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 Olá gente boa, chegou o mês de 
junho, já estamos chegando a metade do ano 
2014, mês da copa do mundo, mês de 
festas juninas, mês do sagrado coração de 
Jesus e Corpus Christi. Quantas festas! São 
muitas, é verdade, mas vou falar de uma em 
especial.

 Toda vez que se aproxima a 
solenidade de Corpus Christi, o Monte 
Tabor não me sai da cabeça. Eu estive lá, no 
ano passado. Faço memória de lá. Vejo-me 
na companhia privilegiada dos três apóstolos 
(Pedro, Tiago e João). Encanto-me por me 
encontrar ali.

 

 Foi bom estar lá! Como é bom fazer 
essa experiência!

 Este sentimento continua válido 
para você, ou melhor, para nós, homens e 
mulheres do século XXI, quando as 
tecnologias avançam sobre a estrada da razão 
e pretendem assumir o lugar do sentido. Mas, 
sobretudo, quando o sentido, muitas vezes, 
já não faz sentido algum.

 Foi bom estar lá! Foi bom ter ido lá!

 Repito isso toda vez que chego ao 
sacrário e repetirei, enquanto carregar o 
Senhor glorioso no Santíssimo Sacramento do 

Amor, no ostensório, pelas ruas de nossa 
paróquia no dia de Corpus Christi e Primeira 
Comunhão das crianças da catequese.

 E esta não é uma conclusão válida 
apenas para Pedro, Tiago e João, 
testemunhas oculares, fascinantes e 
fascinados pela presença da Presença que 
tudo invade com doçura e explendor. Aquilo 

que Paulo, só mais tarde, iria poder dizer e 
expressar, os três experimentaram, ali, 
naquele momento, com toda a intensidade. 
“Tudo aquilo que os olhos não viram, os 
ouvidos não ouviram, e o coração de homem 
algum jamais percebeu, foi isso que Deus 
preparou para aqueles que o ama” (1 Cor 
2,9)

 Foi bom estar lá! No Monte Tabor 
celebrei a primeira missa na peregrinação a 
Terra Santa.

 Esta é a grande novidade que nós 
católicos temos a oferecer ao desorientado 
homem do nosso tempo. Este também é o 
maior desafio que temos a enfrentar, e que 
também nos destina, e sobretudo, quando ao 
enfrenta-lo, descobrimos a imensidade do 
que vem pela frente.

 Gente boa, no dia 19 de junho, às 
09 horas, na solenidade de Corpus Christi, 
quero levar e deixa-los no Tabor da 
Eucaristia, diante do Pão da Presença do 
Santíssimo Sacramento do Amor, alegria que 
a todos nos ama, nos quer e nos impele.

 A todos, abençoado mês de 
junho! Meu irmão e minha irmã, para cada 
irmão que você encontrar, seja a face do 
Senhor vivo ressuscitado!
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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:  17h30 Matriz
Domingo:  19h30 Matriz

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

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

Nosso desafio é este:
encontrarmos sentido.
Nossa novidade é esta:
apontarmos o sentido.

Pe. Marcos Antonio de Oliveira
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Pastorais e Movimentos

A festa de Corpus Christi

Quer uma benção? Reze em família

Junho: Comemoramos grandes Santos

Corpus Christi 
significa Corpo de Cristo. É 
uma festa religiosa da Igreja 
Católica que tem por 
objetivo celebrar o mistério 
da eucaristia, o sacramento 
do corpo e do sangue de 
Jesus Cristo. A festa de 

Corpus Christi acontece sempre 60 dias após a páscoa, na quinta-feira 
seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, ou seja em alusão à 
quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.

A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo 
de Deus, peregrino, em busca da Terra Prometida. O Antigo 
Testamento diz que o povo peregrino foi alimentado com maná, no 
deserto. Com a instituição da eucaristia o povo é alimentado com o 
próprio corpo de Cristo.

