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Editorial

Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Revista O Padroeiro MARÇO 2014

Palavra do Padre

“É para a liberdade que Cristo nos libertou. (Gl 5,1)”
 Olá gente boa, nossa paróquia vive junto com toda a 
Igreja, um tempo de penitencia e reflexão.
 A quaresma inicia-se na quarta-feira de Cinzas e ganha 
plenitude no Domingo de Ramos, quando se dá início a Semana 
Santa. No tempo da quaresma no Brasil as Dioceses trabalham um 
tema oferecido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que 
é a Campanha da Fraternidade, para o exercício da caridade e da 
fraternidade. Baseado em uma atitude social e concreta, nós católicos 
exercitamos dessa forma, a conversão durante o período da 
Quaresma (Quarenta dias de preparação para a Páscoa). A 
Paróquia São José Operário movida pela sua catolicidade irá chamar 
a atenção dos paroquianos para o assunto do tráfico humano.
 Será que em Umuarama existe o tráfico de seres humanos? 
Este assunto é pertinente para nossa comunidade?
 Vamos fazer uma análise a nível nacional, para que 
possamos analisar também o nosso bairro, vejamos: várias são as 
mazelas que fazem parte do contexto socioeconômico do país. Entre 
elas, o tráfico de pessoas merece especial atenção, já que 
corresponde a um reflexo das desigualdades que culmina na violação 
dos direitos fundamentais e nos princípios constitucionais que regem 
o sistema jurídico atual. A nossa Igreja está atenta à triste realidade 
do tráfico humano.
 A finalidade do tráfico humano é para a exploração do 
trabalho, seja a serviço de redes internacionais de exploração sexual, 
da mão de obras escravas ou remoção de órgãos. A campanha da 
fraternidade deste ano tem como objetivo “identificar as práticas de 
tráfico humano em suas várias formas e denunciá-las como violação da 
dignidade e da liberdade humana, mobilizando cristãos e pessoas de 
boa vontade para erradicar este mal com vistas ao resgate da vida dos 
filhos e filhas de Deus” (Manual da Campanha da Fraternidade 
2014).

 Gente boa, o assunto é sério, segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) se declara com uma estimativa 
global quanto o aumento de pessoas vítimas do tráfico humano, 
trabalho forçado e tráfico para exploração sexual também. 
Geralmente o crime surge de forma clandestina, sendo 20,9 milhões 
de forme global, sendo que o número de pessoas traficadas na 
América Latina e Caribe é de 1,8 milhões. Adultos, crianças, 
mulheres e homens, todos são vitimas do tráfico e os observadores 
ativistas do combate ao Trabalho Escravo e Erradicação, considera 
que a situação do Brasil é muito desafiadora. Em nosso país a figura 
do “gato”, que ocorre através de aliciamento que atinge as pessoas 
mais fracas, vulneráveis.
 No país do futebol e do carnaval, o tráfico de seres 
humanos se encontra como a terceira maior fonte de renda gerada 
pelo tráfico. Perdendo somente para o tráfico de armas e drogas. 
Dentre as principais vítimas, estão os jovens em situação de grande 
vulnerabilidade marcados por diversos problemas sociais. Muitos 
deles são aliciados, seduzidos pela possibilidade de melhorar suas 
condições de vida. Em Umuarama existe essa triste realidade? O 
tráfico humano já fez vítimas em Umuarama?
 Nós da Paróquia São José Operário devemos ter 
conhecimento das causas e efeitos do tráfico de pessoas e levar às 
autoridades competentes, ou seja, para que o Estado trace e execute 
políticas públicas eficazes, fazendo com que a 
dignidade da pessoa humana não seja apenas 
tutelada, sobretudo tenha garantia eficaz.
 Com a benção de Deus, a proteção de 
São José e o meu abraço!

Direção: Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Coordenação: Roberto Catarin
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Distribuição: Secretaria, CEBs, Missas, Clínicas, Consultórios e Comércio em Geral.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA

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

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

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



03
Alvino Jacomini

Antonio Franson Neto
Revista O Padroeiro MARÇO 2014

Pastorais e Movimentos

2014 Inicia com muito Trabalho

Temos uma Nova Capela

...e falando da Nova Capela

Oração dos Cinco Dedos (Papa Francisco)

 Atenção povo das CEBs, Pastorais e Movimentos, este ano queremos contar com 
todos vocês, pois já iniciamos os trabalhos no Recanto São José. Estamos construindo o 
nosso espaço para recreação, confraternização e outras atividades, mas para que isso aconteça 
e alcancemos o nosso objetivo, dependemos da colaboração de todos, pois unidos no mesmo 
objetivo somos muito mais fortes do que imaginamos, cada um dê a sua contribuição como 
pode não vamos dispensar nenhuma ajuda. “Lembre-se: uma varinha sozinha é fácil de 
quebrar, mas se juntarmos um feixe você pode até suar, e não quebra!”. Assim somos nós 
neste trabalho, queremos sempre somar e multiplicar e nunca dividir ou subtrair. Cristo conta 
com você e nós da coordenação também, que a Paz de Cristo esteja com cada um de vocês 
dando ânimo e que o Espírito Santo Deus ilumine a todos, Amém.

 No dia 20 de janeiro foi celebrada pelo Pe. Marcos uma missa em louvor a São Sebastião 
padroeiro da nova capela, o padre também visitou algumas famílias daquela comunidade adquirindo 
assim um maior conhecimento e entrosamento com seus novos paroquianos. Uma curiosidade: esta 
capela pertencia à paróquia Santa Clara do Jardim Cruzeiro e comemorou com a missa de seu 
padroeiro 46 anos de caminhada, ou seja, esta capela é mais velha que nossa paróquia.

