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 Amigos paroquianos e paroquianas da Paróquia São José Operário, dai graças ao 
Senhor porque ele é bom, eterno é o seu amor! São palavras do salmista que me vem à 
mente ao redigir a última matéria para o informativo paroquial do ano de 2013.
 Vivemos um ano muito especial em nossa comunidade, falta espaço para mencionar 
tudo. Não posso deixar de registrar, no entanto, os momentos muito especiais que 
vivemos no dia 1º de dezembro, a confraternização das comunidades e jamais esquecerei 
o empenho e o carinho dos coordenadores de pastorais e movimentos pela paróquia neste 

ano de 2013. Após quase seis anos completos a frente da paróquia São José Operário, quero expressar a alegria e 
esperança no Reino de Deus para que se torne visível e real no hoje da história. Mas, mais emoções estão por chegar. 
A maior delas, certamente, é o resgate da pastoral vocacional e com ela os frutos, três seminaristas e dois candidatos 
ao diaconato em nossa paróquia buscando o discernimento para o ministério presbiteral e diaconal, são eles: Eder 
Camilo (Filosofia), Henrique Cardoso Rodrigues (Filosofia) e Gabriel Cavalini (Propedêutico), Paulo Cesar Sala 
(Diácono) e Edson Antônio Zanatto (Diácono).
 Louvemos a Deus pelo dom da vocação destes cinco homens/jovens e pelo trabalho de todos nossos 
coordenadores e animadores de nossa comunidade. É na comunidade que é cultivado a vocação, é nas comunidades 
que se aprende amar a Cristo e a conviver, pois o católico se entrega voluntariamente e totalmente para Cristo e sua 
Igreja, seja no matrimônio e seja como padre. Manifesto meu apoio e orações a todos os dizimistas de nossa 
paróquia que expressam seu sim a Deus e o compromisso com a comunidade através do dízimo.
 Por fim, louvemos a Deus tão-pessoal-de-Jesus, o seu querido Abbá, foi o que ele nos deixou, é o seu legado, 
sua herança repartida junto com o manto em quatro partes, em todas elas, junto a cruz.
 Natal! Volto à minha terra, volto à minha infância, volto às minhas recordações de caboclo longe da cidade, 
aos doces que as tias faziam, a “solene” celebração da palavra com a chegada do Menino Deus, quando o ministro 
extraordinário da comunhão e da palavra depositava o menino Deus no presépio ao canto da equipe de música da 
capela. Natal! Quanta lembrança me traz!
 Mas não estou no exílio. Posso estar longe da terra, mas nunca no exílio. Tenho Deus comigo: vocês 
paroquianos são o meu lar. Feliz Natal! Em cada rosto feliz de criança, tenha ela a idade que tiver, neste natal, Deus 
se fará presente outra vez. De novo e sempre, porque Ele é a nossa segurança e a nossa Paz. Feliz Natal!
 Faço o convite a todos, para que estejam presentes nas missas solenes de Natal e Ano Novo, encerrando uma 
ano de grandes bênçãos. Que venha 2014!

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA
(HORÁRIOS 2014)

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

Quarta-feira:  15h00 Matriz

Sexta-feira:  18h30 Matriz (somente 1ª sexta do mês) 
Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus   

Sábado:  19h30 Matriz (exceto 4º sábado - CEBs)

Domingo:  08h00 Matriz

Domingo:  09h30 Capela CEB São Francisco

Domingo:  17h30 Matriz

Domingo:  19h30 Matriz (horário de verão)

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



  Quero aproveitar a oportunidade, para agradecer a todas as CEBs, 
Pastorais e Movimentos, pelo empenho de todos em relação a venda das rifas. 
Sabemos como é difícil vender, onde o povo já está saturado diante de tantas 
promoções que são realizadas, mas graças ao esforço e empenho de todos tivemos 
um bom resultado, conseguindo assim dinheiro para darmos início ao nosso projeto 
no Recanto São José. 