Em muitas cidades brasileiras, é costume ornamentar as ruas 
por onde passa a procissão com tapetes de colorido vivo e desenhos 
de inspiração religiosa. Esta festividade de longa data se constitui uma 
tradição no Brasil. Em nossa paróquia estaremos novamente enfeitando 
as ruas e contamos com todas as Cebs, pastorais e movimentos e 
iniciaremos as 05h00 da manhã, a celebração com a procissão iniciará 
as 09h00. Contamos com todos, tanto no trabalho quanto na 
celebração e também após a procissão para a limpeza das ruas “esta 
festa é a presença real de Deus no meio de seu povo” 

No inicio de maio 
tivemos o 2º acampamento de 
casais de nossa paróquia, foi uma 
grande benção onde tivemos a 
participação de 83 casais que 
durante 4 dias estiveram rezando 
e refletindo sobre seu matrimonio 
e mais uma vez pude observar que 

nossas famílias estão indo na onda da sociedade onde prega o 
individualismo, nossas famílias além de outras coisas estão rezando 
muito pouco juntas, as orações principalmente do casal estão muito no 
pessoal, cada um faz suas próprias orações. Atenção famílias quer 

receber muitas bênçãos rezem todos os dias juntas e verá a ação de 
Deus. Aqui vai uma oração familiar.  

Oh, Deus, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo 
perfeito de vida familiar vivida na fé e na obediência de Vossa vontade. 
Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos Vossos mandamentos. 
Socorrei-nos na nossa missão de transmitir a fé aos nossos filhos. Abri 
seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no 
batismo. Fortalecei a fé dos nossos jovens, para que cresçam no 
conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os 
casais, especialmente naqueles que passam por momentos de 
sofrimento ou dificuldade. Unidos com José e Maria, pedimos-vos por 
Jesus Cristo vosso Filho, nosso Senhor. “Amém”.

No mês de junho a diocese de Umuarama tem como tema “Cheios do Espírito 
Santo, sede minhas testemunhas”. Neste mês temos grandes exemplos de testemunhas 
que são os santos de nossa igreja que nos servem como grandes exemplos de fé para 
nossa caminhada, vejamos alguns: 13-Santo Antonio: A sua fama de santidade levou-o 
a ser canonizado pela Igreja Católica pouco depois de falecer, distinguindo-se como 
teólogo, místico, e sobretudo como notável orador. Tinha grande cultura, documentada 
pela coletânea de sermões escritos, . O seu grande saber tornou-o uma das mais 
respeitadas figuras da Igreja Católica do seu tempo 24-São João Batista: O Discurso 
principal de João era a respeito da vinda do Messias. Grandemente esperado por todos 

os judeus, o Messias era a fonte de toda as esperanças deste povo em restaurar a sua dignidade como nação independente. João advertia os judeus e 
convertia gentios, e isto tornou-o amado por uns e desprezado por outros.Importante notar que João não introduziu o batismo no conceito judaico, este 
já era uma cerimônia praticada. A inovação de João terá sido a abertura da cerimônia à conversão dos gentios, causando assim muita polemica. 29-São 
Pedro: Pedro foi o primeiro Bispo de Roma. Essa circunstância é importante, pois daí provém a primazia do Papa e da diocese de Roma sobre toda a 
Igreja Católica; A comunidade de Roma foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo e é considerada a única comunidade cristã do mundo fundada por 
mais de um apóstolo A sucessão papal (de Pedro) começou com São Lino (67) e, atualmente é exercida pelo Papa Francisco. 29-São Paulo:, foi um 
dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no 
pensamento cristão, foi fundamental por causa do seu papel como proeminente apóstolo do Cristianismo durante a propagação inicial do Evangelho. 
Conhecido como Saulo antes de sua conversão, Juntamente com Simão Pedro e Tiago, o Justo, ele foi um dos mais importante líderes do nascente 
cristianismo. Era também cidadão romano, o que lhe conferia uma situação legal privilegiada. “Como é linda a história de fé desses homens”
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CEBs

 Muitos confundem com uma vela grande. Na verdade é, 
mas a palavra “círio” vem do latim cereus e significa “cera”. O círio, 
quando aceso, começa a se desgastar e já traz de imediato essa 
lembrança para nós: o Deus que gastou a sua vida pela nossa 
redenção. Depois, há alguns outros símbolos quando o círio começa 
a ser preparado, na Liturgia da Vigília, como o alfa e ômega, o ano 
corrente e os grãos de incenso que são colocados nos cinco pontos 
do círio pascal, com uma oração própria, que representa a doação 
de uma vida inteira em favor da humanidade. O alfa e ômega 
lembram o Cristo que é completo, o Deus que é eterno e se fez 
inteiro no meio da nossa humanidade. E Ele é o senhor do tempo, 
da história e do mundo e, por isso, também o ano presente. Traz 
também uma imagem muito significativa: a do cordeiro que se doa e 
se entrega simplesmente por amor e por gratuidade. Ama porque 
quer amar. A luz do círio pascal simboliza a alegria da fé que deve 

