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Editorial

Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Revista O Padroeiro MAIO 2014

Palavra do Padre

Uma história construída na intercessão de São José o trabalhador!
Olá gente boa!!
É com alegria e temor que exerço a missão de pároco desta comunidade, alegria porque é uma 
missão confiada por Deus, através do bispo e portanto, um pedido da Santa Mãe Igreja.
O temor, esse se justifica, porque essa função ultrapassa todos os limites do meu ser, pequeno e 
frágil, e os desafios da Messe do senhor são sempre muito grandes. Ser padre não é uma honra, 
mas um serviço e, por isso, respondi Sim ao chamado para continuar o pastoreio na Paróquia 
São José Operário, depois de completar seis anos de caminhada, o bispo renovou a provisão 
de permanência na paróquia.
Que São José Operário interceda pelo meu ministério, de todos leigos e leigas e do Diácono 
Adriano, coloco toda confiança ao nosso padroeiro, patrono e modelo da Igreja, para que 
consigamos corresponder às expectativas e sempre exercer o ministério de Presbíteros com 
alegria e solicitude, em conformidade com tudo aquilo que fora semeado, juntamente com 
todos os agentes de pastoral e movimento que marcam com êxito a história dessa terra fértil, 
chamada Paróquia São José Operário.
Quero compartilhar com vocês o texto escrito pelo cardeal Dom Orani Tempesta sobre a 
Liturgia de São José Operário:
“A memória de São José Operário vem-se celebrando liturgicamente desde 1955. A Igreja 
recorda assim – seguindo o exemplo de São José e sob o seu patrocínio –, a valorização do ser 
humano e a questão sobrenatural do trabalho. Todo o trabalho humano é colaboração com a 
obra de Deus Criador, e, por Jesus Cristo, converte-se na medida do amor a Deus e da 
caridade com os outros em verdadeira oração e em apostolado.
Quanto ao título: São José Operário: ele trabalhou a vida toda para sustentar a Sagrada 
Família e depois ver Nosso Senhor Jesus Cristo dar a vida pela humanidade. É uma inspiração 
para este dia primeiro de maio, que recorda a luta dos trabalhadores do mundo todo pleiteando 
respeito a seus direitos. Foi uma das motivações que levou o Papa Pio XII a instituir a festa de 
“São José Trabalhador”, em 1955, na mesma data em que se comemora o Dia do Trabalho em 
quase todo o planeta.
Foi no primeiro de maio de 1886, em Chicago, maior parque industrial dos Estados Unidos à 
época, que os operários de uma fábrica se revoltaram com a situação desumana a que eram 
submetidos e pelo total desrespeito à pessoa que patrões demonstravam. Eram trezentos e 
quarenta em greve e a polícia massacrou-os sem piedade. Mais de cinquenta ficaram 
gravemente feridos e seis deles foram assassinados num confronto desigual.
São José é o modelo ideal de operário e de homem que viveu a caridade. Ele sustentou sua 
família durante toda a vida com o trabalho de suas próprias mãos, cumpriu sempre seus deveres 
para com a comunidade, ensinou ao Filho de Deus a profissão de carpinteiro e, dessa maneira 
suada e laboriosa, permitiu que as profecias se cumprissem e seu povo fosse salvo, assim como 
toda a Humanidade.
A Igreja, ao apresentar-nos São José como modelo, não se limita a louvar uma forma de 
trabalho, mas a dignidade e o valor de todo o trabalho humano honrado. Na primeira Leitura 
da Missa, lemos a narração do Gênesis em que o homem surge como participante da Criação. 
A Sagrada Escritura também nos diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o 
cultivasse e guardasse.

O trabalho foi desde o princípio um preceito para o homem, uma exigência da sua condição de 
criatura e expressão da sua dignidade. E a forma como colabora com a Providência Divina sobre 
o mundo. “Enchei a terra e submetei-a! Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos 
os animais que se movem pelo chão” (Gn 1, 28).
Porém, com o pecado original, a forma dessa colaboração sofreu uma alteração como 
consequência do pecado: “com fadiga te alimentarás dela todos os dias da tua vida… Comerás 
o pão com o suor de teu rosto” (Gn 3, 17-19).
É frequente observar que a sociedade materialista dos nossos dias valoriza o que produz e 
aprecia os homens “pelo que ganham”, pela sua capacidade de obter um maior nível de bem-
estar econômico. É hora de todos nós, cristãos, anunciarmos bem alto que o trabalho é um dom 
de Deus, e que não faz nenhum sentido dividir os homens em diferentes categorias, conforme os 
tipos de trabalho, considerando umas ocupações mais nobres do que outras. O trabalho, todo 
o trabalho, é testemunho da dignidade do homem, do seu domínio sobre a criação; é o meio de 
desenvolvimento da personalidade; é vinculado de união com os outros seres; fonte de recursos 
para o sustento da família; meio de contribuir para o progresso da sociedade em que se vive e 
para o progresso de toda a humanidade.
Proclamando São José como protetor dos trabalhadores, a Igreja quis demonstrar que está ao 
lado deles, os mais oprimidos, dando-lhes como patrono o mais exemplar dos homens, aquele 
que aceitou ser pai adotivo de Deus feito homem, mesmo sabendo o que poderia acontecer à 
sua família. José lutou pelos direitos da vida do ser humano ao proteger Jesus, e, agora, coloca-
se ombro a ombro na luta pelos direitos humanos dos trabalhadores do mundo, por meio dos 
membros da Igreja que aumentam as fileiras dos que defendem os operários e seu direito a uma 
vida digna.
São José ensina-nos a realizar bem o ofício que nos ocupa tantas horas: as tarefas domésticas, o 
laboratório, o arado ou o computador, o trabalho de carregar pacotes ou de cuidar da portaria 
de um edifício… A categoria de um trabalho reside na sua capacidade de nos aperfeiçoar 
humana e sobrenaturalmente, nas possibilidades que nos oferece de levar adiante a família e de 
colaborar nas obras em favor dos homens, na ajuda que através dele prestamos à sociedade…
Contudo, São José, enquanto trabalhava, tinha Jesus diante de si. Jesus deve ter-lhe ajudado 
em seu trabalho. Quando se sentia cansado, olhava para o seu filho, que era o Filho de Deus, e 
aquela tarefa adquiria aos seus olhos um novo vigor, porque sabia que com o seu trabalho 
colaborava com os planos misteriosos, mas reais, da salvação. Peçamos-lhe, hoje, que ele nos 
ensine a ter a presença de Deus e a exercer a caridade que ele teve 
enquanto exercia o seu ofício. E não nos esqueçamos da Virgem 
Maria, a quem vamos dedicar com muito amor este mês de maio 
que hoje começa. Não nos esqueçamos de oferecer em sua honra, 
nestes dias, alguma hora de trabalho ou de estudo, e, 
principalmente o Santo Rosário, oração contemplativa que nos faz 
entrar na história da salvação.”