  Parabéns a todos que continuam mostrando como a união faz a força, 
mostrando que juntos somos mais fortes. Que Deus nosso bom Pai derrame com 
abundância suas bênçãos em todos e que o Espírito Santo ilumine a caminhada de 
cada um, que o amor ao menino Deus que nasceu na manjedoura seja a razão única 

desse trabalho. Para todos os nossos paroquianos nossos agradecimentos e muita Paz com os nossos PARABÉNS.

  Com a proximidade do Natal, observamos a cada ano, a festa cristã sendo 
engolida pelo comércio. Só se fala em Papai Noel, todo comércio decorado com o 
bom velhinho, quase ninguém fala mais em presépio não se vê o menino Deus com 
sua família na manjedoura, razão maior e única desta festa, nem nos 
estabelecimentos cristãos isso é lembrado. O comércio só pensa em cada ano 
aumentar suas vendas e consequentemente aumentar seus lucros, até as novenas de 
natal estão ficando comprometidas, pois as pessoas trabalham nas lojas a noite, ou 
se faz a novena no início do mês ou não participam desta preparação.

   Nós Cristãos vamos continuar fazendo nossas novenas nos preparando 
para esta grande festa cristã, vamos falar do menino Deus e não iludir nossas crianças com o Papai Noel, já tem gente demais 
fazendo isto. Não vamos nos deixar ser engolidos pelo comércio. “Vamos ser cristãos de palavras e atos”. A todos um 
Feliz e Santo Natal, muita saúde e paz no ano que vem nascendo. 

 No último domingo de dezembro, a igreja celebra a festa da Sagrada 
Família, ainda vivendo as alegrias do Santo Natal de Jesus Cristo. A Igreja celebra a 
festa da Sagrada Família, apresentando-nos Jesus, Maria e José, a família de Nazaré 
que se tornou modelo para todas as outras. A ordem dos nomes não é por acaso, 
indica a intensidade de santidade de seus membros: Jesus — Deus entre nós, Maria 
— a cheia de graça, José — o homem justo. 

 Os textos bíblicos dessa festa litúrgica apresentam-nos qualidades e 
virtudes que devem ser buscadas para que realmente nossas famílias sejam 
sagradas. Mas a celebração também nos convida a refletir sobre a família de hoje, 
seus problemas, desafios e esperanças.

 Refletir como cristãos sobre a família hoje é uma necessidade. O amor esponsal cristão como "decisão de toda uma 
vida" tem como referencial o amor com que o Senhor nos amou. É este o amor que tem a capacidade de criar os filhos, educá-
los e torná-los aptos para uma vida de bem. 

 Contemplando a Sagrada Família, somos convidados a olhar para a nossa que está exposta a tantas dificuldades e 
somos interpelados pelo Evangelho de Jesus Cristo para fazermos delas verdadeiras comunidades de fé e de amor, 
promotoras e defensoras da vida em todas as dimensões, alicerçadas nos valores da fidelidade e da indissolubilidade.

 Que Jesus, Maria e José abençoem e encorajem nossas famílias para que elas sejam fiéis à missão que Deus lhes 
confiou, sendo verdadeiras "Igrejas domésticas" a testemunhar para o mundo os valores evangélicos, a exemplo da família 
santa de Nazaré.

Agradecimentos

Natal: festa cristã ou festa comercial?

A Sagrada Família

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS
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 No último dia 24 de novembro, o nosso Bispo Diocesano Dom Frei João 
Mamede Filho, na celebração dos 40 anos da Diocese, deu início ao ano 
missionário. Todas as nossas comunidades estão se organizando para as Santas 
Missões Populares, que durante o ano de 2014 norteará nossas atividades. Vamos 
lá CEBs, vamos juntamente com a Igreja ser Discípulos e Missionários em mais 
este desafio.

