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Palavra do Padre

Celebremos o mistério da cruz e ressurreição de Jesus
Olá gente boa!
 Jesus carregou a cruz às costas (Jo 19,17), como se visse 
Abraão e Isaac subindo o monte Moriah. É como se dissesse: meu 
pai, aqui estão o fogo e a lenha. Mas onde estará o cordeiro para o 
holocausto? (Gn 22,7). Deus providenciará!
 Descobrirá ele mesmo pela obediência, que o cordeiro a ser 
sacrificado era o seu corpo, sua carne, seu espírito, ou seja, onde 
estaria o cordeiro para o holocausto? Onde Pai? Você, meu filho, 
você é o cordeiro. (Silêncio)
 “Das profundezas minha alma clama a ti, Deus meu, e ouve 
o meu grito!” (Sl 129)
 O Senhor Jesus, desceu até as águas profundas e se afogou 
cercado de sombras. Mas nessa hora, ouve-se a voz do Pai, que 
parecia ausente a se manifestar.
 Não era possível que a morte ocupasse o centro da vida e o 
vazio, o centro de tudo.  Jesus arrastou consigo o mistério do mundo 
para o nada em que se viu convertido. Enfim, o Pai o chamou, e o 
ergueu e Ele ficou nas mãos do Pai. Tudo se consumou!
 Gente boa, convido-vos a refletir: “seria este o fim? Tudo 
terminou?”
 O abismo da morte é preenchido de um outro abismo, 
ainda maior, que é aquele do amor de Deus, assim a morte não tem 
mais nenhum poder sobre Jesus Cristo (Rm 8,9), nem sobre aqueles 
que, pela fé e pelo Batismo, estão associados a Ele, pois “se 
morremos com Cristo acreditamos que também viveremos com ele.” 
(Rm 8,8). Este "Viver com Jesus" é, contudo, "viveremos na sua 
presença" (Os 6,2).
 Das entranhas da morte brota e cresce a árvore da 
ressurreição. Ainda que você pense e diga que nada mudou, a mão 
do Pai se manifesta e Ele diz à morte: “Jamais terás a palavra final”. 
Isto é extraordinário, lindo, profundo!

 Você deveria repetir todos os dias para a morte: “você foi 
vencida!”, os salmos nos diz que “o Senhor é o pastor que me 
conduz, nada me falta. Passarei os mais negros abismos sem temer mau 
nenhum.”(Sl 23)
 Você e eu, dia menos dia, teremos também a chance única 
de dizer ao Pai, que a grande homenagem a ser prestada à Ele é a de 
aceitar todo dia e a todo instante. Não podemos ver sequer um 
palmo diante dos olhos e, mesmo assim, confiaremos e 
prosseguiremos.
 Convido-vos a refletir: “Que rumo tomaremos em nossa 
vida?” Nós não sabemos, nem ao menos nos importamos, mas o Pai 
sabe e é isso que importa.
 Diante esta realidade, passamos pela cruz e nos colocamos 
diante da cruz, pois fomos mortos na cruz com Cristo vivo, e na cruz 
vivemos a experiência extraordinária e concluímos que “já não sou 
mais eu que vivo: é Cristo que vive em mim.” (Gl 2,19)
 E ai, gente boa, o evento da cruz teria sido um fim em si 
mesmo? Seria um fato isolado e acabado por aí? Lanço-vos um 
desafio, de acreditar que tudo apenas começou.
 Agora, é a hora das lâmpadas se encherem de óleo, das 
figueiras estéreis florescerem, da colheita, da festa de ação de graças, 
do Shekinah, do casamento e da dança. As cadeias irão se abrir, as 
espadas irão se enferrujar. Chegou, enfim, o ALELUIA, de ver o Pai 
vestido dos lírios do campo, o sol 
resplandecerem depois da escuridão!
 Que ao nome de Jesus, todo joelho se 
dobre, na terra e no céu, e toda língua confesse, 
que só você é o Senhor, para a glória de Deus 
Pai. Amém.

Direção: Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Coordenação: Roberto Catarin
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA

Segunda-feira:             10h00 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
Quinta-feira:   20h00 Capela São Sebastião (Estrada Cedro)

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
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Pastorais e Movimentos

Legião de Maria, uma vida de oração

Você tem refletido sobre a Campanha da Fraternidade 2014?

Jesus ressuscitou dos mortos?

Não só de oração e trabalho vive as pastorais

A Legião de Maria é uma 
associação internacional formada por 
leigos que servem de forma voluntária com 
a finalidade de contribuir para a ação 
evangelizadora da Igreja, sob a poderosa 
proteção e sublime exemplo de Maria. 
 Hoje entre membros ativos e 
auxiliares possui mais de 3 milhões de legionários em todo o mundo.

O apostolado da Legião de Maria consiste em atividades 
dirigidas a todos, homens e mulheres e estão envolvidos na execução 
de obras espirituais, ao invés de auxílio material, reservado a outras 
associações.

Os membros da Legião de Maria são divididos em duas 
categorias principais: Ativos e Auxiliares. Os últimos se comprometem 
a rezar diariamente determinadas orações em nome da Legião de 
Maria. Já os membros ativos devem participar das reuniões semanais 
do seu Presidium  rezar diariamente a Catena Legionis (O Magnificat; 
principal oração da Associação) e executar um Trabalho Legionário.

A legião de Maria, foi fundada em Dublim na Irlanda, no dia 
7 de setembro de 1921, véspera da Natividade de Nossa Senhora, 
por iniciativa de Frank Duff. De forma simples o movimento se inicia 

com a invocação do Espírito Santo rezam o Terço, após vão dois a dois 
visitar os doentes hospitalizados. Exprimem também o desejo de se 
reencontrar todas as semanas.

A espiritualidade da Legião de Maria é a própria 
espiritualidade de Maria, a qual o legionário esforçar-se-á ao máximo 
para alcançar, baseando-se principalmente na fé, na humildade, na 
obediência perfeita, na doçura angélica, na ação conjunta do Espírito 
Santo e de Maria, na obra da redenção e no estabelecimento do Reino 
de Deus no mundo. 