Direção: Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Coordenação: Roberto Catarin

 EXPEDIENTE DA REVISTA

Tiragem: 1.000
Impressão: Gráfica Paraná
Distribuição: Secretaria, CEBs, Missas, Clínicas, Consultórios e Comércio em Geral.

Endereço: Av. Amapá, 3529 - Caixa Postal 506 - CEP: 87504-280
Telefone: (44) 3055-2145 - Umuarama - PR
www.igrejasaojoseoperario.com.br
E-mail: psaojoseoperario@hotmail.com 

Equipe:

- Diácono Adriano Lopes

- Alessandro Santos

- Alex Nascimento

- Alvino Jacomini

- Amanda Rôssa

- Antonio Franson

- Edson Leonel

- Edson Zanatto

Fotos:

- Diego Jacob

- Reginaldo Rodrigues

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
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

Pastoral Familiar realizará catequese

Pais que amam sempre participam

Maio, mês de Maria

A educação não pode ser terceirizada

Neste mês de maio, a 
partir do dia 17 a Pastoral Familiar 
realizará a catequese para noivos. 
Atenção noivos que pretendem se 
casar até o início do ano que vem, 
não deixe para última hora, venha 
fazer sua catequese com 
antecedência, pois quem faz com 

calma faz melhor. Outro lembrete: “quanto melhor for a preparação 
no presente, melhor será a vida em família no futuro”. Juntamente 
com a catequese de noivos, também acontecerá a catequese de 
legitimação, para casais que já moram juntos e não são casados na 
igreja, e que não tenha nenhum impedimento para a realização do 
sacramento. Os interessados podem fazer a inscrição na secretaria 

paroquial. 
A Pastoral Familiar também faz um pedido a você, que é 

leitor desta revista: se você conhece algum casal que está vivendo nesta 
situação, encaminhe-os a secretaria paroquial para que possam fazer 
sua inscrição e participar da catequese, ajude-nos na divulgação, desde 
já a Pastoral Familiar agradece a todos.

O trabalho em conjunto, entre a Pastoral Catequética e Pastoral Familiar continua firme e forte, as duas 
pastorais realizarão no próximo dia 18 de maio um encontro com os pais das crianças que estarão recebendo a 
primeira eucaristia este ano. Neste dia estaremos refletindo sobre importância 
dos pais na vida dos filhos e também sobre a catequese permanente em nossas 
vidas que inicia com o nascimento e termina com a morte. 

A primeira eucaristia é mais uma etapa vencida, nós pais somos 
responsáveis em fazer com que nossos filhos continuem firmes na caminhada, 

logo depois vem a crisma e assim por diante. Pais, lembre-se: “nossos filhos é um presente que Deus confiou a nós, 
devemos cuidar e educar, pois somos os responsáveis por eles que vieram de Deus um dia vão voltar para Ele”.

Maria, através de seu semblante deixa transparecer a divindade de seu Filho muito amado, 
Jesus. Ela é a Mãe do Puro Amor, é promessa e esperança, é ternura e solidariedade, é bondade e amor, 
o veículo direto que nos comunica com Seu Filho, nossa intercessora. A ela, confiamos nossas fraquezas, 
sofrimentos e limitações. O colo de Maria é maternal, nele encontramos abrigo e consolo, ela nos 
conforta, nos acalenta, a presença da Virgem Maria em nossas vidas é real, Maria nos guia a cada 
momento. É mãe cuidadosa e amorosa com seus filhos, Mãe Celeste das Mães, ela nos abençoa e 
solidifica nossa fé em seu Filho amado. Com Maria firmamos nosso elo de união com Jesus Cristo seu 
FILHO.

A educação de seu filho não pode ser delegada somente 
para a escola ou igreja, pois alunos são transitórios, mas filho é para 
sempre.

A educação de ensino, aprender a ler e escrever podem ser 
com a escola, os professores são responsáveis pelo ensino de seus 
filhos, o ensino religioso sobre a fé, pode ser com a igreja, é para isso 
que existe os catequistas para colaborar com o ensino religioso de seus 
filhos, mas meu amigo, a educação de valores, o acompanhamento, o 
exemplo, estes são com os pais, não tem como terceirizar. Pais, 
assumam seu papel e teremos filhos melhores e a sociedade agradece. 

“É no berço que os filhos aprendem o terço”.
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CEBs

 2014, ano Missionário, ano de visitas, tempo de ir ao 
encontro das pessoas, e é neste espírito de Missão que o nosso 
Pároco Pe. Marcos Antonio de Oliveira está visitando todas as 
CEBs de nossa Paróquia. As visitas iniciaram na nossa comunidade 
caçula, a Comunidade São Sebastião que foi integrada a nossa 
Paróquia e no mês de abril a comunidade visitada foi a CEB São 
Marcos entre os dias 21 a 25. Foram visitadas diversas famílias, 
idosos e enfermos pelo nosso pároco Pe. Marcos, juntamente com a 
coordenadora Neide Saito, nesta visita também foram visitadas 
famílias que estavam afastadas da comunidade.
 Neste mês de maio a CEB a ser visitada será a Nossa 

Senhora de Fátima na quarta semana do mês. Até o final do ano, 
todas as Comunidades serão visitadas, fiquem atentos!

 No último dia 26 de março, após a via sacra, a CEB 
Sagrada família elegeu o novo coordenador, trata-se do Sr. Cleber 
Marcos Nogueira, que com grande responsabilidade está a frente 
agora desta Comunidade. Agradecemos também aqui ao Sr. João 
Osmar Pinha da Costa, que desempenhou este cargo com grande 
responsabilidade. Ao “Clebão” como é mais conhecido, 
desejamos que o Espírito Santo o conduza a frente desta CEB, ao 
João Osmar que ele o abençoe sempre pela disponibilidade.

 Vou contar um pouco de minha experiência dentro das CEBs e grupos de reflexão da Paróquia São José 
Operário.
 No ano de 1977, me mudei para Umuarama, em meados de 1978 comecei a participar do Grupo de 
Reflexão Família Unida da CEB Sete, no qual fui animador por vários anos. Hoje sou coordenador da CEB 
Nossa Senhora de Fátima, Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística e da Palavra há 19 anos, visitando 
idosos e doentes, levando a Palavra amiga e o conforto espiritual que é Jesus na Eucaristia, sou agradecido a 
Deus por ter confiado a mim este trabalho tão importante, é uma caminhada muito gratificante. 
 Venha você também participar desta jornada de Fé, que é participar das CEBs (Comunidade Eclesial de 
Base), Deus abençoe a todos!