 Foi realizado no dia 1º de dezembro, a confraternização anual das CEBs, Pastorais e Movimentos, toda a 
comunidade se reuniu no Recanto São José.
 A confraternização teve início na parte da manhã, com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Pe. Marcos. 
Durante sua homilia, o padre destacou e nos conclamou a unidade, para que possamos olhar nossos irmãos de 
comunidade com carinho e compreensão. Foi lançado também durante essa confraternização o projeto de construção de 
uma área de lazer e Evangelização na parte inativa do sítio, essa área contará com um centro de evangelização, campo de 
futebol, quadra poliesportiva, parquinho para as crianças e plantio de diversas árvores e flores.
 Pe. Marcos pediu ainda a toda comunidade, grande empenho, para que este projeto se concretize. Após a 
celebração, aconteceu uma partilha dos alimentos trazidos pelos presentes, com uma mesa farta, onde todos puderam 
participar com grande alegria, ficando a parte da tarde reservada para atividades de recreação com toda a comunidade.

 Com a chegada do Advento, em preparação ao Natal de Jesus, 
inicia-se também nas comunidades de nossa paróquia a Novena de Natal. 
Cada CEB está valorizando e dinamizando a novena, já colocando em 
prática o ardor missionário, indo até àqueles que ainda não participam das 
comunidades. A novena de natal nos leva a grandes reflexões, é momento 
de partilha, oração e celebração, colocando ao centro a figura principal 
desta festividade, Jesus Cristo de Nazaré.

 O verdadeiro Natal é aquele que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que 
nos acompanham em nossa caminhada de Cristãos, é aquele que anuncia o nascimento de Jesus chegando a todos os povos.

 Feliz e Santo Natal e um Ano Novo cheio de grandes realizações para todos.

ENTRAMOS NO ANO MISSIONÁRIO

Confraternização das CEBs, Pastorais
e Movimentos reúne centenas

de paroquianos no Recanto São José

NOVENA DE NATAL 2013

Um Feliz e Santo Natal

(Coordenação das CEBs)



 Olá, caros paroquianos. Estamos chegando ao final de mais um ano. As luzes do Natal já se 
acendem em nossa cidade, as famílias reunidas para a novena, já anunciam o Cristo que vem! E é nesta 
alegria, com o coração cheio de esperança por um mundo melhor, que virá neste Natal, com certeza, pois 
a paz plantada em nossos corações pelas celebrações do Advento e da novena, certamente germinará. 

 Quero lhes presentear com um texto muito bonito que recebi, escrito pelo Arcebispo de 
Uberaba/MG, Dom Paulo Mendes Peixoto.

 “Deus demora, mas não falta”. É importante esperar, mas uma espera ancorada na fé e na 
prática da caridade. Não ser envolvido com estas realidades, com facilidade, cai-se no vazio e numa 
vida sem sentido. Isto faz parte das realidades mais profundas do ser humano, que busca 
incansavelmente sua plena realização.

 No passado o povo de Israel esperava a chegada de um líder que pudesse comandar tropas, 
guerrear e conquistar espaços. O profeta anuncia a chegada do Emanuel, Deus conosco (Is 7,14). Esse 
fato se concretiza no tempo do Natal, com o nascimento de Jesus Cristo, que veio com intenção e 
práticas totalmente inversas do pensamento popular do seu tempo.

 Em vez de guerras fratricidas, Jesus anuncia uma proposta diferente, propondo uma “boa 
notícia” focada na vida e não na morte. Em vez de liderar represálias, esteve sempre do lado do povo, 
principalmente dos mais carentes e abandonados. Ele vem curar os corações abatidos e proporcionar 
dignidade para as pessoas.

 A espera foi longa, mas o momento chegou. Realmente Jesus nasceu como “salvador da pátria”, 
acabou não foi entendido porque tinha e tem outros princípios. Ele vem como agente de salvação, 
seguindo os passos dos grandes líderes de libertação do passado. Podemos citar o caso de Abraão, de 
Moisés, de Josué e muitos outros.