Em nossa paróquia a legião está presente com três Presidium: 
sendo um na segunda-feira as 16h, outro na terça-feira as 8h30 e o 
outro na quarta-feira s 8h00. A todas as legionárias e legionários que 
Deus vos abençoe e que vocês continuem sempre perseverantes na fé e 
no amor a Deus e a Maria nossa mãe. 

Estamos em plena Campanha da Fraternidade, é tempo de Quaresma, tempo de conversão. Jesus continua sendo perseguido, preso, 
condenado e crucificado. Quaresma é tempo de penitência, perdão, amor, solidariedade, união e compreensão. A Campanha da Fraternidade nos 
mostra a realidade de muitos de nossos irmãos, esquecidos abandonados e explorados, estamos falando do Lema da Campanha da Fraternidade: É para 
a liberdade que Cristo nos libertou, e do tema: Fraternidade e Tráfico Humano. Eis uma grande oportunidade de reflexão para todos nós. Vivemos hoje 
uma situação de humilhação, onde tantos irmãos e irmãs traficados, por vezes retidos de suas famílias são forçados a agirem contra a própria vontade.

 Nós Cristãos, não podemos nos conformar com tais humilhações, que esses nosso irmãos estão enfrentando, que é a exploração do 
trabalho, exploração sexual, tráfico de órgãos, maus tratos. Portanto meus irmãos, nós que somos missionários de Jesus Cristo, não podemos ficar de 
braços cruzados, precisamos unir nossas Pastorais e Movimentos, unir nosso povo de Fé e Caminhada e abraçar essa causa em defesa de nossos irmãos 
que tanto espera de nós, precisamos lutar contra a ganância, a violência e a opressão, se não continuaremos a chorar por nós mesmos e por nossos filhos. 
Digamos não ao Tráfico Humano.

Quase todos nós, temos a curiosidade de saber 
sobre o que acontecerá conosco depois da morte. 
Quando um ente querido morre, queremos vê-lo 
novamente, assim que chegar nossa vez. Teremos um 
encontro glorioso com aquele a quem amamos, ou a morte 
é o fim de toda a consciência?

Jesus nos ensinou que a vida não termina depois 

da morte de nossos corpos,  Ele fez esta declaração 
impressionante: “Eu sou a ressurreição e a vida”; e Ele 
provou na pratica ressuscitando e acrescentou : “quem crê 
em mim, ainda que esteja morto, viverá;” Segundo as 
testemunhas oculares mais próximas a Jesus. Essa é a crença 
que tem dado esperança aos cristãos nestes quase 2.000 
anos. “Se temos fé acreditamos no ressuscitado”.

No dia 09 de março a pastoral familiar 
se reuniu para um dia de confraternização, e é 
claro que iniciou este dia com a oração do Santo 
Terço, após a oração os casais com seus filhos 
tiveram um dia de bate papo e descontração, 
com a participação do nosso padre que 

enriqueceu ainda mais este dia. Agora com as 
baterias carregadas, é “mãos a obra” pois a 
Pastoral Familiar tem muito serviço pela frente!  
A todos, pedimos que a sagrada família seja o 
modelo e que os casais sejam perseverantes 
neste trabalho lindo em defesa da família.
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CEBs

 Aconteceu do dia 07 a 11 de 
janeiro, o 13º Interclesial de CEBs, na 
cidade de Juazeiro do Norte - Diocese 
de Crato – Ceará. O Intereclesial é um 
encontro que reúne os representantes 
das CEBs - Comunidades Eclesiais de 
Base de todo Brasil. A iniciativa de 
organizar um encontro Intereclesial 
surgiu na década de 70, sendo 
realizado o primeiro em 1975, na 
cidade de Vitória, Espírito Santo. Os 
Intereclesiais nasceram com a finalidade 
de partilhar as experiências, a vida e as 
reflexões das CEBs.

 Os Intereclesiais são uma experiência muito enriquecedora, pois revelam com maior clareza a situação em que vive o nosso povo pobre, 
possibilitam a prática do ecumenismo e manifestam com que profundidade se vive nas bases da Igreja a relação entre fé e política.

 O Papa Francisco enviou 
uma mensagem aos participantes do 
13º Intereclesial das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs).
 Abaixo, a íntegra do texto:
 "Queridos irmãos e irmãs”
 É com muita alegria que 
dirijo esta mensagem a todos os 
participantes no 13º Encontro 
Intereclesial das Comunidades 
Eclesiais de Base, que tem lugar 
entre os dias 7 e 11 de janeiro de 
2014, na cidade de Juazeiro do 
Norte, no Ceará, sob o tema 
“Justiça e Profecia a Serviço da Vida”.
 Primeiramente, quero lhes assegurar as minhas orações para 
que este Encontro seja abençoado pelo nosso Pai dos Céus, com as 
luzes do Espírito Santo que lhes ajudem a viver com renovado ardor 
os compromissos do Evangelho de Jesus no seio da sociedade 
brasileira. De fato, o lema deste encontro “CEBs, Romeiras do 
Reino, no Campo e na Cidade” deve soar como uma chamada para 
que estas assumam sempre mais o seu importantíssimo papel na 
missão Evangelizadora da Igreja.

 C o m o  l e m b r a v a  o  
Documento de Aparecida, as CEBs 
são um instrumento que permite ao 
povo “chegar a um conhecimento 
maior da Palavra de Deus, ao 
compromisso social em nome do 
Evangelho, ao surgimento de novos 
serviços leigos e à educação da fé 
dos adu l tos” (n.178). E 
recentemente, dirigindo-me a toda a 
Igreja, escrevia que as Comunidades 
de Base “trazem um novo ardor 
evangelizador e uma capacidade de 
diálogo com o mundo que renovam a 

Igreja”, mas, para isso é preciso que elas “não percam o contato com 
esta realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom 
grado na pastoral orgânica da Igreja particular” (Exort. Ap. 
Evangelii gaudium, 29).
 Queridos amigos, a evangelização é um dever de toda a 
Igreja, de todo o povo de Deus: todos devemos ser romeiros, no 
campo e na cidade, levando a alegria do Evangelho a cada homem e 
a cada mulher. Desejo do fundo do meu.