irradiar em nós. A fé Naquele que por nós deu a vida e que brilhou 
no meio da escuridão. Por isso, a celebração inicial da Vigília Pascal 
se realiza, há séculos, com as luzes da Igreja apagadas para lembrar 
exatamente isto: o “não” do ser humano e o “sim” de Deus. O 
“não” do homem gera as trevas, a escuridão, ou seja, o afastamento 
de Deus. Mas Deus, que ama na sua infinita bondade, brilha mesmo 
diante dessa escuridão. E o cristão deve resplandecer esta luz na sua 
vida, nas suas atitudes, na sua fé e no seu amor para com Deus.
 Vendo isto, Pe. Marcos viu que cada coordenador de 
pastoral e movimento, também é a alegria e a luz, sendo assim 
presenteou cada coordenador com um círio também, sendo os 
coordenadores também essa luz e alegria dentro das comunidades, 
os coordenadores não são o próprio Cristo, mas sim a luz que reflete 
do Cristo.

 A nossa festa julina está chegando! Estamos contado com o 
grande trabalho da CEBS para esta grandiosa festa, e todas as CEBS 
estarão presentes com suas barraquinhas de comidas típicas. Vamos 
participar!

 Os trabalhos na construção da área de lazer no Recanto São José, está de vento em poupa, estamos esperando a ajuda de todos. 
Venham mostrar sua força! Há muito serviço, e precisamos da disponibilidade de todos, todos os sábados a partir das 13h30 estamos 
trabalhando em mutirão para fazer esta grande área de lazer ficar pronta para o benefício de toda comunidade.

CÍRIO PASCAL

Atenção CEBs

Recanto São José

 Já está no ar, desde o dia 19 de maio a WEB RÁDIO “O PADROEIRO” em caráter 
experimental. Esta WEB RÁDIO é mais uma ferramenta da Pastoral da Comunicação de nossa paróquia, e 
estará ao serviço de toda a comunidade. Em sua programação está prevista a transmissão da Santa Missa 
Dominical, Palavra do Padre, informações, além de diversas músicas sacras que já estão tocando a todo vapor.

Novidade! Temos uma WEB Rádio

Para acessar a rádio é só se conectar no site da paróquia: www.igrejasaojoseoperario.com.br
 
Divulguem!

Revista O Padroeiro JUNHO 2014



 O l á ,  c a r o s  
paroquianos. Estamos 
começando o mês de 
junho, que este ano vem 
carregado de novidades: 
temos Copa do Mundo no 
Brasil. Com certeza, não se 
falará de outra coisa nas 

rodinhas de conversa, nos noticiários, etc. Mas devemos nos lembrar 
que a vida continua, apesar disso.

 Temos a grande comemoração dos santos juninos: Santo 
Antônio, São João e São Pedro. Grandes exemplos de vida a ser 
seguidos por todos nós. E também os festejos juninos que acompanham 
essas festas, que nos alegram todos os anos. E anotem: vamos ter festa 
julina, nos dias 26 e 27 de julho, na Capela São Sebastião. Promete 
ser um grande evento. Aguardem!

 Aos casais, relembro: não se esqueçam de dia 12 
comemoramos o dia dos namorados, e nunca é demais dizer, que 
“casados são eternos namorados”. O amor é decisão que precisa ser 
cultivada todos os dias. E no dia 13/06, teremos a 11ª edição do 
Jantar dos Namorados, promoção da Pastoral Familiar. Uma grande 
oportunidade para o casal ter momentos a sós, namorando, dançando 
juntos, e saboreando um ótimo jantar. Procure os casais da Pastoral 
Familiar e a secretaria para adquirir o seu ingresso.

 Outra grande festa que se comemora neste mês é a de 
Corpus Christi. Instituída pela Igreja para nos lembrar da importância 
da eucaristia em nossas vidas. Corpus Christi, significa Corpo de 
Cristo. É para nos lembrarmos de que a essência de nossa vida cristã, é 

a eucaristia. É a participação semanal no sacrifício de Cristo, centro de 
toda a nossa fé. É cremos firmemente que o que comungamos é o 
Cristo vivo, presente no pão e no vinho “eucaristizados”, 
transformados pela ação do Espírito Santo. 