 Vivenciar o verdadeiro sentido do Natal significa ter proximidade com o Senhor. Aliás, Natal é 
todo dia e nem depende de tempo. Supõe que os corações e as mentes sejam trabalhados por uma boa 
catequese. Isto capacita as pessoas para se tornarem “servas do Senhor”, servindo as pessoas com 
grande espírito de humildade, doação e dedicação de forma fraterna e cristã.

 Que o Natal seja momento forte de 
celebração da fé. Isto deve ser relacionado 
com as dinâmicas da vida. É festa que ilumina 
as dimensões da espiritualidade cristã, 
conseguindo aproximar o Senhor do cristão e 
das pessoas e vice versa. É como deixar Deus 
tocar na vida do ser humano para que ele seja 
elevado em sua dignidade de vida.

 Um grande e afetuoso abraço a todos. 
Feliz Natal e um maravilhoso ano de 2014.

 Diácono Adriano

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

Meu Batismo na
São José Operário

Luana de Souza

Data do Sacramento do Batismo:
09/09/1990

Nome dos Pais:
Luiz de Souza
Maria Guiraldi Sartori Souza

Celebrante:
Pe. Ercido Raimundo de Oliveira

Luiz de Souza
Maria Guiraldi Sartori Souza

Data do Sacramento do Matrimônio: 
19/04/1986

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Edivaldo Lopes Farias

1986

2013

1990

2013

O SACRAMENTO DO BATISMO

 Os sacramentos de iniciação cristã lançam os alicerces da vida cristã: 
os fiéis, renascidos pelo batismo, são fortalecidos pela confirmação e 
alimentados pela Eucaristia. O primeiro dos sacramentos de iniciação 
cristã é o batismo, ele é o caminho do reino da morte para a vida, a porta da 
Igreja e o começo de uma comunhão duradoura com Deus. Nesse 
sacramento o homem une-se a Cristo, pois ele é uma aliança com Deus, e a 
condição prévia para receber os outros sacramentos.

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 Piedade Bueno, iniciei em minha profissão em 1986, há 27 anos. 
Antigamente não havia uma formação acadêmica, fiz muitos cursos profissionalizantes, 
estética corporal, cuidado com a autoestima e saúde da mulher. Com muito orgulho, 
tenho me destacado em minha profissão, profissão essa que está sendo cada vez mais 
reconhecida na estética e cosmetologia, que estão ligados nesse segmento cada vez mais 
técnico e científico dos profissionais que atuam nos mais diversos segmentos da beleza, a 
estética está também ligada com a saúde.

 No ano de 2007, resolvi ingressar no Curso Superior de Tecnologia em Estética e 
Cosmetologia, na UNIPAR (Universidade Paranaense), com muito esforço e luta, 
consegui me formar. 

 Sou uma paroquiana assídua da Paróquia São José Operário, que é minha grande 
morada espiritual, território de uma família conquistada na caminhada, da qual tenho 
grande estima e amor por todos que fazem parte dela, moram no meu coração. Sou uma 
grande apaixonada pelos nossos acampamentos, que tem trazido centenas de pessoas que 
estavam afastadas da Igreja e sido uma benção em nossa cidade, fiz o meu acampamento 
“Faz um milagre em mim” em Douradina no ano de 2010, participo do Grupo de 
Reflexão Maria Santíssima da CEB 

Santo Agostinho e no meu trabalho também gosto de evangelizar as 
pessoas, clientes e famílias que tenho contato.

 Para buscar o caminho e as bênçãos do Senhor Jesus, também 
sou intercessora. No meu trabalho ou aonde quer que eu estou sempre 
procuro estar em sintonia com Deus, dobrar os joelhos e entrar em 
oração, como diz o nosso querido Pe. Marcos: Oração é orar e entrar 
em ação.

 Agradeço a Jesus pela minha profissão, e também agradeço pelo 
chamado do Senhor em minha vida, na caminhada de Igreja e na fé em 
Deus, se depender de mim, sempre estarei presente para cuidar e ajudar a 
todos aqueles que necessitam do melhor de mim.