 Todas as CEBs estão empenhadas em união para a 
construção do Centro de Evangelização e lazer no Recanto São 
José. Estamos fazendo uma campanha de arrecadação para a 
compra da grama do campo de futebol do recanto, quem quiser 

ajudar é só chegar na secretaria paroquial e fazer sua doação.
 Parabéns a todos que de uma forma ou outra, estão 
contribuindo para que no futuro, todos nós possamos desfrutar 
deste espaço de lazer e Evangelização.

13º Intereclesial de CEBs, aconteceu em Juazeiro do Norte – CE

Papa Francisco enviou mensagem aos participantes do 13º Intereclesial das CEBs

RECANTO SÃO JOSÉ.



 Olá, caros 
pa roqu i a no s .  No 
último dia 13 de março 
comemoramos um ano 
de pontificado de 
nosso querido Papa 
Francisco. Parece que 
foi ontem, que fomos 
surpreendidos pela 
notícia, da grande novidade: um Papa sul-americano, e mais surpresa 
ainda, argentino!!

 Contra todas as apostas feitas pela mídia, que como sempre 
“viajou”, foi eleito um que não era “cotado”, nem mencionado nas 
listas dos “papáveis”.  E com toda a sua simplicidade demonstrada já 
na apresentação oficial, quando humildemente se inclinou e pediu a 
todos na Praça São Pedro, que o abençoasse, foi conquistando os 
nossos corações. Como diz a música do Pe. Zezinho: Foi entrando de 
mansinho..., com o seu jeito de vovô, que abraça carinhosamente 
todos os netos, e fomos nos apaixonando...

 Nesse curto tempo que passou, aprendemos algumas lições 
com ele. 

 A lição da simplicidade: viver uma vida simples, sem apego 
às coisas que passam, mas com um grande amor a tudo que não passa;

 A lição do amor aos mais pobres: os preferidos de Jesus são 
os seus preferidos. É capaz de enxergar em cada irmão necessitado, o 
rosto do Cristo que sofre. Surpreendeu a todos, quando no dia do seu 
aniversário, chamou à mesa os moradores de rua de Roma para partilhar 

de seu café da manhã;
 A lição do zelo pastoral: está devagarinho reformando a 
Cúria Romana, partilhando as decisões e ouvindo a Igreja do mundo 
inteiro, especialmente com relação à situação atual das famílias, 
procurando soluções na base. Está preparando um Sínodo para as 
Famílias, pois está sentindo em seu coração os grandes problemas por 
que passam as nossas famílias do mundo inteiro e antes de decidir 
qualquer coisa, quis ouvir-nos;

 A lição da alegria: trouxe-nos de volta a alegria de ser 
católico, com seu sorriso estampado a todo momento, nos lembra que 
a alegria do Senhor, deve ser sempre a nossa força. Quem participou 
da JMJ no Rio, e sentiu a sua presença, mesmo que de longe, pode 
experimentar um pouco disso. “Não deixeis que vos roubem a 
esperança”, ele disse. Cristo está conosco, e isso nos basta.

 Que Deus abençoe o nosso Papa e o mantenha cheio de 
saúde e ânimo para 
dar continuidade em 
seu trabalho. A nós 
cabe rezar por ele, 
como ele nos pediu 
no dia de sua posse. 
Façamos então a 
nossa parte.

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

 Diácono Adriano
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Voz da Igreja

PAPA FRANCISCO, NÓS TE AMAMOS!!

Jacira da Silva

Local da Peregrinação: Aparecida – SP

Ano: 2013

Mensagem: Grande foi a minha emoção em conhecer a casa
da Mãe Aparecida, templo de milagres, pois fui agradecer a
sua intercessão por tantos milagres alcançados. Peregrinar em

Aparecida é uma grande experiência de fé, pois ali
enxergamos a grandeza de Deus sendo revelada a milhares
de pessoas de todo o Brasil e o mundo. Deus se revela em

coisas simples, na imagem encontrada no Rio Paraíba,
grande singeleza que se torna sinal de Amor e milagre para

todo o mundo.

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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Destaque Sacramentos

1989

20141987

2014

NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

João Osmar Pinha da Costa
Suely Marsola Costa

Data do Sacramento do Matrimônio: 
01/04/1989

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Edivaldo Lopes Farias

25 anos de Casamento
“Bodas de Prata”

Ariane Gardim de Almeida

Data do Sacramento do Batismo:
30/12/1987

Nome dos Pais:
Luiz Batista de Almeida
Cleuza Maria G. de Almeida

Celebrante:
Pe. Edivaldo Lopes Farias

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.

 Inicia no dia 05 de maio, em nossa paróquia, a catequese pré-batismal, para pais e padrinhos, 
com o batismo sendo realizado no dia 18 de maio. A preparação é ministrada pelos membros da Pastoral 
do Batismo e as inscrições serão do dia 07 a 30/04 na secretaria paroquial. Segue abaixo os documentos 
necessários para a inscrição: 

 • Pais: Xerox da certidão de nascimento da criança, Xerox do RG, Xerox do comprovante de 
residência, Autorização se os pais forem de outra paróquia;

 • Padrinhos: Xerox do RG, Xerox da lembrança de Crisma, Xerox do comprovante de 
residência, Autorização se os padrinhos forem de outra paróquia.

CATEQUESE PRÉ-BATISMAL
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Destaque Profissão e Fé

Profissão: Empresário
Valcir Simão

 Meu nome é Valcir 
Simão, tenho 39 anos, 
sou casado com Gisélia e 
pai de duas lindas 
meninas, Caterine e 
Isabeli. Sou empresário, 
sócio da empresa Qnet 
Telecom onde atuamos 
em Umuarama e região no 
ramo de internet banda 
larga e agora telefonia 
fixa, e por sermos uma 
empresa local prezamos 
muito pela qualidade de 
nosso produto/serviço e 

atendimento ao cliente, com um trabalho sério e sincero, 
fornecendo tecnologia de ponta, Fibra Óptica, Via Rádio, 
ADLS e Cabo.

 Em Colossenses 3,12 diz: “Portanto, como povo 
escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda 
compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência”, 
palavra que tenho muito forte em minha vida, e que me dá a 
direção dia após dia, pois é através destes adjetivos, 
Compaixão, Bondade, Humildade, Mansidão e Paciência, que 
procuro escrever a minha história, como pai de família, Cristão e 
empresário.