Padre Marcos visita CEB São Marcos

CEB Sagrada Família tem novo coordenador

 Há aproximadamente um ano, sobre inspiração vinda do Acampamento “Vai Caminhar”, um grupo de 
pessoas decidiram se organizar para rezar o abençoado Terço de São José. Hoje este grupo se reúne toda quarta-
feira às 06h30 da manhã na igreja para fazer esta oração abençoada. Neste grupo é rezado o terço, partilhado a 
Palavra e colocado ao final em oração tudo aquilo que trazemos, pedindo a intercessão de São José Operário.
 Queremos convidar toda a comunidade, para conosco também vir rezar esta oração tão singela que muitas 
graças nos proporciona, é toda quarta-feira às 06h30 na Igreja. São José, Valei-nos!

Terço de São José todas às quartas-feiras na Igreja

CEB Nossa Senhora de Fátima - Testemunho
José Tavares - Coordenador



 Olá, caros paroquianos. Neste mês de maio, temos muitas 
festas comemorativas. É um mês de intensas comemorações, dia das 
mães, mês das noivas, etc. E logo no primeiro dia, temos a festa 
dedicada a São José Operário. É a segunda festa no ano dedicada ao 
Pai adotivo de Jesus, a outra é 19 de março onde comemoramos São 
José Esposo de Maria.
 
 Nesta data além de comemorarmos a grande figura de São 
José, ainda o associamos a todos os trabalhadores do mundo inteiro. 
Ele que foi o homem por excelência, torna-se o trabalhador por 
excelência. Carrega nos ombros as esperanças, angústias, sofrimentos e 
alegrias de todos os que se dedicam a alguma atividade profissional, a 
todos os que com o suor de seu rosto, garantem o seu sustento e de sua 
família, a exemplo do que fez São José.

 O seu exemplo de vida correta e justa como nos diz o 
Evangelho, levou a Igreja em 1955 a associar o seu nome à festa do dia 
do Trabalho, comemorada em quase todo o planeta no dia 01 de 
maio, dia do massacre de 06 trabalhadores de uma fábrica em 
Chicago, nos Estados Unidos, que se revoltaram contra a situação 
desumana a que eram submetidos e pelo total desrespeito à pessoa que 
os seus patrões demonstravam.

 São José é o modelo ideal do operário. Sustentou sua família 
durante toda a vida com o trabalho de suas próprias mãos, cumpriu 
sempre seus deveres para com a comunidade, ensinou ao Filho de Deus 
a profissão de carpinteiro e, dessa maneira suada e laboriosa, permitiu 
que as profecias se cumprissem e seu povo fosse salvo, assim como toda 
a humanidade.

 Proclamando São José protetor dos trabalhadores, a Igreja 

quis demonstrar que está ao lado deles, os mais oprimidos, dando-lhes 
como patrono o mais exemplar dos seres humanos, aquele que aceitou 
ser o pai adotivo de Deus feito homem, mesmo sabendo o que poderia 
acontecer à sua família. São José agora, coloca-se ombro a ombro na 
luta pelos direitos humanos dos trabalhadores do mundo, 
especialmente seu direito a uma vida digna.

 São José Operário, homem justo e trabalhador, rogai por 
todos nós que recorremos a vós!

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

 Diácono Adriano
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Voz da Igreja

SÃO JOSÉ OPERÁRIO, ROGAI POR NÓS!

Sandra Mara Candido da Rocha e Wolney Peres da Rocha

Local da Peregrinação: Santuário de Santa Rita de Cássia
Lunardelli - PR

Ano: 2014

Mensagem: Nossa família teve o privilégio de conhecer o Santuário

de Santa Rita de Cássia, na cidade de Lunardelli – PR. Foi uma
experiência marcante em nossas vidas, pois ali depositamos nossos pedidos,

rogando a intercessão de Santa Rita. Santa Rita de Cássia ou Santa das
causas impossíveis, como é geralmente conhecida a grande advogada dos

aflitos, nasceu em Rocca Porena, perto de Cássia (Itália), em
22 de maio de 1381, tendo por pais Antônio Mancini e Amada Ferri.
O nascimento da Santa foi precedido por sinais maravilhosos e visões

celestiais que fizeram seus pais perceberem algo da futura e providencial
missão de Rita, que seria colocada no mundo para instrumento da

misericórdia de Deus em favor da humanidade sofredora.

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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MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Paulo Henrique Veronez

Data do Sacramento do Batismo:
10/11/1985

Nome dos Pais:
Benedito Aparecido Veronez
Neuza Alves Veronez

Celebrante:
Mons. Wilson Galiani
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Destaque Sacramentos

2000

2014

NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Cleber Marcos Nogueira
Ediane Monica dos Santos Nogueira

Data do Sacramento do Matrimônio: 
23/12/2000

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Arlindo Vieira dos Santos

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 razão teológica pela qual a Igreja batiza crianças é que o Batismo não é como uma matrícula em um clube, mas é um renascer para a vida nova de filhos de Deus, que acontece 
mesmo que a criança não tome conhecimento do fato. Este renascer da criança a faz herdeira de Deus. A partir do Batismo a graça trabalha em seu coração (cf. 1Jo 3,9), como um 
princípio sobrenatural. Elas não podem professar a fé, mas são batizadas na fé da Igreja a pedido dos pais.

 Santo Agostinho explicava bem isto: “As crianças são apresentadas para receber a graça espiritual, não tanto por aqueles que as levam nos braços (embora, também por eles, 
se são bons fiéis), mas sobretudo pela sociedade espiritual dos santos e dos fiéis… É a Mãe Igreja toda, que está presente nos seus santos, a agir, pois é ela inteira que os gera a todos e a 
cada um” (Epíst. 98,5).

 Nenhum pai espera o filho chegar à idade adulta para lhe perguntar se ele quer ser educado, ir para a escola, tomar as vacinas, etc. Da mesma forma deve proceder com os 
valores espirituais. Se amanhã, esta criança vier a rejeitar o seu Batismo, na idade adulta, o mal lhe será menor, da mesma forma que se na 
idade adulta renegasse os estudos ou as vacinas que os pais lhe propiciaram na infância.

 A Bíblia dá indícios de que a Igreja sempre batizou crianças. Na casa do centurião Cornélio (“com toda a sua casa”; At 
10,1s.24.44.47s); a negociante Lídia de Filipos (At 16,14s); o carcereiro de Filipos (16,31-33), Crispo de Corinto (At 
18,8); a família de Estéfanas (1Cor 1,16). Orígenes de Alexandria († 250) e S. Agostinho († 430), atestam que “o costume de 
batizar crianças é tradição recebida dos Apóstolos”. Santo Irineu de Lião († 202) considera óbvia a presença de “crianças e 
pequeninos” entre os batizados (Contra as heresias II 24,4). Um Sínodo da África, sob São Cipriano de Cartago († 258) aprovou 
que se batizasse crianças “já a partir do segundo ou terceiro dia após o nascimento” (Epíst. 64).