 Despeço-me, louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa comunidade, já desejando a 
todos um Natal de Amor, Paz, Esperança e Alegrias, que o Menino Jesus possa estar presente sempre em nossos corações, 
fiquem com Deus!

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Esteticista Corporal
Piedade Bueno

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. 



 Tudo começou quando a Cícera Maria integrante do Grupo Caminhando com Maria sentiu em seu coração 
que o grupo que acontece nas ruas de casa em casa necessitava de um grupo de jovens pela grande quantidade de 
jovens que participava do Caminhando com Maria, mas sem raiz fixa na igreja então nasce o desejo de evangelizar e 
enraizar aquela juventude.

 A partir daí deu-se início a ideia de um grupo de jovens, a moção inicial era resgatar jovens que não 
participava da igreja, a primeira reunião aconteceu no dia 15/02/2012 na casa do Rafael Rizzo e estiveram presentes 
nesta reunião Alberto Sabatini, Vanderlaine Sabatini, Eliane Cebrian, Lindamara Corrêa Pugas, Rafael Rizzo, 
Cícera Maria, Vinicius Sabatini, Talita, Odair Felipe da Cruz Junior e Francielle Garcia Alves, neste dia surgiu o 
nome RESGATE. A partir daí iniciou-se os trabalhos do GRUPO RESGATE sob a coordenação de Lindamara 
Corrêa, realizando um trabalho de cura e libertação com um jeito dinâmico e uma linguagem jovial que se realizava 
todas as quintas-feiras de casa em casa com aproximadamente dez pessoas por exatos seis meses. Com sete meses 
conquistando uma sala na paróquia o grupo passa então a se realizar todas as quartas-feiras com raiz fixa na casa de 
DEUS, ao que ao longo dos acontecimentos, dos acampamentos realizados pela Paróquia São José Operário o 
grupo foi se fortalecendo e se estruturando, finalizando o ano de 2012 com aproximadamente setenta participantes 
com bastante ideias e uma estrutura nova para 2013.

 Em 2013 com intuito de enraizar as pessoas a serviço de DEUS criou-se as equipes de trabalhos que 
chamamos de ministérios levando as pessoas a sentirem em seu coração o desejo de não só participar, mas também 
de trabalhar a serviço de DEUS e do próximo, a partir daí o grupo ganhou força e algo especial começou acontecer, 
um sonho que tínhamos de colocar cem participantes dentro do salão começou a se multiplicar acontecendo que em 
agosto de 2013 o grupo passou a se realizar dentro da igreja, pois já não cabia mais no salão, com a presença 
constante de NOSSA SENHORA e com um trabalho de cura e libertação, dinâmica e teatro chegamos a atingir um 
ápice de aproximadamente mil e quatrocentos participantes deixando assim de ser apenas um grupo de jovens e se 
tornando um grupo aberto onde o que realmente importa é o amor para com o próximo, o resultado desse amor se vê 
nos vários testemunhos de famílias restauradas, jovens saindo dos vícios, pessoas sendo libertas da depressão e 
retornando ao caminho de DEUS voltando para a igreja onde prova que o amor verdadeiro cura e realiza, hoje 
contamos com uma equipe de mais de cem integrantes participativos que se doam com muito amor ao que fazem.

 Finalizamos o ano de 2013 realizados com todo o trabalho feito, mas com a consciência de que há muito 
trabalho a fazer, sabendo que ainda há muitas pessoas a serem resgatadas, com as bênçãos de DEUS, a presença do 
ESPÍRITO SANTO e a intercessão de NOSSA SENHORA terminamos o ano de 2013 que contou com o pastor e 
diretor espiritual PADRE MARCOS ANTONIO, a coordenação espiritual de CICERA MARIA sob a pregação e 
condução de ODAIR JUNIOR e a coordenação geral de Francielle Garcia Alves, tendo como coordenadores dos 
ministérios, Lindamara Corrêa, Luana Soares, Juliana Figueiredo, Newton Soares Junior, Wellington Campanezi, 
Fernanda Soares, Nicolas Vivi, Vinicius Sabatini e Anderson Semensato, contando ainda com pessoas ilustre que 
fazem parte dessa nossa família resgate como Antonio Marcos Saúna, Padre Valdenir, João e Santina e todo aquele 
que direto ou indiretamente nos apóia e nos ajuda a resgatar mais um, sendo esse o nosso lema.