 Diariamente estou em contato com diversos clientes, 
tanto residenciais, quanto empresariais e minha grande satisfação 
é estar diretamente em contato com todos, isso me fortalece 
porque este contato é essencial. Em cada olhar, seja ele qual for, 

sinto a presença de Deus a me guiar, e olha que no mundo em que 
vivemos hoje é muito difícil olhar nos olhos uns dos outros, pois 
são nos olhos que enxergamos a grandeza das pessoas, tem até 
um ditado que diz: “os olhos são os espelhos da alma”. Jesus é o 
grande guia e mentor de minha vida, e é Nele e por Ele que sinto 
a necessidade de estar sempre em busca de minha fé, minha 
caminhada rumo a civilização do Amor.

 Hoje participo do abençoado Acampamento, grupo 
de oração Liberto pela Cruz e Pastoral familiar, e só tenho a 
agradecer a este Deus maravilhoso que está comigo todos os dias 
e se faz presente em minha casa. 

 “A verdadeira felicidade esta na própria casa, entre as 
alegrias da família.”

 “Felicidade tem nome sim: DEUS, FAMÍLIA e 
AMIGOS.”

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. 



08
Equipe da Revista

Revista O Padroeiro MARÇO 2014

Setor Juventude

3º SOS com Cristo... Está chegando

Paróquia São José Operário, terá Escola de
Evangelização Santo André

 Organizado pelo Grupo de Jovens no Espírito, consagrados a Maria, e paróquia São José Operário, 
será realizado nos dias 26 e 27 deste mês, o 3º SOS com Cristo. O SOS com Cristo se trata de um 
evento, onde equipes são convidadas a se superar física e espiritualmente, através da efetivação de provas e 
desafios físicos. Fique atento as inscrições, monte sua equipe e venha participar conosco.

 Nossa paróquia se prepara para ter a 1ª equipe 
formadora da Escola de Evangelização Santo André em 
Umuarama. Esse projeto vem sendo sonhado e estudado a vários 
meses pelo Pe. Marcos e equipe que participaram dos três cursos 
oferecidos, (Discípulos de Emaús, 7 Jovens do Evangelho e O 
segredo de Paulo). Após formada, essa equipe terá que repassar 
três cursos, para daí sim instituir a escola aqui em nossa paróquia, 
sempre com a supervisão da Escola de Londrina. O primeiro 
repasse com a nossa equipe paroquial, acontecerá nos dias 09 e 
10 de maio e será aberta a toda comunidade com vagas 
limitadas.

 “Nosso interesse pela criação da EESA - Umuarama, 
surgiu logo após a participação em um dos cursos ofertados pela 

Escola, aqui mesmo em nossa cidade. A convite do Grupo 
Jovens no Espírito Consagrados a Maria a EESA - Londrina, 
compareceu até a nossa cidade e nos presenteou com o curso "O 
Segredo de Paulo" e tão logo, após aprendermos a lição 
desenvolvida por Paulo, em sua sede de evangelização, sentimos 
nós, também, esse desejo de primeiramente aprender e em 
seguida evangelizar as pessoas de nossa Paróquia, bem como os 
irmãos de nossa região com os cursos que a EESA pode nos 
oferecer. A dinâmica utilizada pela Escola, assim como todo o 
conteúdo dos cursos que ela oferece, certamente, atrairão muitos 
outros para caminharem conosco na mais rica e valiosa missão 
terrena: anunciar a boa nova de Cristo Jesus”, disse Evair Júnior, 
membro da equipe.

 Oque é a EESA?

 No final da década de 70, José H. Prado Flores, leigo católico, professor do Instituto das Sagradas 
Escrituras, decide dedicar-se somente à pregação, visitando diferentes cidades do México, inclusive cidades 
de outros países da América Latina, bem como dos Estados Unidos. Foi neste instante que, inspirado pelo 
Espírito Santo, começou a surgir o projeto de se fazer algum curso para formar apóstolos da Palavra. Neste 
ambiente em que vivia a Igreja, de profundas mudanças e abertura ao trabalho missionário dos fiéis leigos 
aconteceu no verão de 1980 a 1ª Escola de Evangelização no México, chamada de Escola dos Apóstolos, 
com a participação de 42 pessoas, entre eles dois sacerdotes, desde então se espalhou pelo mundo.
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Destaque Capa

Capa: O Centro de Nossa Fé: a Páscoa de Jesus

 Estaremos chegando daqui alguns dias, ao grande momento 
do ano litúrgico e ao centro de nossa fé: a Páscoa, celebrada durante o 
tríduo e que se perpetua na vida e na caminhada da Igreja que a atualiza 
a cada Eucaristia. A Igreja que nos convidou durante quarenta dias a um 
tempo de conversão e penitência, agora nos devolve os vários sinais 
renovados que nos fazem experimentar que também a nossa vida se 
renova e dá um passo a mais na caminhada para que de páscoa em 
páscoa cheguemos à Páscoa definitiva.

 Na celebração do Tríduo Pascal, a Igreja revive os momentos 
mais significativos da vida de seu divino fundador, Jesus Cristo. O 
mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo condensa a grande 
mensagem de Deus à humanidade inteira. Esse mistério, na verdade, deu 
novo significado às coisas humanas. O sofrimento e a morte, dos quais 
ninguém fica livre neste mundo, recebem uma potentíssima luz, que é 
jorrada do mistério que celebramos no Tríduo Pascal. O sofrimento e a 
morte, quando associados ao mistério do Filho de Deus, adquirem novo 
significado. Deixam definitivamente de ser interpretados como sinal de 
maldição. O Filho de Deus os assumiu. Aliás, Jesus assumiu tudo o que 
é próprio da condição humana com exceção do pecado, e, atravessando 
o vale sombrio, que também integra a nossa condição, chegou às verdes 
campinas, aos prados eternos e às fontes borbulhantes. Associados a 
Cristo pelo batismo, nossa grande meta são as pastagens eternas, para as 
quais nos guia o Bom Pastor. A dor, o sofrimento e a morte já foram 
vencidos em Cristo. Ora, na medida em que Cristo passa a viver em nós, 
também nos tornamos capazes de vencê-los. A última palavra de Deus a 
respeito do seu Cristo foi a vida. E a sorte de Cristo é a sorte de todos os 
que se lhe associam pela fé em sua Palavra, pelos sacramentos que 
comunicam a graça, e pela caridade que nos une a Deus e aos irmãos.