Para refletir: "Uma oração em cada dedo", do Papa Francisco:
1. O Polegar é o mais próximo de você. Então comece a orar por aqueles que lhe são mais próximos. Eles são 
os mais facilmente lembrados. Orar por nossos entes queridos é "uma doce obrigação"!
2. O seguinte é o dedo indicador. Ore por aqueles que ensinam, instruem e curam. Isso inclui mestres, 
professores, médicos e padres. Eles necessitam de apoio e sabedoria para indicar a direção correta aos outros. 
Mantenha-os em suas orações sempre presentes.
3. O próximo dedo é o mais alto. Ele nos lembra dos nossos líderes. Ore para os presidentes, governadores, 
prefeitos, congressistas, empresários e gestores. Essas pessoas dirigem os destinos de nossa nação e orientam a 
opinião pública. Eles precisam da orientação de Deus.
4. O quarto dedo é o nosso dedo anular. Embora muitos fiquem surpresos, é o nosso dedo mais fraco, como 
pode dizer qualquer professor de piano. Ele deve lembrar-nos a rezar para os fracos, com muitos problemas ou 
prostrados pela doença. Eles precisam da sua oração dia e noite. Nunca é demais para orar por eles. Você 
também deve se lembrar de orar pelos casamentos.
5. E finalmente o nosso dedo mindinho, o dedo menor de todos, que é a forma como devemos nos ver diante de Deus e dos outros. Como a 
Bíblia diz que "os últimos serão os primeiros". Seu dedo mindinho deve lembrá-lo de orar por você. “Quando você estiver orando para os outros 
quatro grupos, suas próprias necessidades estarão na perspectiva correta, e você poderá rezar melhor pelas suas necessidades.”

‘Uma oração
em cada dedo’

Papa Francisco
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Alessandro Santos

Revista O Padroeiro MARÇO 2014

CEBs

Campanha da Fraternidade 2014 discute
'Fraternidade e Tráfico Humano’

 São tremendas as experiências 
vividas dentro das CEBs (Comunidade 
Eclesial de Base), experiências de Fé e 
Conversão, que são relatadas dia após dia 
entre os participantes das comunidades. A 
Igreja se constrói com comunidades fortes e 
essas comunidades faz de seus membros 
pessoas alegres que com toda força de 
vontade transformam o ambiente onde 

vivem. A partir desta edição, a Revista “O 
Padroeiro”, irá relatar alguns testemunhos de 
membros ativos de nossas CEBs, pessoas 
comprometidas, que irão trazer experiências 
vividas durante sua caminhada. Que o 
Senhor Jesus, através destas experiências, 
tornem ainda mais fortes as nossas 
comunidades.

 Marlene de Jesus Afonso participa da CEB São Marcos no Grupo Fonte de Amor e visando a grandeza das SMP (Santas Missões 
Populares), começou a estudar todo o Evangelho de São Mateus, entusiasmada não só estudou como também copiou todo o Evangelho em um 
caderno. Com toda esta disposição e ânsia de conhecimento da Palavra, foi se aprofundando no conhecimento deste Evangelho, descobrindo 
cada vez mais as maravilhas da caminhada de Jesus. Desde o início, foram diversos dias de estudo e Marlene relata: “fiquei muito emocionada não 
só de copiar tudo, mas de tomar conhecimento de tantas coisas que não tinha parado para pensar sobre tudo o que aconteceu na vida de Jesus e 
tenho o maior orgulho de ter feito. Conhecer a vida de quem nos deu sua própria vida para nos salvar, não tem preço”. Marlene também é 
participante do Apostolado de Oração e diz ser grata a Jesus por tudo que Jesus viveu por nós. 

Testemunho: Estudando a Palavra de Deus
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Diácono Adriano Lopes

Revista O Padroeiro MARÇO 2014

Voz da Igreja

Modificar as Estruturas Ultrapassadas
 Olá, caros paroquianos. Estamos iniciando mais um ano 
e é muito bom voltarmos a nos encontrar. Iniciamos o ano cheios 
de novidades! O nosso informativo cresceu e agora se 
transformou em revista. Glória a Deus! É sinal que o nosso 
trabalho com o informativo tem dado certo e tem sido muito bem 
recebido por todos. Muito obrigado a todos os que leem e 
fazem o sucesso de nosso trabalho.

 Neste mês vamos conversar sobre um assunto que foi 
muito discutido na Conferência de Aparecida e se transformou 
num dos tópicos mais estudados e comentados de todo o 
documento final. É sobre a necessidade de deixarmos de lado o 
que foi chamado como “estruturas ultrapassadas” que atrapalham 
o processo de evangelização.

 Muito se tem falado em que seriam essas estruturas, e 
muitas são as respostas. Não se chega a um consenso, pois cada 
paróquia tem a sua própria realidade, com seus problemas e sua 
diversidade. Generalizando, podemos dizer que é tudo aquilo 
que nos afasta de nosso objetivo maior: levar Jesus às pessoas e 
levar as pessoas a Jesus. Seria necessário um estudo mais 
aprofundado de nossa realidade para identificarmos esses 
problemas e resolvê-los.