 Somos convidados a refletir em como está a nossa 
participação nas celebrações eucarísticas, em como estamos nos 
dedicando a esse grande mistério. Tenho me preparado 
convenientemente para as celebrações? Tenho buscado a 
reconciliação, através do sacramento da penitência? Tenho recebido 
com veneração o Corpo de Cristo que me é entregue? E esta 
participação, tem me levado a crescer na fé, na participação e na 
dedicação ao Reino de Deus? Tem me levado a um engajamento maior 
na comunidade, colocando os meus dons a serviço de todos?

 Que a nossa participação na sagrada eucaristia nos leve 
sempre mais a nos aproximar do ideal de cristão, que nos foi 
apresentado pelo próprio Jesus no seu Sermão da Montanha. Que 
Deus nos abençoe.

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

 Diácono Adriano
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Voz da Igreja

EUCARISTIA, FONTE DE GRAÇAS

Laide Ribeiro Cavalcante, Milton Reis Júnior e Silvana Cipriano

Local da Peregrinação:
Comunidade e TV Canção Nova – Cachoeira Paulista - SP

Ano: 2013

Mensagem: Olá irmãos e irmãs, da Paróquia São José Operário,
quero aqui compartilhar com todos a nossa viajem de peregrinação

que fazemos todos os anos para a Comunidade
e TV Canção Nova em Cachoeira Paulista – SP, é muito gratificante

esta viajem, pois passamos momentos de espiritualidade e fé muito forte,
sempre no tempo do carnaval. Peregrinar na Canção Nova, é ver o

quanto Deus é misericordioso, o quanto sua grandiosidade é revelada
através da ajuda voluntária de pessoas comprometidas que mantém
esta obra. Que o Senhor abençoe a todos! Um grande abraço! Eu

indico à todos, que tiverem a oportunidade, conheçam a Canção Nova.

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.

Revista O Padroeiro JUNHO 2014
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MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Daniel de Souza Silva

Data do Sacramento do Batismo:
11/12/1994

Nome dos Pais:
Osvaldino Adelino da Silva
Elena S. Marchi

Celebrante:
Pe. Orlando Manoel Barbosa
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Destaque Sacramentos

1984

2014

NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Juarez Carneiro da Silva
Maria Cardoso da Silva

Data do Sacramento do Matrimônio: 
12/05/1984

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. David Vieira Camargo

Três palavras mágicas para fazer o casamento durar
 O Papa Francisco, esclarece que o "para sempre" não é só questão de duração. "Um casamento não se realiza somente se ele dura, sua 
qualidade também é importante. Estar juntos e saber amar-se para sempre é o desafio dos esposos."

 E fala sobre a convivência matrimonial: "Viver juntos é uma arte, um caminho paciente, bonito e fascinante (...) que tem regras que se 
podem resumir exatamente naquelas três palavras: 'posso?', 'obrigado' e 'desculpe'".

 ''Posso?' é o pedido amável de entrar na vida de alguém com respeito e atenção. O verdadeiro amor não se impõe com dureza e 
agressividade. São Francisco dizia: 'A cortesia é a irmã da caridade, que apaga o ódio e mantém o amor'. E hoje, nas nossas famílias, no nosso 
mundo amiúde violento e arrogante, faz falta muita cortesia."

 ''Obrigado': a gratidão é um sentimento importante. Sabemos agradecer? (...) É importante manter viva a consciência de que a outra pessoa é um dom de Deus, e aos dons 
de Deus diz-se 'obrigado'. Não é uma palavra amável para usar com os estranhos, para ser educados. É preciso saber dizer 'obrigado' para caminhar juntos."

 ''Desculpe': na vida cometemos muitos erros, enganamo-nos tantas vezes. Todos. Daí a necessidade de utilizar esta palavra tão simples: 'desculpe'. Em geral, cada um de nós 
está disposto a acusar o outro para se desculpar. É um instinto que está na origem de tantos desastres. Aprendamos a reconhecer os nossos erros e a pedir desculpa. Também assim cresce 
uma família cristã."

 Finalmente, o Papa acrescenta, com bom humor: "Todos sabemos que não existe uma família perfeita, nem o marido ou a mulher perfeitos. Isso sem falar da sogra perfeita...".