 A Quaresma se conclui na celebração dos Santos Óleos, e na 
renovação das promessas sacerdotais, eco das antigas celebrações de 
reconciliação dos cristãos que, durante a Quaresma tinham feito a 
penitência devida, e agora retomavam a inserção na Igreja. Os óleos 
bentos e consagrado serão distribuídos entre as Paróquias como sinal de 
unidade e comunhão. À tarde começamos a grande celebração da 
Páscoa, com os seus três momentos.

 Na Quinta-feira Santa celebramos a instituição da Eucaristia, 
do sacerdócio ministerial e o mandamento do amor. A celebração da 
Eucaristia, instituída por Jesus na última ceia, perpetua o sacrifício 
salvífico do Senhor, garante a sua presença constante à Igreja, é o 
alimento da vida eterna e evidencia o amor com o qual o Senhor Jesus 
amou os homens até o fim. O sacramento da Eucaristia é pura graça que, 
ao atingir os homens, faz-se capaz de transformá-los na medida da 
abertura e da boa disposição de quem o recebe. A Igreja ensina que 
todas as vezes que celebramos este grande sacramento, torna-se 
presente a obra da Redenção. Só o amor pode abraçar a Cruz e 
transformá-la em instrumento de salvação. Só o amor de Jesus foi capaz 
de instituir a Eucaristia para perpetuar a sua entrega ao Pai e aos homens 
e dar à Igreja a possibilidade de participar de seu gesto de caridade. A 
Cerimônia do Lava-pés, realizada na Missa da Ceia do Senhor, retrata o 

episódio narrado por São João, episódio motivado pelo mesmo amor 
que levou Jesus ao calvário. Ninguém, a não ser Jesus, poderia ordenar 
com mais autoridade: “Amai-vos como eu vos amei”.

 A Sexta-feira Santa celebra o grande dia da entrega, que havia 
sido sacramentalmente antecipada na celebração da Eucaristia no 
contexto da última ceia. Santo Tomás de Aquino recorda-nos que na 
figura do Crucificado não falta nenhuma virtude cristã. Em Jesus, 
despojado de toda honra, glória e prazer mundanos, encontramos o 
exemplo da humildade, do amor a Deus e aos homens, da abnegação, 
do perdão, da paciência, do amor à verdade, do abandono irrestrito aos 
desígnios de Deus etc. Neste dia é muito frutuoso, além de participar da 
ação litúrgica, meditar sobre a paixão e morte de Cristo e sobre as  
virtudes que O levaram a suportar as ignomínias. Tivessem os homens 
consciência a respeito as virtudes de Jesus, a face do mundo estaria 
transformada. É um dia de contemplação do grande mistério da cruz que 
se renova a cada Eucaristia e que as tradições também adornaram com 
várias outras celebrações devotas e apresentações.

 No Sábado Santo, na noite do sábado para o domingo, o 
Povo de Deus celebra a Vigília Pascal e rompe os aleluias festivos da 
ressurreição com Missa solene. É o grande momento de anunciarmos que 
a Vida venceu a morte e que a Luz vence as trevas. É também o momento 
de todo o povo de Deus renovar as promessas batismais: viver o batismo 
hoje, eis a grande conclusão da Páscoa!

 O Senhor ressurgiu no Domingo, quando o sol ainda não se 
tinha levantado. A proclamação da Páscoa é cantada e a Igreja inteira se 
regozija com o seu Senhor, que, vencedor do pecado e da morte, tem a 
vida para sempre e o poder de comunicá-la a quem nele confia. O vale 
tenebroso não pôde segurar o Senhor da Luz; as trevas da morte não 
agarraram o Autor da Vida; o sofrimento não desfigurou para sempre 
nem diminuiu a Beleza tão antiga e sempre nova. A alegria cristã repousa 
em seu fundamento inabalável, isto é, na ressurreição do Senhor Jesus 
Cristo. 

 O sentido da vida humana esclarece-se à luz do mistério da 
Páscoa de Jesus – paixão, morte e ressurreição. Associados ao Filho de 
Deus, nossas maiores mazelas podem ser transformadas, e aquele que 
tinha a sua vida por perdida, poderá recuperá-la renovada. Jesus, entre 
outras coisas, ensinou-nos que a entrega sem reservas aos desígnios de 
Deus é fonte de salvação e de vida verdadeira. E isso Ele nos ensinou 
principalmente com a própria vida. 

 Com isso iniciamos oito dias de festa, chamados Oitava da 
Páscoa, e o Tempo Pascal, que se estende até o domingo de 
Pentecostes. Enfim, nós iniciamos o oitavo dia, o dia sem fim! 

 Cardeal Dom Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo 
de São Sebastião do Rio de Janeiro
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Dízimo

Os DEZ Mandamentos do Dízimo:

Testemunho do Dizimista 
Fernando Verri da Silva - CEB São José

1. Sou dizimista, porque amo a Deus e amo meu próximo. (2Col 9,7);
2. Sou dizimista, porque reconheço que tudo recebo de Deus. (Sl 23; 1Col 
4,7);
3. Sou dizimista, porque minha gratidão a Deus, me leva a devolver um pouco 
do muito que recebo. (Lc 17, 11-19);
4. Sou dizimista, porque aceito como palavra de Deus, oque leio na bíblia. 
(Lc 21,14);
5. Sou dizimista, porque creio e confio em Deus Pai. (Mt 6, 25-31);
6. Sou dizimista, porque o ato da partilha irá matar o meu egoísmo. (Lc 12, 
16-21; Pd 4,8);
7. Sou dizimista, porque creio na vida cristã em comunidade. (Mt 18, 20);
8. Sou dizimista, porque Deus, o único Pai Rico, não quer ninguém passando necessidade. (Mt 25,40);
9. Sou dizimista, porque gosto de viver em liberdade e alegria. (Jo 14, 1-5; Mt 25,34);
10. Sou dizimista, porque quero ver minha comunidade crescer e minha igreja testemunhar o Evangelho de Jesus no mundo inteiro. (Mt 
28,19-20; Mc 16,15).