 O Concilio regional de Cartago, em 418, afirmou: “Também os mais pequeninos que não tenham ainda podido cometer 
pessoalmente um pecado, são verdadeiramente batizados para a remissão dos pecados, a fim de que, mediante a regeneração, seja 
purificado aquilo que eles têm de nascença” (Cânon 2, DS 223).

POR QUE BATIZAMOS CRIANÇAS?



07
Equipe da Revista

Revista O Padroeiro MAIO 2014

Destaque Profissão e Fé

Profissão: Locutor de Rádio
Sandro Luiz Dutra de Souza

 M e u  
nome é Sandro 
Luiz Dutra de 
Souza, tenho 
quarenta e sete 
anos, sou casado 
e tenho três 
filhos, Sandro 
Júnior, Thiago 
dos Santos e Frantiellem Pamela dos Santos Souza, minha esposa 
se chama Edina dos Santos Souza, participo da paróquia São 
José Operário desde os meus 15 anos.

 Minha caminhada na Igreja começou como animador de 
grupo de adolescentes, servi a este grupo no ministério de 
música, pois sou músico com muita alegria, também sempre gostei 
de comunicação, dom que foi enxergado pelo Pe. José Carlos 
Parra Pires que me convidou para apresentar um programa na 
rádio Inconfidência de Umuarama, chamado “Conhecendo o 
Mestre”, todo sábado a noite, foi um momento muito difícil, 
pois trabalhava na construção civil, foi quando conversei com o 
nosso hoje Bispo Emérito Dom José Maria Maimone, que 
conseguiu para o meu programa patrocínios de alguns 
empresários de nossa cidade. 

 Fiquei um bom período afastado e fora do rádio, mas 
sempre participando da vida da comunidade e há 
aproximadamente três anos, recebi o convite para voltar à rádio 
Inconfidência e apresentar o programa “Clube do Ouvinte” com 
o Diácono Antônio Barradas. Hoje apresento o programa 
“Amigos da Evangelização” das 15h30 às 17h00 de segunda a 
sexta-feira, neste programa contamos com a participação dos 

ouvintes com testemunhos e também rezamos o terço 
“Caminhando com Maria” toda quarta-feira das 16h às 17h.
 
 Gostaria de partilhar com vocês um testemunho de uma 
ouvinte de nosso programa: Uma senhora nos ligou para rezar o 
terço, dizendo que tinha vindo de Curitiba para ajudar a sua 
sogra, que estava em tratamento, internada e desenganada pelos 
médicos, ela com sua fé, resolveu rezar o terço conosco, após 
rezar o terço, seu esposo chegou em casa e ela perguntou a ele 
como estava a sua sogra, para sua surpresa, o esposo respondeu 
que sua mãe estava bem e tinha saído da UTI. No outro dia essa 
senhora ligou novamente e nos contou este testemunho e para 
nossa surpresa ela relatou que era “evangélica”.

 O Salmo 22 nos diz: “O Senhor é o meu Pastor e nada 
me faltará”, nos meus contatos diários com os ouvintes no 
programa “Amigos da Evangelização”, procuro mostrar que vale 
a pena participar de uma comunidade, de um grupo de jovens, 
adolescentes, casais, enfim, vale a pena participar da vida da 
Igreja, vale a pena ser católico.

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 MAIO 2014

Setor Juventude

Shekinah V reúne centenas de jovens em nossa paróquia

3° SOS Com Cristo é lembrado por superação de seus participantes

 Em sua quinta edição, foi realizado no último dia 29 de 
março, organizado pelo Grupo de Jovens UPF (Unidos Pela 
Fé), o Shekinah, evento que já se tronou tradição em nossa 
paróquia e propõe a todos os participantes uma noite de oração 
e intimidade com Deus, através dos diversos momentos de 
louvor, adoração e pregação que são realizados durante toda a 
madrugada.
 Neste ano, mesmo com a chuva que caiu durante toda a 
madrugada, o Shekinah V reuniu centenas de pessoas de toda a 
cidade de Umuarama e cidades vizinhas, que uniram suas orações 
em uma noite única, uma noite de grandes bênçãos.
 Shekinah, tem sua origem hebraica que significa 

"habitação", "assentamento", onde Deus habita, pensando nisso, 
quando surgiu a primeira noite com Jesus, no ano de 2011, 
precisavam de um nome que representassem a noite intensa de 
vigília e oração que seria, então, puseram-se em oração, a fim de 
que o Espírito Santo pudesse inspirar um nome conforme a 
vontade de Deus, eis que surgiu “Shekinah”, onde Deus habita.
 O Shekinah V teve por tema: Ressuscita-me e como 
lema: Uma noite inteira com Jesus, para os que não puderam 
participar, já fica o convite para o ano que vem, que possamos 
todos estar presentes nesta noite e proclamar o grande 
SHEKINAH em nossas vidas.

 Superação, adrenalina e emoção, é o que vem à mente 
quando ouvimos a palavra SOS Com Cristo, principalmente aos 
ouvidos dos participantes da terceira edição.
 Organizado pelo Grupo de Jovens no Espírito 
Consagrados a Maria, o evento possui a finalidade de superação 
física e espiritual, promovendo o espírito de união entre as 
pessoas e ação solidária, pois o mesmo arrecada toneladas de 
alimentos que são doadas para diversas entidades e igrejas de 
nossa cidade, neste ano foram arrecadados mais de 12 toneladas 
de alimentos.
 O SOS contou com uma grande estrutura organizada 

pelos responsáveis do evento, contando com médicos, 
ambulância, remédios e todo suporte necessário para a realização 
do evento, durante todo o domingo as equipes passaram por 
diversos desafios e também momentos de espiritualidade.
 O SOS contou com 15 equipes de 15 pessoas cada, 
sendo necessário no mínimo 6 mulheres em cada equipe. A 
competição é realizada entre todas as equipes, mas sendo 
divididas entre três grupos para a melhor organização do evento.
 Parabéns a todos que participaram e organizaram este 
evento.
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Destaque Capa

Capa: São José Operário - O Padroeiro dos Trabalhadores

Você sabe rezar o terço de São José?

 Basta traçar um paralelo entre a vida cheia de sacrifícios de são 
José, que trabalhou a vida toda para ver Nosso Senhor Jesus Cristo dar 
a vida pela humanidade, e a luta dos trabalhadores do mundo todo, 
pleiteando respeito a seus direitos mínimos, para entender os motivos 
que levaram o papa Pio XII a instituir a festa de "São José Trabalhador", 
em 1955, na mesma data em que se comemora o dia do trabalho em 
quase todo o planeta.