 Mas o que quero tratar não são as estruturas paroquiais 
e sim de nossas estruturas pessoais. Quanta coisa em nossas vidas 
podemos chamar de “estrutura ultrapassada”! Quantas atitudes, 
omissões e posicionamentos que tomamos no nosso dia-a-dia 

que nos afastam dos irmãos, que nos afastam de Deus, que nos 
isolam em um mundo perfeito que só existe em nossas cabeças. 
Onde excluímos os nossos irmãos, principalmente aqueles que 
erram mais, porque perdemos a capacidade de perdoar, de 
relevar. Coisa que tínhamos quando éramos crianças quando 
perdoávamos com uma facilidade imensa, para podermos voltar 
logo a brincar.

 Precisamos reaprender a perdoar, a ver nos outros, um 
irmão, filho amado, querido e desejado de Deus, templo do 
Espírito Santo. Alguém que merece todo o nosso amor, respeito 
e carinho. Precisamos ser mais honestos uns com os outros, e 
deixarmos de semear a discórdia e a desunião, a fofoca e a 
cizânia. Precisamos sim, quebrar essas estruturas em nossos 
corações e levar Jesus ao nosso irmão, levar esse imenso amor de 
Deus que experimentamos em cada celebração da eucaristia.

 A quaresma se aproxima. Tempo favorável para a nossa 
conversão. Deus nos espera de braços abertos, pronto a 
derramar o seu grande amor por nós. Não nos furtemos a isso, 
busquemos a misericórdia de Deus através do sacramento da 
penitência e experimentemos a gloriosa liberdade dos filhos de 
Deus, libertos de todo o pecado e de todo o mal que nos assola.

 Um grande e afetuoso abraço a todos. Fiquem com 
Deus.

 Diácono Adriano

Elza Ferreira da Silva

Local da Peregrinação: Terra Santa, Fátima
(Portugal), Vaticano, Assis e Cássia na Itália

Ano: 2013

Mensagem: A peregrinação pela terra santa nos
faz viver a nossa fé, caminhar revivendo o que
sabemos que assim fez Jesus, os Apóstolos e

Santos da Igreja, e é também um passeio turístico,
mas não devemos em momento algum nos desviar

do objetivo.

Deseja participar deste espaço na Revista "O Padroeiro"? Compartilhe os detalhes do seu turismo religioso e testemunhe sua fé.
Envie fotos e dados acima para o e-mail: psaojoseoperario@hotmail.com ou entregue na Secretaria Paroquial.
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Equipe da Revista

Revista O Padroeiro MARÇO 2014

Destaque Sacramentos

2007

20141987

2014

NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

João Luiz Spancerski
Karla Cristina Silvestre Spancerski

Data do Sacramento do Matrimônio: 
09/03/2007

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Paulo Mariano Mendonsa

Luiz Augusto de Souza

Data do Sacramento do Batismo:
29/12/1987

Nome dos Pais:
Luiz de Souza
Maria Guiraldi Sartori de Souza

Celebrante:
Pe. Airton da Silva

Deseja participar deste espaço na Revista "O Padroeiro"? Se você teve seu Sacramento realizado na Paróquia São José Operário, envie sua foto para o
e-mail: psaojoseoperario@hotmail.com com os dados acima ou entregue na Secretaria Paroquial que iremos digitalizá-la.

A Igreja pede aos noivos que participem da catequese em preparação ao matrimônio (Catequese 
Pré-Matrimonial), que tem por objetivo ajudar os noivos a se prepararem bem para o casamento, 
tendo em vista a reflexão, o diálogo e orientações sobre vida a dois, com base em testemunhos de 
casais já casados. A equipe da catequese é constituída por casais da Pastoral Familiar.
São pessoas que têm experiência nas alegrias e dificuldades da vida de casado, e partilham seu 
testemunho. O ideal é que seja realizado alguns meses antes da data do casamento, para que haja 
uma reflexão real sobre o matrimônio. As datas de início para a Catequese pré-matrimonial em 
nossa paróquia neste ano de 2014 são: 24 de maio e 11 de outubro, as inscrições iniciam-se dias 
24 de abril e 11 de setembro de 2014. Mais informações na Secretaria Paroquial.

Catequese Pré-matrimonial
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Equipe da Revista
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Destaque Profissão e Fé

Profissão: Caixa Bancário
Aline Suzan Alves

 Meu nome é Aline Suzan 
Alves, e trabalho como caixa na 
Sicredi Cooperativa de Livre 
Admissão Vale do Piquiri 
ABCD - PR/SP. Ser caixa 
consiste em atender ao público 
em geral, destinados ao 
pagamento e recebimento de 
contas e afins. Esse trabalho é de 
suma responsabilidade, pois 
todos os dias lido com o dinheiro 
alheio e também o contato direto 
com as pessoas, onde presencio 
não só o atendimento de suas 
demandas financeiras, mas o 
recebimento de um dinheiro 

conquistado com muito suor, como a aposentadoria. 

 Trabalhar na Cooperativa, exercendo essa função é 
agregar valor, conhecimento e crescimento, não só profissional, 
mas humano, pois ela oferece os mesmos serviços de uma 
instituição financeira, porém ressaltando outros valores, 
proporcionando uma vivência mais humana, como respeito à 
individualidade do associado, valorização e desenvolvimento 
das pessoas, eficácia e transparência na gestão, preocupação 
com o meio ambiente e sustentabilidade, projetos sociais 
envolvendo a comunidade, algo que aproxima pessoas, de outras 
realidades, mostrando que o cooperativismo une vidas através de 
esforços para atingir objetivos comuns, beneficiando a todos. 