 Quando começamos a ser mais frequentes em 
nossa igreja, começamos ver a real necessidade de 
devolver o nosso dízimo. As reformas, retiros, 
formações, ações sociais, religiosas e missionárias, 
dentre outras atividades são realizadas com grande 
frequência, precisam da nossa ajuda, não somente 
braçal, mas também financeira. 
 Hoje, devolvo o dízimo com muita alegria e 

satisfação, por tudo o que a igreja nos oferece. Jovens, 
façam também essa experiência de devolver o dízimo, é 
muito gratificante.
 “Cada um contribua segundo propôs no seu 
coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque 
Deus ama ao que dá com alegria” (II Cor 9,7).

SEU DÍZIMO FAZ

 As reformas continuam a todo “vapor” em 
nossa igreja, sinal de que o seu dízimo devolvido está se 
revertendo em melhorias para toda a comunidade. 
Destaque neste mês para o início da reforma da 
Secretaria Paroquial, que ocupará todo o piso inferior 
com recepção e salas separadas para os setores pastoral, 
financeiro, comunicação e sala de atendimento do 
padre.
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Dízimo

01/04 - Edith Pereira
01/04 - Ermelinda De Ornelas 
01/04 - Talita Dalla Santini Avanci 
01/04 - Angela M. F. Martins 
02/04 - Maria Aparecida De Lima 
02/04 - Thiago De Lucena E Silva 
02/04 - Maria Da Costa De Souza 
02/04 - Marilene Pereira Machado 
02/04 - Ary Thiago Da Silva Laurentino 
02/04 - Ademilson Minas De Souza 
02/04 - Ivan Luiz Hirt 
03/04 - Drielly Aparecida Chesque 
Pereira 
03/04 - Thiago Alex De Jesus Da Silva 
04/04 - Maria Aprecida Passos 
Rodrigues
04/04 - Meriane Cristina Zanolo 
04/04 - Irene Dos Santos Depieri 
04/04 - Marcelo Fuentes Romero 
05/04 - Valeria M. B. Dos Santos 
05/04 - José Tavares De Moraes 
05/04 - Helton Hipolito Megda 
05/04 - Daniela Teixeira 
05/04 - Helena Rodrigues Campos 
06/04 - Renato Real 
06/04 - Sonia Julia Barbosa Vieira 
06/04 - Santina Geonco Tsuzuki 
06/04 - Santina Do Carmo Gionco 
Tsuzuki 
06/04 - Rosemeire Aparecida Perussi 
Caparroz 
06/04 - Rogério Siqueira Pinheiro 
06/04 - Luiz Carlos Cortez Derenusson 
06/04 - Juliana Cardoso Gomes 
06/04 - Fernando Atílio Gardim 
06/04 - Eva Dos Santos Gartibaldi 
06/04 - Carmen Maria Dos Santos 
Abreu 
06/04 - Armelinda Calixto De Moraes 
06/04 - Altamiro Machado De Oliveira 
07/04 - Loana Aparecida Dos Santos 
07/04 - Solange Maria Vieira Giovanini
07/04 - João Bassi
07/04 - Carlos Andre Da Silva
08/04 - Maria Terezinha Da Silva
08/04 - Antonio Marcos Sipriano
08/04 - José Kozarenko
08/04 - Regina L. Moriani Santana
08/04 - Wiliam Garbo De Oliveira 
09/04 - Vilma Formigoni Soares 
09/04 - Vanessa Cristina Alencar 
09/04 - Pedro Vinicius De O. Lima 
09/04 - Odair Felipe Da Cruz Junior 
09/04 - João Rodrigues Gomes 
09/04 - Dirce Caldeira De Oliveira 
09/04 - Daiely Stonaga Salgueiro 
10/04 - Eunice Tereza Martinez 
10/04 - Gilmar Tamborini 

10/04 - João Moraes Ferreira 
10/04 - Marcio Silvano Guardevir 
10/04 - Valdir Aparecido Anuto
11/04 - Michelle Lara Jardim Guidelli 
10/04 - Silvana Cibriano 
12/04 - Silva Maria Da Silva Coltro 
12/04 - Maria Carolina Bianchi De Avis 
12/04 - Vinicius Sabatini Horwat 
12/04 - Cleusa Da Rosa Spancerski 
12/04 - Maria Aparecida Magalhães 
Souza 
12/04 - Leila Lopes 
12/04 - José Evaristo Da Silva 
12/04 - Jefferson Rodrigues Oncken Da 
Silva 
13/04 - Tereza Vitoria Weitzmann 
13/04 - Tatiane Faneco Moreira 
13/04 - Ruy José Ribeiro 
13/04 - Leila Marcia Da Silva Grejanin 
13/04 - José Seline Da Silva 
13/04 - Edmar Da Silva 
14/04 - Elaine Nobrega Correa 
14/04 - Renato Ricardo Martins 
14/04 - Rosely Regina Capriolio 
14/04 - Willian Ernesto Brito Rodrigues 
15/04 - Rosimeire Trevisan 
15/04 - Odevanir Ferreira De Andrade 
15/04 - Leila Cristina Nascimento 
15/04 - Dariane Mânica Wietzikoski 
15/04 - Alaide Parecida Campos Pereira 
15/04 - José Reinaldo Mendonça Faria 
16/04 - João Paulo Pereira 
16/04 - Priscilla Augusto Medeiros 
Emereciano 
16/04 - Miguel Munemori 
16/04 - Maria Nazaria De Jesus 
16/04 - Luiz Antonio Martins 
16/04 - Lindamara Corrêa Pugas 
16/04 - Devanir Barroso 
16/04 - Danielli Ribeiro Dos Santos 
16/04 - Daniel De Souza 
16/04 - Alysson Alan Barion 
17/04 - 16/04 - Ivanir Anslieiro 
17/04 - Marcos Willens Araujo 
17/04 - Aparecida De Fatima Zanatto 
17/04 - Cristina Fresch 
18/04 - Clarinda De Jesus Pereira 
18/04 - Milton Luiz Peripolli 
18/04 - Odair Ribeiro 
19/04 - Leão Lupepsa 
20/04 - Gisleine Araceni Spancerski 
20/04 - Laercio Faganholo 
20/04 - Renata Travagin De Souza 
20/04 - Sabrina Gomes Soares Zibordi 
20/04 - Sebastião Mauricio Bianco 
20/04 - Selmira Pires Pinheiro 
20/04 - Aparecida Joana Dessia 
Dourado 