 E conclui: "Existimos nós, os pecadores. Jesus, que nos conhece bem, ensina-nos um segredo: que um dia não termine nunca sem pedir perdão, sem que a paz volte à casa. Se 
aprendemos a pedir perdão e a perdoar aos outros, o matrimônio durará, seguirá em frente."

Revista O Padroeiro JUNHO 2014
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Destaque Profissão e Fé

Profissão: Produtor Rural
Elizabete R. de Lima e Eduardo Della Valentina

 Somos casados a quase dez anos, temos um filho que se 
chama Diego Della Valentina de sete anos, somos filhos de 
produtores rurais, por isso fomos criados na roça e nos 
conhecemos na escola, surgindo assim o nosso namoro e depois 
em seguida o nosso casamento.

 Desde o nosso casamento, cultivamos hortaliças e 
vendemos na feira de Umuarama, nosso serviço é todo artesanal, 
nós mesmos plantamos, cuidamos, colhemos e vendemos nossos 
produtos. Trabalhar nas feiras é um grande prazer, pois fazemos 
grandes amizades com nossos clientes, as pessoas reconhecem o 
nosso trabalho, veem nossa organização. Além da lida na roça, 
também fazemos parte de uma comunidade, a Comunidade São 
Sebatião da Estrada Cedro, vizinho do Recanto São José, onde 
são realizados os acampamentos e que em breve será também um 
centro de evangelização e lazer de todas as comunidades de 
nossa paróquia, contamos com uma capela que hoje faz pertence 
a Paróquia São José Operário, nessa comunidade somos 
coordenadores, um trabalho de muita dedicação e amor, esta 
comunidade já existe há mais de 40 anos, somos jovens e temos 
muitos projetos para melhorar a nossa capela. 

 Somos campistas também e todo acampamento que se 
realiza ajudamos com grande alegria no serviço no sítio e no 
fornecimento das hortaliças para as saladas e dos temperos para 
as refeições e assim conhecemos sempre novas pessoas e fazemos 
novos amigos, sempre falamos que São José nos escolheu como 
vizinhos, somos católicos e amamos a nossa igreja.

 “Felizes são aqueles que acreditam no Senhor, porque 
deles será o Reino do Céu”, que nosso Senhor Jesus, através da 
intercessão de São José Operário e São Sebastião abençoe a 
todos.

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. 

Revista O Padroeiro JUNHO 2014
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Setor Juventude

Pastoral da Juventude realizará encontro diocesano

Grupo de Jovens Angelus, realiza Seminário de Vida no Espírito Santo

Alimentos arrecados no SOS com Cristo são doados

 A Pastoral da Juventude da Diocese de Umuarama, querendo construir 
uma “Pastoral de programação conjunta, orgânica e de conjunto” com todas as 
expressões juvenis, realizará nos dias 14 e 15 de junho a partir das 08h00, um 
encontro diocesano no CDF 01. 
 Este encontro é direcionado a jovens representantes de cada expressão 
juvenil (RCC, PJ, Juventude missionária, Cursilho, Juventude Vicentina, 
Juventude Mariana, Juventude Franciscana, Caminho Neo-Catecumenal, Jovens 
Campistas e demais expressões juvenis). 
 Os interessados em participar, devem entrar em contato com o 
coordenador paroquial da Pastoral da Juventude de nossa paróquia, Paulo 
Veronez ou na secretaria paroquial.

 Está acontecendo desde o dia 03 e vai até o dia 28 de 
maio, um Seminário de Vida no Espírito Santo organizado pelo 
grupo de Jovens Angelus.
 O que é um Seminário de Vida no Espírito Santo?
 Os Seminários de Vida no Espírito Santo, são 
encontros semanais de oração, pregação e partilha fraterna com o 
objetivo de levar os seus participantes a vivenciarem o Encontro 
Pessoal com Jesus Cristo pelo anúncio do QUERIGMA, 
experiência da efusão do Espírito Santo e vivência fraterna. O 

Seminário de Vida no Espírito Santo não é um curso de doutrina 
apenas, mas uma experiência de vida, um momento para 
conhecer, recuperar, ou aprofundar o relacionamento com Jesus 
Cristo Salvador e Senhor. Momento de encontrar a Deus como 
Pai e ao Espírito Santo agindo no ser de cada um com amor e 
poder.
 Os encontros estão sendo realizados nos sábados às 
20h no Salão Paroquial e você é o nosso convidado especial.