 “Descobri também que poder comer, beber e ser 
recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. ” 

Eclesiastes 3,13 – Após ter sido resgatada novamente pelo 
Amor de Deus, experimento um pedacinho do céu, na Paróquia 
São José Operário, através do grupo de jovens Unidos Pela Fé, 
Shekinah e o maravilhoso Acampamento, que me ensina 
vivenciar no dia a dia esse Amor , por meio de cada pessoa que 
atendo, desde uma criança até um idoso, na simplicidade do 
olhar, de um simples “bom dia” , Deus nos revela nos gestos mais 
singelos, naquele colega de trabalho que precisa de uma palavra 
de conforto e oração, e como serva e filha de Deus, levo a Sua 
Palavra, ofereço-me como anunciadora de seus milagres em minha 
vida, falo para todos que não existe nada melhor do que vivenciar 
o Amor de Deus.  E não 
há recompensa maior em 
saber que Deus está ali, 
todos os dias ao meu 
lado, me ajudando a 
cuidar de algo tão 
importante para as 
pessoas hoje, e poder 
transmitir a elas o meu 
testemunho de vida. E 
não me esquecendo: “ 
Vai Caminhar, na estrada 
Eu vou te curar.” Assim, 
vivo o cooperativismo de 
duas formas, aquele 
ditado pelos valores 
humanos e dignos pela Cooperativa e cooperando com o Deus 
que sirvo, que é vivo, por isso, “Quem coopera cresce, e cresce 
duas vezes.” Sou católica e amo a minha igreja! 

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: psaojoseoperario@hotmail.com ou entregue na Secretaria Paroquial.

Sua Opinião Gera Evolução e Conversão

Participe da Revista ‘‘O Padroeiro’’.
Dúvidas, críticas ou sugestões,

envie para o e-mail: psaojoseoperario@hotmail.com
ou procure a secretaria paroquial. 
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Setor Juventude

Jovens foram presença marcante nas Santas Missões Populares

Grupos de Jovens da paróquia São José Operário
reiniciam encontros em 2014

 A nossa paróquia viveu dos dias 29 de janeiro a 02 de 
fevereiro a semana missionária, dentro das Santas Missões 
Populares (SMP), projeto que envolve toda a Diocese. Foram 
realizadas diversas atividades que mobilizou as CEBs, Pastorais, 
Movimentos e grupos de jovens (Angelus, UPF, Consagrados e 
Resgate). Os jovens foram presença marcante em todas as 
atividades, e começaram antes do início da Semana Missionária, 
com a entrega da carta do Bispo Dom João Mamede Filho em 
todas as residências e comércios de nossa região e também nas 

visitas realizadas durante a semana. Uns dos pontos altos das 
SMP se deu na noite do sábado (01/02), com a celebração da 
luz, realizado na igreja e organizado pelos jovens de nossa 
paróquia. 

 Parabéns a todos os grupos de jovens que se dispuseram 
neste serviço árduo da Evangelização Missionária, indo ao 
encontro de todos aqueles que precisavam de uma palavra de fé, 
a Missão não acaba aqui, ao contrário só está começando.

 Grande tesouro de nossa Paróquia, os grupos de jovens já chegam em 2014 com todo “gás”. Hoje a nossa paróquia conta com 
quatro grupos de jovens, são eles: Angelus, Unidos pela Fé, Jovens no Espírito consagrados a Maria e Resgate, que se encontram 
semanalmente para louvar, bendizer e adorar ao Senhor, trazendo jovens de todos os cantos de nossa cidade. Durante os encontros é 
proclamada a Palavra de Deus e partilhada diversas experiências vividas por esses jovens. Venha você também jovem, fazer parte dessa 
família de Evangelizadores, você é o nosso convidado especial. Segue abaixo os dias e horários dos grupos de jovens que se encontram 
semanalmente em nossa paróquia:

 • Quarta-feira às 20h - Grupo Resgate
 • Sábado às 20h - Grupo de Jovens Angelus e Grupo de Jovens Unidos Pela Fé
 • Domingo às 19h30 - Grupo de Jovens no Espírito, consagrados a Maria

Venha fazer esta experiência conosco, te esperamos de braços abertos!
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Destaque Capa

Campanha da Fraternidade 2014

Entenda o significado do cartaz da Campanha da Fraternidade 2014

 A CNBB nos apresenta a Campanha da Fraternidade como itinerário de libertação pessoal, comunitária e social. Tráfico Humano e 
Fraternidade é o tema da Campanha para a quaresma em 2014. O lema é inspirado na carta aos Gálatas: “É para a Liberdade que Cristo nos libertou” 
(5,1).
 O Tráfico Humano viola a grandeza de filhos, é cerceamento da liberdade e o desprezo da dignidade dos filhos e filhas de Deus. Resgatar essa 
dignidade, identificar as práticas de tráfico humano e denunciá-lo são objetivos dessa Campanha da Fraternidade. Mobilizando cristãos e a sociedade 
brasileira para erradicar o mal do Tráfico Humano, a Campanha propõe-se a reivindicar dos poderes públicos, políticas e meios para a reinserção das 
pessoas atingidas e sensibilizar para a solidariedade com ações preventivas.
 A Igreja é solidária com as pessoas traficadas e comprometidas com a evolução da consciência sobre o valor da dignidade humana, 
fundamentada na Sagrada Escritura. Essa dignidade é assumida na medida em que o ser humano vive seus relacionamentos: consigo, com a natureza com 
o outro e com Deus em seu plano de Amor.
 A ruptura dessas relações leva ao pecado da violência, da exploração do outro, agressões à dignidade humana como o tráfico de pessoas. A 
Boa Nova de Jesus como vemos em Gálatas “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (5,1) é uma liberdade para o serviço (Rm 6,22) e para o 
compromisso com a justiça do Reino ( Rm 6,16) . “Fostes chamados para a liberdade” (Gl 5,13) nos impele a vencer a idolatria do dinheiro, da 
ideologia e a tecnologia que se encontra na origem do pecado do Trafico Humano, onde o TER sobrepõe-se ao SER. Todo cristão é ungido no Batismo 
para ser um libertador como Jesus, por isso o Tráfico Humano não é somente uma questão social, mas também, eclesial e desafio pastoral. A Igreja é 
desafiada a ser advogada da justiça e a defensora dos pobres, cabe a ela emprestar sua voz para quem não consegue gritar, denunciar. Os três caminhos 
de ação que desponta são: prevenção, cuidado pastoral das vítimas e a sua proteção e reintegração na sociedade.
 Fortalecer a defesa da dignidade do ser humano e esclarecer sobre a grave violação que o Trafico Humano representa, exige que sejamos como 
o bom samaritano. É preciso resistir “a cultura do bem estar que leva á globalização da indiferença” denunciada pelo Papa Francisco em Lampedusa-
Italia.