21/04 - Ailton Ferreira Do Nascimento 
21/04 - Selma De Fátima Bonilha 
Gabriel 
22/04 - Welysson Da Costa Herrero 
22/04 - Elsa Barroso 
23/04 - Aparecida Graziele Sutile 
23/04 - Edson Cláudio Anholeto 
23/04 - João Bezerra S Iqueira 
23/04 - Leonilde Satin Panzeri 
23/04 - Osvaldir Rodrigues Dos Santos 
23/04 - Rubens Wilson Ansanelo 
24/04 - Maria Do Socorro Bizerra 
24/04 - Hélio Francisco Moreira Dos 
Santos 
24/04 - Eronita Da Silva Cruncoviz 
24/04 - Benedito Dela Valentina 
24/04 - Ana Claudia Ferreira Pedroso 
Rodacki 
24/04 - Altierres Jacomin 
24/04 - Crislayne F. Camargo 
25/04 - Ricardo Muciato Martins 
25/04 - Viviane Peixoto Barion 
25/04 - Vivian Barbosa Liuti 
25/04 - Luciana Camara 
25/04 - Hermínio Carvalho Dos Santos 
25/04 - Alexandre Leite Delli Colli 
26/04 - Antonio Carlos Degan 
26/04 - Dulce Dos Santos 
26/04 - Ivo Manoel Dos Santos 
26/04 - Juliana Rotta De Figueiredo 
26/04 - Marcos Ferreira Da Silva 
27/04 - Ulysses De Freitas 
27/04 - Isabel Cristina Da Silva Caetano 
27/04 - Iracema Alves 
27/04 - Igor Alves Fernandes Melo 
27/04 - Aparecido Borges Da Silva 
28/04 - Duvilio Antonio Cione 
28/04 - Kariston Andre Braga Borsato 
28/04 - Malvina Caetano Dos Santos 
28/04 - Nadyr Sefrian Martins Branco 
28/04 - Pauo Roberto Gerarduci 
28/04 - Salvador Antonio Pereira 
29/04 - Maria Luiza Franciscatti 
29/04 - Lucineia Dias Aguiar 
29/04 - Valdir Manicardi 
29/04 - Bruna Lira Da Silva 
29/04 - Fernando Corrêa Garcia 
29/04 - Anselmo Navaqui 
30/04 - Ana Paula Rogerio 
30/04 - Bento Delari 
30/04 - Daiane Regina De Oliveira 
30/04 - Eleutério Fabrin 
30/04 - Francielly Cristina Teoro Da 
Silveira
30/04 - Gilberto Rivalci Soares 
30/04 - Maria Madalena Dias Ortiz

Dizimistas   Aniversariantes do Mês de Abril
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Calendário Paroquial

Data  
Qua. 02

Qua. 02

Qui. 03

Qui. 03

Sex. 04

Sex. 04

Sab. 05 e 06

Sab. 05 e 06

Sab. 05

Dom. 06

Seg. 07

Seg. 07

Seg. 07

Ter. 08

Ter. 08

Qua. 09

Qui. 10

Qui. 10

Sab 12 e 13

Seg. 14 a 21

Seg. 14

Qua. 16

Qui. 17

Seg. 21

Seg. 21

Qui. 24

Sab. 26 a 27

Sab. 26

Dom. 27

Dom. 27

Dom. 27

Seg. 28

Seg. 28

Seg. 28

Seg. 28 à 30

19h30

20h00

19h30

20h00

18h30

19h30

08h00

08h00

08h30

09h30

14h as 16h30

19h30

20h00

20h00

19h30

19h30

20h00

20h00

14h as 16h30

19h30

20h00

20h00

20h00

08h00

14h00

08h00

08h00

13h00

14h as 16h30

19h20

20h00

20h00

Confissões para Páscoa - Decanato Catedral

Grupo Resgate

Confissões para Páscoa - Decanato Catedral

Missa Comunidade São Sebastião

Missa do Sagrado Coração de Jesus
(Apostolado da Oração)

Confissões para Páscoa - Decanato Catedral

Encontro Diocesano de Formação: Pastoral da
Juventude

Retiro Diocesano de Cura e Libertação - RCC

Reunião Diocesana Pastoral Catéquica e Escola
Catéquica

Formação Pastoral dos Coroinhas

Plantão de Oração

Confissões para Páscoa - Decanato Catedral

Reunião Animadores Pastoral do Dízimo

Reunião MECEPs e MECEs

Confissões para Páscoa - Decanato Catedral

Confissões para Páscoa - Decanato Catedral

Reunião: Conselho Decanal da Ação Evangelizadora
- Dec. Catedral

Missa Comunidade São Sebastião

Coleta: Campanha da Fraternidade 2014

Semana Nacional da Cidadania: Pastoral da Juventude

Plantão de Oração

Missa dos Santos Óleos

Missa Comunidade São Sebastião

Feriado de Tiradentes

Reunião Coordenadores e Animadores de CEBs

Missa Comunidade São Sebastião

SOS com Cristo

Formação Pastoral dos Coroinhas

Encontro Diocesano Pastoral do Dízimo

Santa Missa - Festa da Misericórdia (Benção das
Imagens)

Workshop para Músicos com: Poliana Demori

Plantão de Oração

Formação para Crismandos

Reunião Liturgia (Pastoral Liturgica)

Tríduo de São José Operário (Padroeiro)