GRUPO RESGATE... RESGATANDO VIDAS... SALVANDO ALMAS.

O nosso muito obrigado e o nosso pedido, contamos com você sempre!

08 SETOR JUVENTUDE Equipe do Informativo
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História do Grupo: RESGATE

Francielle Garcia Alves
Coordenadora do Grupo Resgate
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 Como devo me preparar para o Natal? Charles Dickens, um famoso romancista inglês, escreveu certa vez o seguinte: 
“Honrarei o Natal em meu coração e tentarei conservá-lo durante todo o ano”. Penso que ele estivesse certo, pois o Natal precisa 
novamente ser honrado. E isto com urgência, porque há muito tempo as pessoas foram simplesmente ignorando o real sentido do 
Natal. O Papa Francisco, durante a homilia da Missa que presidiu no último dia 2, não hesitou em afirmar à humanidade o 
verdadeiro significado do Natal: “O Natal é mais! Nós vamos por este caminho para encontrar o Senhor. O Natal é um encontro! E 
nós caminhamos para encontrá-Lo com o coração, com a vida, encontrá-Lo vivo, como Ele é, encontrá-Lo com fé”. O Natal é um 
encontro. Que bela definição o Santo Padre nos deu! O Natal é um encontro com Jesus, o Menino Deus que traz consigo o segredo 
da verdadeira paz à alma humana ainda tão agitada. E neste encontro com Cristo, o Sumo Pontífice nos indica a oração, a caridade e 
o louvor como caminhos para uma boa preparação para o Natal.

 Gostaria de deter-me neste primeiro caminho – o da oração - para vivenciarmos o Natal como aquilo que ele 
verdadeiramente é.

 O mundo, nesta época, nos ensina que o Natal consiste em 
você caprichar na compra de presentes, fazer aquela ceia maravilhosa 
com ricas iguarias, ter o maior número possível de enfeites natalinos 
dentro de casa, chamar todos os parentes para uma confraternização 
social – mesmo que durante os outros 364 dias do ano vocês nem se 
falem mais! – e dar, além de tudo isso, umas generosas contribuições 
para as tais “caixinhas de Natal”.

 Tudo na vida tem um real significado e valor. O Natal é, 
sobretudo, o aniversário do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. E 
grande parte da nossa sociedade, tão consumista e alienada, 
simplesmente celebra o aniversário ignorando o aniversariante!

 Nós, cristãos, não estamos isentos de tal risco. Podemos cair no mesmo equívoco de celebrar esta grande festa ignorando o 
aniversariante que é Cristo. Para que isso não aconteça, segue o conselho constante que a Mãe de Jesus nos dá em Medjugorje: 
“Queridos filhos, rezem, rezem, rezem”.

 Preparemos o aniversário de Jesus com as nossas orações. Quando eu e você nos decidirmos a viver este Natal em oração, 
já estaremos começando a experimentar este encontro com o Menino Deus. É através da oração, desta busca de uma maior 
intimidade com Deus, que adentramos no castelo do Rei dos reis e nos livramos daquelas amarras de ressentimentos e lembranças 
amargas que nos oprimem e estragam o nosso Natal. Porém, não se iluda, meu irmão! Este “castelo” nos é revelado na pobreza da 
gruta de Belém, na qual o Trono de Graça se fez simples manjedoura e Aquele que detém todo poder e autoridade nas mãos 
manifesta-se na fragilidade de uma criança nos braços de Sua Mãe.