 Foi no dia 1º de maio de 1886, em Chicago, maior parque 
industrial dos Estados Unidos na época, que os operários de uma 
fábrica se revoltaram com a situação desumana a que eram submetidos e 
pelo total desrespeito à pessoa que os patrões demonstravam. Eram 
trezentos e quarenta em greve e a polícia, a serviço dos poderosos, 
massacrou-os sem piedade. Mais de cinquenta ficaram gravemente 
feridos e seis deles foram assassinados num confronto desigual. Em 
homenagem a eles é que se consagrou este dia.

 São José é o modelo ideal do operário. Sustentou sua família 
durante toda a vida com o trabalho de suas próprias mãos, cumpriu 
sempre seus deveres para com a comunidade, ensinou ao Filho de Deus 
a profissão de carpinteiro e, dessa maneira suada e laboriosa, permitiu 
que as profecias se cumprissem e seu povo fosse salvo, assim como toda 
a humanidade.

 Proclamando São José protetor dos trabalhadores, a Igreja 
quis demonstrar que está ao lado deles, os mais oprimidos, dando-lhes 
como patrono o mais exemplar dos seres humanos, aquele que aceitou 
ser o pai adotivo de Deus feito homem, mesmo sabendo o que poderia 
acontecer à sua família. José lutou pelos direitos da vida do ser humano 
e, agora, coloca-se ombro a ombro na luta pelos direitos humanos dos 
trabalhadores do mundo, por meio dos membros da Igreja que 
aumentam as fileiras dos que defendem os operários e seu direito a uma 
vida digna.

 O processo é o mesmo de como rezar o terço mariano. Contempla-se cada mistério. Nas contas grandes reza-se o Pai-Nosso. Nas contas 
pequenas, a oração “Salve, José”. Já nas contas de intervalo entre um mistério e outro reza-se o Glória ao Pai, seguido da Invocação a São José. No final do 
terço reza-se a oração “Salve, Glorioso São José”.

Mistérios de Deus na Vida e Missão de São José
1º mistério: contemplamos a Aparição do anjo do Senhor, em sonhos, a José. (Mt 1,18-25);
2º mistério: contemplamos José no presépio com o recém-nascido e Maria. (Lc 2,1-16);
3º mistério: contemplamos a fuga para o Egito. (Mt 2,13-15);
4º mistério: contemplamos a apresentação de Jesus no Templo. (Lc 2,22-39)
5º mistério: contemplamos o reencontro de José e Maria com Jesus, no Templo (Lc2,41-51)

Salve, José

“Salve, José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São 
José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém.”

Invocação a São José - “Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José.”

Oração de Agradecimento a São José

“Graças vos damos, glorioso São José, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de 
vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar, vos saudamos com a oração Salve, Glorioso São José:

“Ó Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos 
achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. (faz-se o pedido). Ó Pai muito amado, em vós 
depositamos toda nossa confiança. Que ninguém possa, jamais, dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que 
a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da família de Nazaré, sede o pai e protetor da nossa e impetrai-nos a 
graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e Maria. São José da Esperança, rogai por nós eu recorremos a vós'.”

Bênção de São José

 “São José, em nome da Santíssima Trindade, abençoai-nos e defendei-nos. Ide à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos proteger e ao 
nosso lado para nos amparar. Com a vossa súplica, ajudai-nos a sermos perseverantes na fé e no compromisso com o Evangelho, fazendo sempre o bem, para 
assim alcançarmos, com a graça de Deus, a glória eterna. Amém!”
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Dízimo

Reflexão sobre o Dízimo

Testemunho do Dizimista 
Ana Gracielly Correia da Silva - CEB São Francisco

 As Mensagens aqui preparadas têm o objetivo de evangelizar através do Dízimo. O apóstolo São Paulo orienta aos cristãos de Corinto: ̈ Poderoso é 
o Deus para cumular-vos de toda a espécie de benefícios, para que tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda a espécie 
de obra boa¨. (2Cor 9,8)
O Dízimo é um dos meios para dizer ao Pai, estamos aqui, Senhor para colaborar com teu Reino. Dá-nos um coração generosos e um espírito fraterno para que 
possamos, cada dia, entender melhor a tua Palavra. O Dízimo não é imposto, obrigação, taxa ou tarifa.
Dízimo é antes de tudo uma devolução à Deus, uma partilha gratuita, consciente, dada de coração, com 
sinceridade e generosidade. Cada um dê conforme decidirem seu coração, sem pena ou constrangimento, porque 
Deus ama a quem dá com alegria (2 Cor 9,7).

O Dízimo tem três finalidades importantes: Dimensão Religiosa, Dimensão Missionária e Dimensão Social.

 A) Religiosa - Manutenção da Igreja, água, luz, telefone, funcionários, folhetos de missa, livros, 
toalhas, velas, material de escritório e secretaria, hóstias, vinho, ajuda às pastorais etc.

 B) Social - Auxílio aos pobres e aos doentes, promoção humana, apoio à pastoral da criança, pastoral 
do menor etc. O bem que é feito com o dinheiro do Dízimo é como se fora feito ao próprio Jesus, ̈ Tive fome e 
me deste de comer¨. (Mt 25,35a)

 C) Missionária - Formação de lideranças, formação de catequistas, ajuda aos seminários, missões populares etc. Assim devolver o Dízimo é também 
contribuir com a evangelização na paróquia.

 São Paulo nos diz que três são as virtudes teologais: fé, esperança e caridade, no entanto a maior delas é a caridade. Por isso a evangelização da Igreja 
exige que ela faça também um serviço de promoção humana. Não basta a pessoa ser dizimista, ela precisa participar da comunidade, viver como um autêntico 
cristão na família, na Igreja e na sociedade.

 Ninguém compra a Deus com seu Dízimo. Dízimo é gesto de fé de quem se sente responsável pela Igreja de Cristo e quer que o Reino de Deus se 
torne cada dia mais real na comunidade. Se cada fiel viver a experiência do Dízimo a Deus através da comunidade irá perceber que a Igreja não vai precisar mais 
realizar bailes, festas, quermesses, rifas para investir nas dimensões acima mencionadas. Enquanto a Igreja estiver fazendo festas para angariar recursos significa 
que muitos cristãos ainda não devolvem o seu Dízimo a Deus.

 E VOCÊ?