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Coord. Paroquiais e Líderes

Comunidade

Equipe Diocesana Ampliada da
Catequese e Escola Catequética

Postulantes

Comunidade

Comunidade

Animadores

Ministros

Comunidade

Comunidade

Membros

Comunidade

Comunidade

Jovens

Comunidade

Clero e Comunidade

Comunidade 

Animadores e Coordenadores

Comunidade

Comunidade

Postulantes

Animadores e Coordenadores

Comunidade

Pastoral do Canto Litúrgico

Comunidade

Crismandos

Coorde. Liturgia/Musicos

Comunidade

Padres do Decanato

Francielle

Padres do Decanato

Beth e Eduardo

Apostolado da Oração

Padres do Decanato

Coordenação Diocesana

Coordenação Diocesana

Ir. Fátima e Maria do Carmo

Juliana Rossa/Karla Ruiz

Intercessores RCC

Padres do Decanato

Edson Zanatto

Comunidade

Padres do Decanato

Decano

Beth e Eduardo

Pastoral da Juventude

Intercessores RCC

Dom Mamede

Beth e Eduardo

Alvino

Beth e Eduardo

Consagrados

Juliana Rossa/Karla Ruiz

Coordenação Diocesana

Apostolado da Oração

Jair

Intercessores RCC

Coordenação Catequese

Edson Leonel

Pe. Marcos

Par. N. Senhora Aparecida

Salão Paroquial

Par. São José Operário

Capela São Sebastião

Igreja

Par. Catedral

Perobal

Sede da RCC

Cúria Diocesana

À definir

À definir

Par. São José Operário

À definir

Salão Paroquial

Par. Santa Luzia

Par. São Vicente Pallotti

Par. São Vicente Pallotti

Capela São Sebastião

Durante as missas

Paróquia

À definir

Par. Catedral

Capela São Sebastião 

Salão Paroquial

Capela São Sebastião

À definir

À definir

Par. Catedral

Igreja

Igreja

À definir

À definir

Casa da Juventude

Igreja

Horas  Atividade  Participantes  Responsável  Local
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Balancete

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

CEB SAGRADA FAMÍLIA 5.990,00R$            CEB SÃO MARCOS 5.484,85R$           

CEB SANTO AGOSTINHO 5.260,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 3.975,50R$           

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2.348,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 3.874,00R$           

CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 15.835,00R$          CEB SÃO JOSÉ 15.660,00R$         

DIZIMO PARTICULAR 22.200,00R$          DIZIMO CATEQUESE -

TOTAL RECEITAS 96.702,25R$         

Dízimo 80.627,35R$                                            

Doações 100,00R$                                                 

Aluguéis 1.025,00R$                                              

Coletas 5.886,95R$                                              

Outras Receitas 9.062,95R$                                              
TOTAL DESPESAS 77.085,74R$         
Dimensão Missionária 2.030,01R$                                              
Dimensão Religiosa 32.329,44R$                                            
Dimensão Social 1.498,00R$                                              
Construção/ Manutenção¹ 41.228,29R$                                            
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

                    Receitas e despesas do mês de FEVEREIRO de 2014

Sem Deus, Sem pecado...

A perda do sentido do pecado tem em sua origem a perda do 
sentido de Deus. 

Onde se exclui Deus da vida pública, o sentido da ofensa contra 
Deus desaparece, e quando se relativiza o valor absoluto das 
normas morais, se desvanecem as categorias do bem e do mal, 
junto com a responsabilidade individual.

Quando se esquece a necessidade de pedir perdão e a 
disponibilidade para perdoar, em seu lugar, emerge uma 

inquietante cultura de culpabilidade e de litígios, mas este 
alarmante fenômeno pode ser dissipado. 

A recuperação do sentido do pecado se converte, portanto, em 
uma prioridade pastoral, pois implicará também recuperar o 
sentido de Deus, esta prioridade pastoral reflete uma esperança 
apaixonada de que os fiéis façam a experiência do ilimitado amor 
de Deus. 

Esta experiência, se converterá em um chamado a aprofundar em 
sua unidade e a superar a divisão e a fragmentação, que com 
demasiada freqüência provocam feridas nas famílias e nas 
comunidades de hoje. 

Para isso, devemos promover o sacramento da Penitência, ainda 
que este sacramento seja visto com freqüência com indiferença, o 
que produz é precisamente a plenitude da cura que estamos 
buscando. 

Um renovado e profundo apreço deste sacramento confirmará 
que o tempo passado no confessionário serve para tirar bem do 
mal, vida da morte, e revela novamente o rosto misericordioso do 
Pai.

Papa Emérito Bento XVI
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Atividades da Paróquia

Aconteceu no dia 22 de fevereiro uma formação para Leitores em nossa 
paróquia. A formação foi ministrada pelo Ministro da Eucaristia Roberto Catarin 

e organizada pela Pastoral litúrgica.

10/03/2014 – Formação sobrea a Campanha da Fraternidade 2014 com 
Reginaldo Argentino.

Iniciando a Quaresma, foi 
celebrada no dia 05 de março, em 

três horários a Santa Missa de 
Cinzas que reuniu milhares de fiéis.

14 a 16/03/2014 – Formação com Professor Agostinho 
Busato, organizado pela Pastoral Familiar.

09/03/2014 - Santa Missa com 
a entrega da Palavra e rito do 

Éffeta para catequizandos de nossa 
paróquia.

Ainda vivendo as visitas das SMP (Santas Missões Populares), foi realizada na 
tarde do dia 27 de fevereiro a Santa Missa no Fórum de Umuarama, com a 

presença de dezenas de funcionários.

15/03/2014 – Início da catequese 2014, com teatro realizado por 
integrantes do Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo.

16/03/2014 – Aconteceu na Catedral no dia 16 de março a 1ª etapa da 
Formação para novos Ministros Extraordinário da Comunhão Eucarística e da 

24/03/2014 – Via Sacra na CEB São José.

24/03/2014 – Visita 
Pastoral na Comunidade São 
Sebastião (Estrada Cedro).
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5º Acampamento Sênior da São José Operário
 Com o tema “Minha Essência”, e coordenação geral do casal Eliana e João Rôssa, aconteceu do dia 28 de fevereiro a 04 de março o 5º 
Acampamento Sênior da Paróquia São José Operário, participaram deste acampamento 175 pessoas que buscaram nestes cinco dias uma experiência 
de vida e comunidade, entre participantes e equipe de trabalho foram mais de 400 pessoas envolvidas.
 Esse foi o primeiro acampamento, onde tivemos a honra de contar com a presença do autor e intérprete da música tema, o cantor católico 
Thiago Brado de Cianorte. 
 Ainda estão previstos para este ano mais cinco acampamentos, quem ainda não participou fique atento as datas das pré-inscrições que serão 
divulgadas nas missas e também aqui na Revista “O Padroeiro”. 

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

26/03/2014 – Via Sacra na CEB Sagrada 

Família.

30/03/2014 – 
Concentração Missionária 

com os Decanatos Catedral e 
São Francisco.
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