 Somente aquele que reza consegue contemplar esses sinais escondidos que o mundo ainda não foi capaz de enxergar. 
Aquele que se decidir a viver o Natal em oração, com certeza, viverá um Natal mais santo, renovado e feliz. Pois o homem que reza 
jamais se encontra sozinho. Ele é semelhante àqueles Reis Magos que caminhavam por terras desconhecidas sob a guia de uma 
estrela. A luz que vinha do Alto os direcionava. O mesmo acontece com a alma orante: ela é sempre conduzida pelo Céu e para o 
Céu.

 Que tal fazermos esta maravilhosa experiência neste tempo? Prepare-se bem para o Natal através da oração. Não deixe 
para rezar somente no Dia de Natal. Comece antes! Comece agora: um Santo Terço em família, ler na Bíblia as verdadeiras 
histórias do Natal para seus filhos, participar bem das Santas Missas durante este tempo, fazer uma boa Confissão e, nos últimos 
dias do Advento, rezar a Novena de Natal com os seus.

 Enfim, deixe que a força da oração o guie em direção à gruta de Belém. Ali, você contemplará o Filho de Deus que se fez 
um de nós, e aprenderá que o Natal é a oportunidade que a humanidade tem de recordar que o verdadeiro amor consiste em doar-se 
até o fim com humildade e simplicidade. Ali, naquela manjedoura construída pela paz em seu coração, você poderá admirar o 
sorriso do Menino Jesus. E diante desse singelo sorriso, é impossível que a alma humana permaneça sofrendo na dor e na solidão! 

 Desejo a você e a sua família um Natal diferente dos anos anteriores: um Natal preparado em oração, um Natal que 
marque definitivamente este tempo novo de recomeços e retomadas na sua vida.

Como devo me preparar para o Natal?
Tudo na vida tem um real significado e valor



CEB SAGRADA FAMÍLIA 7.084,00R$            CEB SÃO MARCOS 5.052,00R$           
CEB SANTO AGOSTINHO 4.397,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 3.967,05R$           
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1.605,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 3.154,00R$           
CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 13.738,65R$         

 
CEB SÃO JOSÉ 11.732,00R$        

 
DIZIMO PARTICULAR 21.284,75R$         

 
DIZIMO CATEQUESE 61,45R$               

 

TOTAL RECEITAS 79.834,71R$        
 

Dízimo 72.075,90R$                                           
 Doações 451,00R$                                                

 Aluguéis 700,00R$                                                

 Coletas 5.958,15R$                                             

 Outras Receitas 649,66R$                                                

 TOTAL DESPESAS 70.192,94R$        

 Dimensão Missionária 1.166,04R$                                             

 Dimensão Religiosa 60.279,37R$                                           

 
Dimensão Social 6.372,95R$                                             

 
Construção/ Manutenção¹ 2.374,58R$                                             

 
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

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

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

 Vinde Senhor Jesus! Assim repetimos nas nossas orações, predispondo o coração para saborear a alegria do 
nascimento do Menino Jesus, humilde que nasceu em uma manjedoura. É este o mistério do Natal, que tantos 
símbolos nos ajudam a compreender melhor, entre eles encontra-se o da Luz, que é uns dos mais ricos em 
significado espiritual, Jesus é a Luz, o Deus conosco, nascido da Virgem Maria em Belém, é a estrela de nossa vida, 
lembremos que no dia 25 de dezembro, celebramos o nascimento desta luz, que é o próprio Jesus, e não o papai noel.
 Meus irmãos e irmãs, estamos nos aproximando de 2014, ano missionário, ano em que muitas coisas boas 
irão acontecer em nossas Pastorais e Movimentos, por isso contamos mais uma vez com o trabalho e a dedicação de 
todos, para essa grande jornada que é levar o Evangelho para todos de nossa comunidade.
 Os mandamentos missionários nos traz a seguinte reflexão: Ser humilde para servir e acolher a todos; 
Tornar-se disponível para estar sempre a serviço do Reino de Deus; Despojar-se para servir a Deus e aos irmãos; Ter 
força espiritual; Ser corajoso e confiante em Deus diante de todos os desafios; Buscar sempre a inspiração; Ter 
clareza e sabedoria de Deus no agir e no falar; Ter solidariedade e companheirismo; Ter profunda comunhão com 