 1. O cartaz da Campanha da Fraternidade quer refletir a 
crueldade do tráfico humano. As mãos acorrentadas e estendidas 
simbolizam a situação de dominação e exploração dos irmãos e irmãs 
traficados e o seu sentimento de impotência perante os traficantes. A 
mão que sustenta as correntes representa a força coercitiva do tráfico, 
que explora vítimas que estão distantes de sua terra, de sua família e 
de sua gente.
 2. Essa situação rompe com o projeto de vida na liberdade 
e na paz e viola a dignidade e os direitos do ser humano, criado à 
imagem e semelhança de Deus. A sombra na parte superior do cartaz 
expressa as violações do tráfico humano, que ferem a fraternidade e a 
solidariedade, que empobrecem e desumanizam a sociedade.
 3. As correntes rompidas e envoltas em luz revigoram a vida 
sofrida das pessoas dominadas por esse crime e apontam para a 
esperança de libertação do tráfico humano. Essa esperança se nutre 
da entrega total de Jesus Cristo na cruz para vencer as situações de 
morte e conceder a liberdade a todos. “É para a liberdade que Cristo 

nos libertou” (Gl 5,1), especialmente os que sofrem com injustiças, 
como as presentes nas modalidades do tráfico humano, representadas 
pelas mãos na parte inferior.
 4. A maioria das 
pessoas traficadas é pobre ou 
está em situação de grande 
vulnerabilidade. As redes 
criminosas do tráfico valem-se 
dessa condição, que facilita o 
aliciamento com enganosas 
promessas de vida mais digna. 
Uma vez nas mãos dos 
traficantes, mulheres, homens e 
crianças, adolescentes e jovens 
são explorados em atividades 
contra a própria vontade e por 
meios violentos.

(Fonte: CF 2014)
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Mensagem do Coordenador

Testemunho do Dizimista 
Alquimedes Fabro Mota - CEB Santíssimo Sacramento

SEU DÍZIMO FAZ

 A Pastoral do Dízimo tem muito que agradecer por este ano que passou. Realizamos diversos momentos junto com os grupos de 
jovens, pastorais e movimentos de nossa paróquia, visando o melhor para a nossa comunidade. Estamos também iniciando a reforma das 
salas do centro catequético, banheiros e secretaria paroquial, com a finalidade de trazer mais comodidade para todos.
 A cada Dizimista que recebe a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e compreende que tudo o que temos e somos, parte das 
mãos bondosas de Deus, amoroso e rico em misericórdia, sua decisão é a prova de que o seu coração foi tocado pelo amor de Jesus e faz 
com que a igreja cumpra o seu papel evangelizador, a todos nossa estimada gratidão e que Deus onipotente possa lhe retribuir com muitas 
bênçãos do céu.
 Por fim, que neste ano de 2014, onde somos chamados a sair de nossas casas para levar Jesus Ressuscitado a todos e sermos 
missionários na caminhada, que possamos transformar o mundo em um lugar melhor, de paz e harmonia, que o Menino Deus esteja sempre 
ao nosso lado, nos guiando no caminho da salvação. Que Deus abençoe a todos!
 Fortalecer a defesa da dignidade do ser humano e esclarecer sobre a grave violação que o Trafico Humano representa, exige que 
sejamos como o bom samaritano. É preciso resistir “a cultura do bem estar que leva á globalização da indiferença” denunciada pelo Papa 
Francisco em Lampedusa-Italia.

Edson Zanatto - Pastoral do Dízimo

 Dízimo é testemunho de fé e amor para com a Igreja de 
Jesus Cristo. Eu e minha família temos recebido muitas graças e 
bênçãos, que Deus tem nos proporcionado. Ser fiel a Ele significa 
acreditar em sua palavra, e com certeza temos vivido e 
aproveitado aquilo que Ele nos promete, raramente estamos em 
dificuldades financeiras... Nossa saúde não é cem por cento, mas 
são distúrbios passageiros que conseguimos superar 
rapidamente... Temos tudo o que Deus nos proporcionou... três 
filhos, seis netos, dois genros e uma nora, família maravilhosa que 
sempre está unida em prol de um mundo melhor.  
 Quer melhorar de vida faça experiência de dar os 10% 
e verás quantas graças Deus vai derramar em sua vida... Se dar a 

sua contribuição em dinheiro é difícil, então faça bons trabalhos 
nas CEBs, Pastorais e Movimentos, mas faça com amor, assim 
serás recompensado... Abraços! Que a paz de Jesus esteja com 
todos.