Um dos objetivos do SOS com Cristo, organizado pelo grupo 
de Jovens no Espírito Consagrados a Maria, foi a arrecadação 
de alimentos pelas equipes, para serem doados a instituições que 
necessitam de ajuda.
 Neste ano foram arrecadados cerca de doze toneladas 
de alimentos, que foram distribuídas a diversas entidades 

assistenciais de nossa cidade (APROMO, Apae, Casa da 
Sopa, Lar São Vicente de Paulo, Lar da Tia Lili, Vicentinos 
dentre outras).
 Obrigado a todos que arrecadaram e também àqueles 
que doaram estes alimentos, Deus abençoe a todos.

Revista O Padroeiro JUNHO 2014
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Destaque Capa

Milagre Eucarístico de Lanciano
"desafiando a ação do tempo e toda a lógica da ciência humana"

 Há mais de 12 séculos deu-se o primeiro e 
mais prodigioso Milagre Eucarístico da Igreja 
Católica.

 Por volta dos anos 700, na cidade italiana de 
Lanciano, viviam no mosteiro de São Legoziano os Monges de 
São Basílio, e entre eles havia um que se fazia notar mais por sua 
cultura mundana do que pelo conhecimento das coisas de 
Deus. Sua fé parecia vacilante, e ele era perseguido todos os 
dias pela dúvida de que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro 
Corpo de Cristo e o vinho o Seu verdadeiro Sangue. Mas a 
Graça Divina nunca o abandonou, fazendo-o orar 
continuamente para que esse insidioso espinho saísse do seu 
coração.

 Foi quando, certa manhã, celebrando a Santa Missa, 
mais do que nunca atormentado pela sua dúvida, após proferir 
as palavras da Consagração, ele viu a hóstia converter-se em 
Carne viva e o vinho em Sangue vivo. Sentiu-se confuso e 
dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, 
permanecendo longo tempo transportado a um êxtase 
verdadeiramente sobrenatural. Até que, em meio a 
transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas, voltou-se 
para as pessoas presentes e disse: 

"Ó bem-aventuradas testemunhas diante de quem, para 
confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-
se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos 
olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou 
de nós. Eis aqui a Carne e o Sangue do nosso Cristo muito 
amado!" 

 A estas palavras os fiéis se precipitaram para o altar e 
começaram também a chorar e a pedir misericórdia. Logo a 
notícia se espalhou por toda a pequena cidade, transformando 
o Monge num novo Tomé. A Hóstia-Carne apresentava, como 
ainda hoje se pode observar, uma coloração ligeiramente 
escura, tornando-se rósea se iluminada pelo lado oposto, e 
tinha aparência fibrosa; o Sangue era de cor terrosa (entre o 
amarelo e o ocre), coagulado em cinco fragmentos de forma e 
tamanhos diferentes. 

 As relíquias foram agasalhadas num tabernáculo de 
marfim mandado construir pelas pessoas mais credenciadas do 

lugarejo. A partir de 1713 até hoje, a Carne passou a ser 
conservada numa custódia de prata, e o Sangue, num cálice de 
cristal. Aos reconhecimentos eclesiásticos do Milagre, a partir 
de 1574, veio juntar-se o pronunciamento da Ciência 
moderna através de minuciosas e rigorosas provas de 
laboratório. 

 Foi em novembro de 1970 que os Frades Menores 
Conventuais, sob cuja guarda se mantém a Igreja do Milagre 
(desde 1252 chamada de São Francisco), decidiram, 
devidamente autorizados, confiar a dois médicos de renome e 
idoneidade moral a análise científica das relíquias. Após alguns 
meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, os 
pesquisadores publicaram um relatório contendo os resultados 
das análises:
 
 "A Carne é verdadeira carne, o Sangue é verdadeiro 
sangue. A Carne é do tecido muscular do coração (miocárdio, 
endocárdio e nervo vago). A Carne e o Sangue são do mesmo 
tipo sangüíneo (AB) e pertencem à espécie humana. No 
sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os 
seguintes materiais: cloretos, fósforos, magnésio, potássio, 
sódio e cálcio. A conservação da Carne e do Sangue, deixados 
em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes 
atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno 
extraordinário.”
 