 Me chamo Ana Gracielly, sou participante do grupo Nossa Senhora Aparecida da CEB São Francisco de 
Assis e catequista na Paróquia São José Operário, dizimista desde 2009 e para mim o dízimo é um elo que nos 
une à vontade de Deus, no qual o simples ato de devolvermos o que nos é concedido pela própria providência 
divina, ainda somos cumulados de incontáveis bênçãos derramadas, sejam elas materiais, na área da saúde ou 
espirituais.
 Se você é fiel a Deus, tenha certeza de que Ele lhe será fiel naquilo que você mais precisa, o Pai conhece as 
necessidades de todos os seus filhos e nunca nos faltará. Garanto, vale a pena fazer esta experiência.

SEU DÍZIMO FAZ
 A primeira etapa da reforma do centro catequético esta quase concluída, novas salas com novos móveis serão entregue à 
comunidade neste mês de maio. É o seu dízimo, fazendo a diferença em nossa comunidade! Para todos o nosso muito obrigado.



Dizimistas Aniversariantes do Mês de MaioDizimistas Aniversariantes do Mês de MaioDizimistas Aniversariantes do Mês de MaioDizimistasDizimistas   AniversariantesAniversariantes do Mêsdo Mês de Maiode MaioDizimistas   Aniversariantes do Mês de Maio

11
Edson Zanatto

Revista O Padroeiro MAIO 2014

Dízimo

01/05 Anderson Semensato Carvalho
01/05 Andre Gundi Hiroxi
01/05 Elizabeth Milani de Holanda
01/05 Geralda Pereira dos Santos
01/05 João Pedro Roberto dos Santos
01/05 Marcia de Oliveira Roxo Viar
01/05 Vania Barbosa Guedes
02/05 Rosangela Defendi
02/05 Maria Aparecida Pereira Ferreira
02/05 Edson Ricardo da Costa
02/05 Márcio Adriano Bernardino
03/05 Junio Cavassani Haubt
03/05 Sandra Aparecida Garcia
03/05 Marli Novais Guardevir
03/05 Marcio Bevilacqua
03/05 Edinaivia Santos de Souza
03/05 Brazilino Ferreira
03/05 Aparecido Nicolaru Arco
04/05 Silvia Vicente Guedes
04/05 Rosa Maria Neves Figueiredo
04/05 Luiza Cassavara Pereira
04/05 Rosa Maria Neves Figueiredo
05/05 Aparecida Griffo Ferreira
05/05 Jamilo da Silva
05/05 Otavio Borges de Lima
06/05 Aparecido José Medeiros
06/05 Cleiton dos Santon Siqueira
06/05 Iolanda Vallim Ferrari
06/05 Maria Aparecida C. de Alencar
06/05 Vinicius Roberto Lima
07/05 Marcia Valéria Rigobello Muraro
07/05 Edineia de Souza Freitas
07/05 Rodrigo Zago
07/05 Adriano Fernandes de Souza
07/05 Basilio Neratika Pauliv
07/05 Ana Cristina de O.sirino Codato
07/05 Ailton Umbelino Filho
08/05 Vania Gifani de Oliveira
08/05 Rosimeire Bolson dos Santos
08/05 Marlene de Jesus Afonso
08/05 Maira Frasson Cordeiro
08/05 Jesus Panzeri
08/05 Eduardo Crepaldi Russi
08/05 Edilena Alexandre da S.barbosa
08/05 Danielle Portes Santos
09/05 Aparecido Rissato Fernades
09/05 Cicero Adão dos Santos
09/05 Gisele C. Bosso Ferri
09/05 João Decimo Rossa
09/05 Maria Aparecida Paulino Martins
10/05 Maria do Carmo dos Santos 
Lopes
10/05 Lidia Porfirio dos Santos
10/05 Rosa de Moura
10/05 Antonio José da Silva
10/05 Leandra Cristina Hermes
10/05 Josefa de Lourdes Piveta
10/05 Adalberto Carlos Giovanini Filho

11/05 Edilaine Alfiere Zampar
11/05 Maria de Lourdes Boscarioli
11/05 Neuza Balsimo Favaro
11/05 Tidinalva Leite da Cruz
12/05 Joao Paulo Ragazzi
12/05 Jhonathan Luiz da Silva
12/05 José Carlos Paulino
12/05 Osmar Antonio Weitzmann
12/05 Elizabete K. de Lima
12/05 Clodoaldo Marcela da Silva
12/05 Carla Phamela Balbino Favaro
12/05 Francisca Silva Sartori
13/05 Fatima Sandra de Araujo Silva
13/05 Ilga Elza de Lima
14/05 Maria Belafonte Barroso
14/05 Walmir Móvio
14/05 Vera Lúcia F. Móvio
14/05 Osmar Rodrigue Nunes
14/05 Marline Scarpe Marcolino
14/05 Maria Aparecida O. de Almeida
14/05 Marcio Rodrigo Rebecca
14/05 Idelson Barbosa Guedes
14/05 Gabriela Heitor Yoshiu
14/05 Edvaldo Severino da Silva
15/05 Karina Oliveira da Silva
15/05 Maria Guilhermina Monteiro
15/05 Patricia Alteiro Ignês Oliveira
15/05 Paula Franco do Nascimento
16/05 Regina Marcia
16/05 Paulo Roberto Guidelli
16/05 Aires Alves da Silveira
16/05 Dalfer Borges de Freitas
17/05 Antônio Carlos Pereira Quintas
17/05 Florinda Regina Furlan
17/05 Iracema Novais Garcia
17/05 Leandro Pereira Martins
17/05 Luana Sandes Nicolette
17/05 Wagner Vaz Vieira
18/05 Samantha Moreno Prieto
18/05 Maria Aparecida Mariani
18/05 Léia Lorençato Vicentin
18/05 Vanessa Alves Silva de Lima
18/05 Viviane Carvalho Rossa Ferreira
18/05 Dorvalindo dos Santos
18/05 Janaina C. Carmelina S. Monque
18/05 Fatima Ap. Soares de Oliveira
18/05 Evandro de Carvalho Valone
18/05 Alessandro do N.ferreira
19/05 Silvana Paviani Nogueira Verri
19/05 Mari Carmem e Silva Franchini
19/05 Valdir Lonardoni
19/05 Cassisno Alberto de Camargo
19/05 Antenor de Melo
20/05 Ademir Barbosa
20/05 Anderson Carlos de Souza
20/05 Andrea Zanato
20/05 Daiane Libano Lima Almeida
20/05 Manoel Messias Martins