 Diversas são as realizações que o seu dízimo 
proporciona em nossa paróquia, e sua contribuição é muito 
importante, pois é através do seu dízimo que podemos melhorar 
em todas as dimensões, religiosa, social e missionária.
 Destaque neste mês, para a reforma das salas do centro 
catequético e novas salas no antigo porão, que iniciou no dia 27 
do mês de janeiro e trará benefícios para toda a comunidade, 
ações como esta só é possível com a sua contribuição. 
Seja dizimista, faça o seu cadastro no site da paróquia 
www.igrejasaojoseoperario.com.br ou direto na secretaria 
paroquial.
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01/03 – Claudia Adriana Vanhelde
01/03 – Cleusa Passalia Razaboni
01/03 – Sandra Maria Belfiori Ganbarim
01/03 – Zilma Dias Soares Oyama
02/03 – Marcio Eduardo Bogniotti
02/03 – Cleonice Aparecida de Jesus
02/03 – Clarino Patricio dos Santos
02/03 – Antonio Gilson Batista
03/03 – Carlos Roberto da Silva
03/03 – Gerson Roberto Adolfo
03/03 – Maria de Fatima M. Garcia
03/03 – Satre Marino de Brito
03/03 – Thais Camila Marques Rubio
04/03 – Jair Aparecido Bambolim Gonçalves
04/03 – Fatima Regina Rosolem
04/03 – Orlando Neves
04/03 – Valcir Simão
04/03 – Benvindo Neves
04/03 – Antonio Carlos Yamamoto
03/03 – Alessandra Cristiane Bastos
04/03 – Cleide Gonçalves da Silva
05/03 – Manoel Custodio Marcelino da Silva
05/03 – Roberto Bento da Silva
05/03 – Ricardo Ferreira da Silva
05/03 – Sonia Marcia Garcia Vieira
05/03 – Jaqueline Cardoso Cioni
05/03 – Francisco Martinez 
05/03 – Aparecida Ribeiro M. de Andrade
05/03 – Aline Silvestre Megda
05/03 – Luiza Aparecida Carrião Janeiro
06/03 – Laercio Cagmam dos Reis
06/03 – Selma de Castro Palma Rasado
06/03 – Mariana Cardoso Ranzani 
06/03 – Maria Xavier Jacomini
06/03 – Fernando Verri da Silva
06/03 – Helton dos Santos Gonçalves
06/03 – Ervira Costa
06/03 – Daniela Muniz Salu de Farias
07/03 – Vera Lucia Vallim
07/03 – Silvia Cristine Cerqueira Leite Molina
07/03 – Nair Marques de R. Francisco
07/03 – Renato Reghin Azevedo
07/03 – Fabiana Belice
07/03 – Elizabete B. Silva Barroso
07/03 – Luiz Carlos Pereira de Almeida
08/03 – Célia Regina Vareschi Okamoto
08/03 – Josiane Saab Rahal
08/03 – Fernanda Renata Mastrangelo
08/03 – Almiro Gardim
08/03 – Angela Aparecida Pereira Santos
09/03 – José Carlos Ranzani
09/03 – Maurílio Aparecida Machado

09/03 – Hilda de Souza
09/03 – Francielle Siqueira de Moraes
09/03 – Fabiana Maria Bicudo
10/03 – Mauro Aparecido Reghini
10/03 – Fabio Saito
10/03 – Simone Delanheze
10/03 – Reginaldo C. Justino
10/03 – Fabio Henrique Saito
10/03 – Erick Fabiano O. Ortiz
10/03 – Creusa dos Santos Silva
11/03 – Luiz Gustavo Alebrandt
11/03 – Danilo Marcato de Souza
11/03 – Cecilia Rodrigues Ferreira
11/03 – Ana das Dores Pinto Lopes
12/03 – Zulmira Maffini
12/03 – Susana Maria Silva Pereira Pelissaro
12/03 – Neuza Inocencio Ferreira
12/03 – Sonia Maria Vignoto
12/03 – Elenilda Maria Zulianelli
12/03 – Aparecido Favaro
12/03 – Fatima Cardoso Cione
13/03 – Eliane Campos Ruiz
13/03 – Maria do Carmo Alves Cunha
13/03 – Graciete Modesto Ramos Galan
13/03 – Divanete Squisatti Almeida
13/03 – Adriano Pereira Lopes
14/03 – Sirlei Batista Franco Carvalho
14/03 – Talita Suelen Beline
15/03 – Rosa Ines Francisca de Souza Alves
15/03 – Roseli Ap. da Costa Garcia
16/03 – Maria Antonia Pereira
16/03 – Juarez Cordeiro da Silva
16/03 – Neide Cordao Peres
16/03 – Zulene Dias da Costa Oliveira
16/03 – Dirce Maria Roverao
16/03 – Atilio Bufalo
16/03 – Eliane dos Santos Araujo
19/03 – Eduardo Aparecido dos Santos
19/03 – Fabiane de Assis Faria Siqueira
19/03 – José Pedro Gabarron
19/03 – Marlene Rosa dos Santos
20/03 – Lays Fernanda Agostini
20/03 – Jose Carlos Amaral
20/03 – Reginaldo Lumardoni
20/03 – Ricardo Dal Secco Geraldo
20/03 – Neide Aparecida Vieira
20/03 – Camila Regina Galvão Martins
20/03 - Aparecida Cinti Siqueira
20/03 – Adilson Carlos Cassiano
20/03 – Claudia Regina Luizetto
21/03 – Maria Graciete A. Lopes
21/03 – Mariana Berceline Xavier