 Antes mesmo de redigirem o documento sobre o 
resultado das pesquisas realizadas em Arezzo, os Doutores 
Linoli e Bertelli enviaram aos Frades um telegrama nos seguintes 
termos: "E o Verbo se fez Carne!". É assim que o Milagre de 
Lanciano, desafiando a ação do tempo e toda a lógica da 
ciência humana, se apresenta aos nossos olhos como a prova 
mais viva e palpável de que "Comei e bebei todos vós, isto é o 
meu Corpo que é dado por vós."

 Mais do que uma simples simbologia como possa 
parecer, é o sinal divino de que no Sacramento da Comunhão 
está o alimento da nossa esperança nas Promessas de Cristo 
para nossa Salvação: "Aquele que come a minha Carne e bebe 
o meu Sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último 
dia." (Jo 6,55).

Texto de São Tomás de Aquino,
adaptado por professor Felipe Aquino
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Dízimo

Reflexão sobre o Dízimo
Qual a diferença entre dízimo, oferta, donativo e caridade?

Testemunho do Dizimista
João Rodrigues Gomes - CEB Santo Agostinho

Centro Catequético terá Videoteca!

 Entre dízimo, oferta, donativo e caridade... Somente o dízimo necessita de Fé! 
 O dízimo só tem sentido se o cristão compreender que trata-se de uma devolução a Deus, através de nossa comunidade, de uma 
pequena parcela de todos os nossos rendimentos, em forma de ação de graças pelo muito que d’Ele recebemos gratuitamente, sem nenhum 
mérito de nossa parte.
 A oferta é um valor variável, que nem precisa ser dinheiro, pode ser, por exemplo alimentos, oferecidos na igreja por ocasião de 
uma celebração. A oferta mais típica é a feita no ofertório da Missa. A oferta não é obrigatória e não segue nenhuma norma.
O donativo é algo doado não diretamente à igreja mas a uma entidade de ajuda a pessoas portadoras de alguma necessidade. É por 
exemplo o caso dos alimentos doados aos Vicentinos. A ajuda a qualquer congregação religiosa ou ONG é um donativo.
Quando falamos em caridade estamos falando de uma doação feita diretamente a uma pessoa necessitada. É o caso da esmola dada a um 
pobre.

 Hoje me recordo 
com gra t idão de 
quando comecei a 
participar da antiga 
C a p e l a  d a  Vi l a  
Operária e passo a 
contar como se tratava 
o dízimo: era cobrado 
taxas, para todos os 

eventos que fossem feitos na Capela, não se falava em dízimo até 

1976 quando foi criado o dízimo pelo nosso querido Bispo 
Emérito Dom José Maria Maimone, que passou então a 
implantar o dízimo em nossa Diocese, não havendo mais as taxas.
 Em nossa Paróquia, foi o Pe. Filberto, quem nos relatou 
a tal mudança e eu como participante desde aquela época assumi 
então o meu dízimo todo mês. E a cada mês que pagava meu 
dízimo só tinha a certeza de que recebia cada vez mais graças em 
minha vida e na vida de minha família. Por isso devemos sempre 
contribuir com o dízimo como experiência de vida, que nunca irá 
faltar.

 Nosso novo Centro Catequético, além de salas e mobiliário 
novo, também terá uma videoteca. Esta videoteca será equipa com tv, 
dvd e ambiente climatizado e aconchegante para apresentação de filmes e 
materiais audiovisuais para todos os catequizandos de nossa paróquia. 
Mais uma conquista que só é possível com a sua contribuição.

Seu Dízimo Faz...
Mobília nova para as salas 

 Dentro da reforma do centro catequético de nossa 
Paróquia, está a aquisição de novas mesas, cadeiras e 
carteiras, que já foram adquiridas e serão colocadas nas salas 
novas para uso da comunidade. Obrigado a você dizimista 
fiel, que proporciona a toda a comunidade estas realizações.
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Dízimo