20/05 Sueli Cardoso Rodrigues
21/05 Arlete Grego Zaguine
21/05 Leonardo Mariano Duarte
22/05 Karine Juliane Giroto
22/05 Aparecida da Silva Stell
23/05 Luiz Fernando Pinheiro de 
Campos
23/05 Tatitane Machado de Lima
23/05 Marcia Cristina Garcia Ribeiro
23/05 Luiz Vanderlei Priori
23/05 Guiomar Tavares Dias
23/05 Gislayne Maria da Silva Santos
23/05 Fernando Gargia Neto
23/05 Dellare Movies e Decoração Ltda
23/05 Ana Maria Leite de Melo
24/05 Vanessa Antonello Moraes
24/05 Agnaldo Luchetti Vieira
24/05 Bruna Zupiroli
25/05 Silvana de Sá Brito
25/05 Urbano Rodrigues de Azevedo
26/05 Edina Rorato Tenca
26/05 João Alves da Cunha
26/05 Leonice Possetti de La Valentina
26/05 Maria Mercê da Silva
27/05 Wanderley Marcio Miranda
27/05 Maria Benedita Campos
27/05 Maria Aparecida Fornelli
27/05 Helena Catarina dos Santos
28/05 Allessio Fiori Sandri Junior
28/05 Antonio Neves de Jesus
28/05 Benedito Manoel Pedro
28/05 Carlos Rogério Ferraz
28/05 Divina Dias de Alecrim Mazzei
28/05 Sara Roberti
28/05 Tereza de Campos Gomes
29/05 Simone Cristina Lapa Silva
29/05 Marcos Aparecido de Souza
29/05 Vanessa Luciane Nobre Pereira
29/05 Elidia Vignoto da Silva
29/05 Fabiano Antonio Domingues
29/05 Eliane Gementes
29/05 Joselita de Jesus Santos
30/05 Maria Aparecida de Souza E Silva
30/05 Paulo Batista Geovanelli
30/05 Maria Ferreira da Silva
30/05 Neusa Maria Rivas dos Sanbtos
30/05 Dirceu Carlos Caraça
30/05 Alessandro Ferrari Dutra
30/05 Lucilene Soares de Souza
31/05 Maria Sonia Pimenta
31/05 Waldomiro Casarin Junior
31/05 Marlene Antonia de Oliveira Viar
31/05 Julio Cesar dos Santos
31/05 Maria Ap. Nuguli dos Santos
31/05 Fatima Aparecida C. Zanatto
31/05 Aparecida Pereira Silva

Dizimistas   Aniversariantes do Mês de Maio
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Calendário Paroquial

Data  
Sex. 09

Sex. 09

Sab. 10

Sab. 10

Sab. 10

Dom. 11

Seg. 12

Seg. 12

Qua. 14

Qua. 14

Qui. 15

Qui. 15

Sex. 16

17 e 18

Sab. 17

Sab. 17

Sab. 17

Sab. 17

Dom. 18

Dom. 18

Dom. 18

Seg. 19 a 23

Seg. 19

Qua. 21

Qua. 21

Qui. 22

23 a 25

Sex. 23

Sab. 24

Sab. 24

Sab. 24

Dom. 25

Dom. 25

Dom. 25

Seg. 26 a 30

Seg. 26

Qua. 28

Qua. 28

Qui. 29

Sex. 30

Sex. 30

Sex. 30

Sab. 31/05 e 01/06

Sab. 31

Sab. 31

19h00

19h30

14h00

20h00

20h00

19h30

20h00

20h00

06h30

20h00

08h30

20h00

19h00

13h00

13h30

20h00

20h00

20h00

08h as 16h

08h as 16h

19h30

18h00

19h às 20h

06h30

20h00

20h00

 
19h00

15h00

20h00

20h00

08h00

09h30

19h30

20h00

06h30

20h00

20h00

09h00

19h00

20h00

13h30

20h00

20h00

Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Reunião Formativa: Pastoral do Batismo
(Decanato Catedral)

Formação de Coroinhas

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens UPF

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados à Maria

Reunião Meceps e Meces

Reunião Decanal - Pastoral Catequética - Dec. Catedral

Terço de São José

Grupo Resgate

Reunião Geral do Clero

Grupo de Oração Santa Terezinha

Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Encontro Diocesano MECEPs e MECEs (2ª Etapa)

Encontro Decanal (Catedral e S. Francisco)
Pastoral da Criança

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens UPF

Início da Catequese Pré-Matrimonial e Legitimação

Jornada Missionária (IAM)

Encontro com pais / 1ª Eucaristia

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados à Maria

Retiro Anual dos Presbíteros

Formação para Crismandos

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração Santa Terezinha

Congresso Continental da IAM

Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Reunião Dec. Catedral - P. Catequética -
Proj. Escola Catequética

Coroação de Nossa Senhora/Procissão das CEBs

Grupo de Jovens Angelus

Esp. Dos Agentes da Past. Do Dízimo - Decanato Catedral

Formação Coroinhas

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados à Maria

Visita Pastoral a CEB Nossa Senhora de Fátima

Reunião conselho Cursilho

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração Santa Terezinha

Coletiva de Imprensa - "48º Dia Mundial das
Comunicações Sociais" - Pastoral da Comunicação
(PASCOM)

Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Terço Caminhando Com Maria

Retiro de 1ª Experiência de Oração (RCC)

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens UPF

Adolescentes

Agentes Pastoral do Batismo

Candidatos

Jovens

Jovens

Jovens

Meceps e Meces/Candidatos

 
Comunidade

Comunidade

Clero e Convidados

Comunidade

Adolescentes

Candidatos

Coord., Líderes, apoio e brinq.

Jovens

Jovens

Noivos

IAM e Catequese

Pais

Jovens

Presbíteros

Crismandos

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Coord. Paroquias e Diocesanos

Adolescentes

Alunos e coordenadores Paroq.

Comunidade

Jovens

Agentes do Dízimo

Candidatos

Jovens

Membros

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Imprensa

Adolescentes

Comunidade

Comunidade

Jovens

Jovens

Casa da Juventude

P. Catedral

Igreja

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Casa da Juventude

Sala Centro Catequético

Av. D. de Caxias 4267

Santíssimo/Igreja

Salão Paroquial

Anfiteatro Catedral

Igreja

Casa da Juventude

Auditório da Catedral

P. N. Sra. Aparecida - Umª

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Casa da Juventude

CDF

Salão Paroquial

Casa da Juventude

CDF 01,02 e 04

Salão Paroquial

Santíssimo/Igreja

Salão Paroquial

Salão Paroquial

Aparecida - SP

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Igreja

Salão Paroquial

Auditório da Catedral

Igreja

Casa da Juventude

Casa da Juventude

Santíssimo/Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Residência Episcopal

Casa da Juventude

Igreja

Salão Paroquial

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Ricardo Montanher

Ju Rossa e Carla Ruiz

Kamila

Kliguer/Júlio

Lenara

Paulo Salla

Coordenação Decanal
Catequese

Hélio e Elza

Francielle

Dom Mamede e Coord.
Dioc. Presb.