21/03 – Helena de Fatima Figueiredo de Souza
21/03 – João Paulo de Lima
21/03 – Cristiane Franciele P. Jardim da Paixão
22/03 – Viviane Venancio da Silva Carboneira
22/03 – Sandro Luiz Dutra de Souza
22/03 – Rodrigo Furlan Camparoto
22/03 – Marcia Cristina Baffilli Soares
22/03 – Jessica Caroline Pupim de Almeida
22/03 – Donizete  Machado da Silva Rodrigues
23/03 – Alexandro Martins Batistela
23/03 – Benedito Aparecido Veronez
23/03 – Maria Ines G. Bolonhez
24/03 – Wesley Francisco da Silva
24/03 – Vanessa Santos
24/03 – Talitha Campagnoli Venceslau
24/03 – Moacir Jose Piccinini
24/03 – Shirley Bueno Ruiz
24/03 – Marinalva da Costa Feliciano
24/03 – Juliana Romero Cardoso
24/03 – Fernanda da Silva Lima
25/03 – Valdirene Santana de Oliveira
25/03 – Pedro Aparecido Giroto
25/03 – Mario Lucio de Camargo
25/03 – Dárico Carvalho
26/03 – Adriana Cristina Martins de Lima
26/03 – Aline Patricia Silva
26/03 – Laerte Cia
26/03 – Luciana da Silva Bella Della
27/03 – Edivair Alves dos Santos
27/03 – Jaqueline Fuzer Ziroldo
23/03 – Benedita Garcez
28/03 – Marlene Carolino Martinez Zardo
28/03 – Wagner Sanches Ferreira
28/03 – Vera Lucia dos Santos Sobral Garcia
28/03 – Odair Valter Secco
28/03 – Lourenço Aparecido da Costa
28/03 – Maria Salete Grejamin Mantuani
28/03 – Maria Jose Scuteri
29/03 – Marcy Coan 
29/03 – Maria Isaura Pereira
29/03 – Lucinda Cruz de Andrade
29/03 – Nilton Vieira da Silva
29/03 – Francisco de Assis Cordeiro Custodio
29/03 – Ernesto Bento Rodrigues
30/03 – Aparecida Elizabeth Rodrigues da Silva
30/03 – Cicera Maria da Cruz
30/03 – Juliana Bueno Ruiz Rebecca
30/03 – Juraci Alves de Bastos
31/03 – Antonio Carlos Rossi
31/03 – Simone Aparecida dos Santos Sefeld

Dizimistas   Aniversariantes do Mês de Março
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Calendário Paroquial

Data  
Oração do Rosário

Reunião Diocesana (IAM)

Encontro Diocesano Pastoral dos Coroinhas

Santa Missa - Cinzas

Santa Missa - Cinzas

Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus

Congresso Diocesano RCC

Encontro Diocesano Pastoral Familiar

Encontro Decanal de formação das CEBs -
Decanato Catedral

Santa Missa - Início da Catequese 

Confraternização Pastoral Familiar

Encontro Diocesano: Apostolado da Oração

Reunião Diocesana: Juventude Missionária 

Reunião Decanal: Pastoral Catequética -
Decanato Catedral

Reunião conselho CEB São Francisco de Assis

Reunião Conselho CEB Imaculado Coração de Maria

Reunião Geral CPAE

Formação para agentes da Pastoral Familiar e
"Ouvidores" de encontro de casais com dificuldade de
convivência / Prof. Agostinho Capeletti Busato

Início dos encontros da IAM

Encontro Decanal: Pastoral da Criança - Decanato
Catedral e São Francisco

Reencontro Acampamento Sênior

Encontro Diocesano: MECEPs e MECEs (1ª Etapa)

Reunião com Coordenadores e Animadores (CEBs)

ELJUMI Diocesano (Nível 1) - Juventude Missionária

Reunião Diocesana: Pastoral Catequética e Escola
Catequética

Reunião Decanal: Pastoral Catequética - Decanato
Catedral - Preparação do Projeto da Escola Catequética

Reunião CEB (São Francisco de Assis)

Reunião Extraordinária Pastoral Litúrgica

Reunião de CEB (Santo Agostinho)

Reunião de CEB (Imaculado Coração de Maria)

Shekinah

Reunião Pastoral Litúrgica

Sáb. 01

Sáb. 01

Dom. 02

Qua. 05

Qua. 05

Sex. 07

Sáb.  08 e 09

Sáb. 08 e 09

Dom. 09

Dom. 09

Dom. 09

Dom. 09

Dom. 09

Seg. 10

Qua. 12

Qui. 13

Sex. 14

Sex. 14 a 16

Sáb. 15

Sáb. 15

Dom. 16

Dom. 16

Seg. 17

Sex. 21 a 23

Sex. 21

Sáb. 22

Sáb. 22

Seg. 24

Qua. 26

Qui. 27

Sáb. 29

Seg. 31

Comunidade

Coordenadores Paroquiais

Coordenadores e Animadores

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Servos RCC

Membros da Pastoral

Coordenadores de CEBs

Comunidade

Pastoral Familiar

Coordenadores Paroquiais

Coordenadores Paroquiais

Membros do conselho

Membros do conselho

Agentes Past. E Mov.