Deus; Reconhecer a grandeza de 
Deus.
  Que a Santa Missão possa 
fazer parte de nossos corações e que 
possamos juntos em grande missão, 
levar o Evangelho para todos. 
Parabéns para todos que juntos 
estiveram durante este ano abençoado 
doando seu trabalho e dedicação em 
todas as Pastorais e Movimentos, que 
no próximo ano possamos estar juntos 
com essa mesma dedicação e vontade 
de vencer.
             Feliz Natal e um próspero 2014.

É NATAL...

Antonio Franson Neto 
Coordenador da Ação Evangelizadora
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

03/11/2013 - Durante os dias 01, 02 e 03 de novembro o
Grupo Resgate realizou no CDF, o Retiro ÉFFETA,

com a participação de dezenas de jovens, participantes do
grupo semanalmente.

01/12/2013 - Confraternização das CEBs, Pastorais e
Movimentos no Recanto São José e lançamento do

projeto de construção de um Centro de Evangelização
e Lazer para toda a comunidade na área inativa do sítio.

19/11/2013 - Nossa paróquia recebeu no dia 19 de novembro
os ícones em comemoração aos 40 anos da

Diocese de Umuarama. Os ícones percorreram
todas as 46 paróquias da Diocese.

13 a 16/11/2013 - O último acampamento do ano foi realizado em nossa paróquia. Com o tema: “Tu és meu”,
o 4º Acampamento Sênior reuniu centenas de pessoas no Recanto São José.

28/11/2013 - A Pastoral Familiar de nossa paróquia se reuniu no dia 28 de novembro, para celebrar o ano que se finda e agradecer
a Deus por todo o trabalho realizado. Foram grandes as realizações da Pastoral Familiar durante este ano de 2013.

Que 2014 venha recheado de bênçãos. Parabéns Pastoral Familiar da Paróquia São José Operário.

08/12/2013 - Em uma ação conjunta, realizada entre os grupos de jovens de nossa paróquia, sobre a coordenação do
Rodrigo Cardoso, foi realizado no último dia 08 de dezembro uma grande festa para as crianças carentes no distrito de

Porto Camargo - Icaraíma. Na ocasião foi celebrada a Santa Missa, após foi servido um delicioso almoço e entregue presentes para as
crianças. Durante toda a tarde teve recreação para as crianças presentes. Parabéns a todos que se disponibilizaram neste projeto.

INFORMATIVOINFORMATIVO
O Padroeiro

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

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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Natal é Cristo 
que Nasce!

Natal é Cristo 
que vem!

S V K A Õ Â R E V E L A É K  

B D Í O À C Â E À S É N Ç A  

O O V Z P A Ü J Ü P Q O Õ D  

A M E Q R R R E Á E É L Ê V  

N I R Ã E I É S Ê R F I Õ E  

O N D Ó S D P U R A É T É N  

V G A H E A R S Õ N S U U T  

A O D B N D E H Z Ç Á R Â O  

H J E C T E P A D A X G M U  

À G I T E H A É U N Ô I G Ü  

É J R Â L E I R B A G C À Ó  

À À O F Z N A T A L Ã O O W

Inicia um novo Ano Litúrgico
O Ano litúrgico começou no 4o domingo antes do natal junto 
com o advento e terminará em início de dezembro de 2014.
O advento nos revela a chegada próxima da Boa Nova e nos 
prepara para a chegada do Messias, Jesus Cristo!
E é Natal, é Jesus que chegou! 
É o presente para nós, para vocês, e para toda a 
humanidade.
Este é o verdadeiro presente pois nos reforça a fé, nos dá 
esperança e nos ensina a caridade.

                  A paz de Jesus a todos!
             Feliz Natal e Próspero Ano Novo

                                                     Equipe catequética 2013
                                                          Paróquia São José Operário

Encontre as palavras em destaque do texto no quadro acima
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