Wilson Gambarim

Ricardo Montanher

Coordenação Diocesana

Edilene/Lúcia/Leila

Kamila

Kliguer/Júlio

João Osmar e Suely

Beth

Catequese/Naiva/Pastoral
familiar

Lenara

Pe. Marcos

Naiva

Hélio e Elza

Francielle

Wilson Gambarim

POM e Pe. André Luiz Negreiros

Ricardo Montanher

Maria do Carmo

Catequese/Naiva/Alvino

Kamila

Coordenador

Ju Rossa e Carla Ruiz

Lenara

Juarez

Hélio e Elza

Francielle

Wilson Gambarim

Dom Mamede/Pe. Carlos
Figueiredo/Pe. Jailson

Horas  Atividade  Participantes  Responsável  Local

Ricardo Montanher

Coordenação

Wilson Gambarim

Kamila

Kliguer/Júlio
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Balancete

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Paróquia São José Operário, tem o Arautos do Terço dos Homens

 Este movimento iniciou-se em 28/05/2010, quando o Sr. 
Nilson Barroso, teve em seu coração a vontade de fazer um grupo do Terço 
dos Homens aqui em Umuarama. Movido desta alegria convidou um grupo 
de amigos, alguns membros do ARA, (Odélio, Brandão Praça), Wilson 
(maionese) entre outros, éramos oito pessoas e ali fizemos nossas primeiras 
orações, em pouco tempo o grupo cresceu e chegamos a ter mais cinquenta 
membros em menos de seis meses de existência.

 Neste tempo, a devoção a Mãe Rainha cresceu, e outras 
Paróquias foram criando também este mesmo movimento. Muitos saíram de 
dentro do Arautos e convites nos foram feitos para ensinar a rezar o terço e 
explicar sobre a devoção a Mãe Rainha e de nosso Patrono o Diácono João 
Luiz Pozzobom, um incansável divulgador da Mãe Rainha e do Terço dos 
Homens, que agora chega a sua máxima, o processo de sua canonização 
pelo Santo Papa Francisco, que poderá acontecer ainda no final deste ano.

 Hoje em Umuarama, contamos com treze grupos espalhados 
pelas paróquias da diocese e os Arautos tem orgulho em dizer que em cada 

um, estivemos presentes direta ou indiretamente, destacamos também 
outros grupos que ajudamos a criar em outras cidades, entre eles o grupo da 
Catedral N. Sra. de Fátima de Naviraí, que já tem mais de um ano e conta 
com mais de 100 participantes e também o recém Grupo do Terço dos 
Homens do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, criado no dia 
28 de março, onde estivemos pregando sobre o terço dos homens e a 
devoção ao Santo Rosário.

 Aqui em nossa Paróquia, nosso Grupo conta com 
aproximadamente 20 membros, nos reunimos, (devido as obras da igreja), 
no salão comunitário da Praça Sete de Setembro, na Rua Porto Alegre, aos 
sábados, às 15h30 e gostaríamos da participação mais efetiva dos nossos 
paroquianos, e por isso pedimos que nos visitem, venham conhecer o Santo 
Terço e passar momentos de orações e fé, junto à amigos.

 Venha participar conosco e entender como mudamos nossas 
vidas e a de muitas pessoas através da oração do Terço e conhecer um 
pouco mais sobre esta admirável devoção a Mãe Rainha e ao Diácono João 
Luiz Pozzobom.

 Estaremos sempre de braços abertos a recebê-los.

Visitem nossa página no Facebook - 
https://www.facebook.com/ArautosDoTercoDosHomensMaeRainha

 Que a Mãe Rainha lhes cubra com seu manto, intercedendo por 
todos em seus pedidos e suplicas, e que "Ela" Maria e seu Filho Jesus, lhes 
abençoem.

 Luiz Antoniassi - Coordenador do Arautos do Terço dos Homens - 
Mãe Rainha (2013 - 2014)

CEB SAGRADA FAMÍLIA 6.993,00R$            CEB SÃO MARCOS 5.224,95R$           

CEB SANTO AGOSTINHO 5.146,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 4.186,00R$           

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2.627,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 4.434,00R$           

CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 17.780,00R$          CEB SÃO JOSÉ 13.142,00R$         

CAPELA SÃO SEBASTIÃO 600,00R$               DIZIMO CATEQUESE -

PARTICULAR 24.007,00R$          

TOTAL RECEITAS 105.020,17R$       

Dízimo 84.139,95R$                                            

Doações 1.300,00R$                                              

Aluguéis 2.025,00R$                                              

Coletas 12.359,85R$                                            
Outras Receitas 5.195,37R$                                              
TOTAL DESPESAS 158.606,44R$       
Dimensão Missionária 2.510,00R$                                              
Dimensão Religiosa 97.369,57R$                                            
Dimensão Social 9.412,00R$                                              
Construção/ Manutenção¹ 49.314,87R$                                            
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE MARÇO DE 2014

                    Receitas e despesas do mês de MARÇO de 2014
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Atividades e Eventos

Atividades da Paróquia

Em preparação à Páscoa, foram realizadas em nossa Paróquia nos dias 03 e 07 de abril o “Mutirão de Confissões”, que reuniu 
centenas de fiéis, que vieram buscar o Sacramento da Reconciliação.

(08/04) Vicentinos recebem 
doações de alimentos arrecadados 

no Shekinah V.

(27/04) – A Pastoral 
do Canto Litúrgico, 

realizou no dia 27 de 
abril, um WORKSHOP 
com a cantora católica 
Polyana Demori, com a 

participação dos 
ministérios de música de 

nossa paróquia.

(08/04) Terço Caminhando com Maria no Hospital do Câncer UOPECCAN.

(27/04) - Formação 
para catequistas, sobre 

o novo material 
utilizado na catequese.

(27/04) – Santa Missa 
animada pelas 
catequizandos.
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Paróquia São José Operário vive intensamente o “Tríduo Pascal”
 Organizado pela Pastoral Litúrgica, juntamente com nosso pároco Pe. Marcos, foi preparado com muito zelo e carinho o “Tríduo Pascal” 
2014, que se iniciou com a celebração da Santa Missa de Instituição da Eucaristia (Lava-pés), se encerrando na Vigília Pascal celebrada no sábado 
santo.
 As celebrações teve a participação de todas as CEBs de nossa comunidade e participação maciça dos fiéis que lotaram todas as celebrações 
realizadas na igreja. 
 Parabéns Paróquia São José Operário, que possamos viver intensamente a Páscoa de Jesus todos os dias, que a força de Jesus Ressuscitado 
esteja presente em nossas vidas.
 Abaixo, algumas fotos das celebrações:

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