Casais

Crianças e Adolescentes

Coordenadores e Líderes

Campistas

Candidatos

Coordenadores e Animadores

Jovens

Equipe Diocesana e Escola

Equipe Diocesana e Escola
Catequética

Membros da CEB

Coord. Lit. CEBs/Min. de Música

Membros da comunidade

Membros da comunidade

Comunidade

Coord. Lit. CEBs/Min. de Música

Fabiana

Coordenação Diocesana

Coordenação Diocesana

Pe. Marcos

Pe. Marcos

Apostolado da Oração

Coordenação Diocesana

Coordenação Diocesana

Coordenação Decanal

Pe. Marcos

Edemilson Cruz Santana

Coord. Diocesana

Coordenação Diocesana

Coordenação Decanal da
Catequese

Sônia

Solange

Franson

Edemilson Cruz Santana

Coord. e Animadores

Lúcia, Edilene e Adriana

Coord. Acampamento

Coordenação Diocesana

Alvino

Coordenação Diocesana

 
Maria do Carmo Ramos

Sônia

Edson Leonel

Grupo São João

Solange

UPF

Edson Leonel

Casa da Juventude

Salão Paroquial

CDF 01

Igreja

Igreja

Igreja

Sede RCC

CDF 01 - Umª

Paróquia Sta Luzia

Igreja

A definir

Salão Paroquial

Capela São Lucas

Av. Duque de Caxias, 4267

A definir

A definir

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Recanto São José

Auditório Catedral

Salão Paroquial

CDF 01 - Umª

A definir

A definir

Casa da Juventude

A definir

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Igreja

A definir

12h00

14h00

08h30

15h00

20h00

18h30

08h00

13h30

08h00

08h00

08h - 20h

09h00

14h00

20h00

21h00

20h00

20h00

19h00

09h e 10h

13h30

07h00

08h00

20h00

18h00

20h00

15h00

20h00

20h00

20h00

20h00

21h00

20h00

Horas  Atividade  Participantes  Responsável  Local
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Balancete

CEB SAGRADA FAMÍLIA 7.110,00R$           

 

CEB SÃO MARCOS 4.391,90R$          

 CEB SANTO AGOSTINHO 4.763,00R$           

 

CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 3.380,00R$          

 CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2.935,00R$           
 

CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 5.131,00R$          
 CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 15.767,20R$         

 
CEB SÃO JOSÉ 15.296,00R$        

 DIZIMO PARTICULAR 32.356,04R$         
 

DIZIMO CATEQUESE 31,50R$               
 

TOTAL RECEITAS 114.762,31R$      
 Dízimo 91.161,64R$                                           

 
Doações 115,00R$                                                

 
Aluguéis 1.865,00R$                                             

 
Coletas 5.688,25R$                                             

 
Outras Receitas 15.932,42R$                                           

 
TOTAL DESPESAS 132.430,02R$      

 
Dimensão Missionária 3.354,55R$                                             

 
Dimensão Religiosa 87.441,89R$                                           

 
Dimensão Social 11.658,35R$                                           

 
Construção/ Manutenção¹ 29.975,23R$                                            
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

                    Receitas e despesas do mês de DEZEMBRO de 2013

CEB SAGRADA FAMÍLIA 5.911,00R$            CEB SÃO MARCOS 3.615,00R$           

CEB SANTO AGOSTINHO 4.404,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 4.945,00R$           

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2.118,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 4.246,18R$           

CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 12.389,00R$          CEB SÃO JOSÉ 9.700,00R$           

DIZIMO PARTICULAR 28.535,00R$          DIZIMO CATEQUESE -

TOTAL RECEITAS 88.800,33R$        
 

Dízimo 75.863,18R$                                           
 

Doações 706,00R$                                                
 

Aluguéis 1.150,00R$                                             
 

Coletas 9.009,15R$                                             
 

Outras Receitas 2.072,00R$                                             
 

TOTAL DESPESAS 95.890,76R$        
 

Dimensão Missionária 41,90R$                                                  
 

Dimensão Religiosa 85.370,99R$                                           
 

Dimensão Social 6.543,00R$                                             
 

Construção/ Manutenção¹ 3.934,87R$                                             
 

¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE JANEIRO DE 2014

                    Receitas e despesas do mês de JANEIRO de 2014

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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Atividades e Eventos

Atividades da Paróquia

09/01/2014 - Temos uma nova comunidade! No dia 09 de janeiro foi celebrada a primeira missa na capela São Sebastião, como 
comunidade pertencente a nossa paróquia.

19/01/2014 – Grupo de Jovens no Espírito, consagrados a Maria, recebeu no dia 19 de janeiro a visita do cantor católico Thiago 
Brado, que ministrou a Palavra e a música para dezenas de jovens presentes.

09/02/2014 – Santa Missa presidida pelo Pe. Carlos Alberto de 
Figueiredo, divulgação da Rádio Inconfidência AM.

20/01/2014 – Visita pastoral às 
famílias da nova comunidade de 
nossa paróquia - Capela São 
Sebastião (Estrada Cedro).
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Atividades e Eventos

Santas Missões Populares 2014

 Nossa paróquia viveu do dia 29 de janeiro a 02 de fevereiro, a Semana Missionária envolvendo toda a comunidade em diversas 
atividades. Foram realizadas celebrações de Missas, Celebração Penitencial, Missa com Unção para os idosos e enfermos, espiritualidade 
para casais, tarde recreativa para as crianças e visitas nas residências e comércios de nossa região. Toda a comunidade esteve empenhada em 
levar a todos a boa nova de Jesus.

 Parabéns a todas as CEBs, Pastorais, Movimentos e grupos pela disponibilidade, somos todos chamados por Cristo para sermos 
anunciadores do Evangelho.

Veja mais fotos e acompanhe todas as edições da Revista “O Padroeiro” no site:

www.igrejasaojoseoperario.com.br
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Catequese
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