01/06 - WILSON ROBERTO GANBARIM
01/06 - HÉLIO FONTANA
01/06 - MOACIR DE VICENTE
01/06 - MARIA JOSE PEREIRA DA GAMA
01/06 - FELIPE EDUARDO MESSIAS FADELI
01/06 - EDSON ANGELO REGGIANI FILHO
01/06 - ALEKSANDER FERNANDES
02/06 - SELINA MACHADO PERIARDI
02/06 - GISELE C. DE OLIVEIRA MARTINS
02/06 - RAFAELA GOMES LUIZ
02/06 - MONIQUE ISABEL DA SILVA BIANO
02/06 - RENATA APARECIDA GRALA CASARIN
02/06 - LÍBERA GARCIA FONTANA
03/06 - MARIA APARECIDA DA C. SANTOS
03/06 - DERLI CORDEIRO DUTRA
03/06 - TEREZA GABRIEL DA SILVA
03/06 - ADRIANA GOMES
03/06 - RAFAELA RAIS PEPELASCOVI
03/06 - ROSA ALVES DO NASCIMENTO
03/06 - MARCOS FABRICIO VERSUTI LORETO
03/06 - LUCAS SILVA BARROSO
03/06 - SANDRIANE MACIEL R. LAINO
03/06 - ANGELICA MACHADO MARQUES
04/06 - ALZIRA MAXIMIANO ASSAGRA
04/06 - MARIA SÔNIA ALVES LOPES
05/06 - MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
05/06 - KEITY AYUMI AKIMURA
05/06 - LIDIA NEUZA GOMES DE SOUZA
05/06 - HELLEM APARECIDA DIAS
05/06 - LETÍCIA MOMESSO MARTINS
05/06 - RICARDO GREGANINI CRUZ
06/06 - MARISA LOPES TARDEN
06/06 - JUNIOR YURI DE SOUZA BORGES
06/06 - ARIELA MATEUS DE SOUZA
06/06 - MARIANA DOS SANTOS FORMIGONI
07/06 - LEILA MARLI FAURA A. DE PAIVA
07/06 - MARCO ANTONIO AZEDO
07/06 - WANESSA ALFERES DE SOUZA
07/06 - FELIPE DE ANDRADE ASSAGRA
07/06 - ANNY CAROLINNY DE A. GARCIA
07/06 - NATALIA JANAINE C. V. TOESCA
07/06 - DIONATAN VINICIO Q. DE BRITO
08/06 - VILMA DOS SANTO OLIVEIRA
08/06 - DENIS APARECIDO FELIPE DA CRUZ
08/06 - CLEUZA APARECIDA AIEM GIROTTO
08/06 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
08/06 - MILTON REIS S. CAVALCANTE JUNIOR
09/06 - ELAINE JAQUELINE S. GABARRON
09/06 - ODAIR DANTAS DOS SANTOS
09/06 - MARILZA HELENA DE SOUZA
09/06 - ANTONIO CESAR RODRIGUES MATINS.
09/06 - MARCEL JEAN ROCHA DA SILVA 
09/06 - JOÃO LUIZ CREVELARO DA SILVA
09/06 - FÁBIO K. FERREIRA DE GOES
09/06 - JOÃO LUIZ CREVELARO DA SILVA
09/06 - JULIANA MARTHA V. RODRIGUES 
10/06 - LUCINDA MARIA DE JESUS
10/06 - JOICE XAVIER DE C. BORSSATTO
10/06 - KELLY SIMONE PERIARDE
10/06 - RODRIGO SOUZA DO NASCIMENTO
11/06 - DIEGO HENRIQUE GARCIA SORIANI
11/06 - GIULIANE VIEIRA E SILVA DE MATOS
11/06 - MARIA APARECIDA MORAES
11/06 - JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA
12/06 - SILVANE BARBOSA DE OLIVEIRA
12/06 - ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
12/06 - VALDECIR MARTINS FERREIRA

13/06 - ESTELA APARECIDA CAPRIOLI
13/06 - LUCAS DA SILVA SANTOS
14/06 - DIEGO FERNANDO JACOB DA SILVA
14/06 - JUNIOR ALVES DIAS
14/06 - JACYANE DIAS BRAGA BIAZON
14/06 - JOÃO RODRIGO DOS SANTOS PINTO
14/06 - PATRICKY ALEXANDRE DA S. 
BARBOSA
15/06 - LUCILENE COSTA ANDRADE
15/06 - JOSÉ LUIZ CASSÁVARA
15/06 - ORLANDA GIROTO
15/06 - ALINE SUZAN ALVES
15/06 - SILVANA LUIZA ANTONELI
15/06 - LUIZ FERNANDO DA SILVA
15/06 - DENISE DUTRA
15/06 - MATHEUS FERRAS
15/06 - ANA CAROLINA ROSSEGALLI
15/06 - MATEUS FERRAZ
15/06 - SUELI JACOB DA SILVA DOS SANTOS
15/06 - MATHEUS JUNIO CAMARA SGORLON
15/06 - JOSÉ DOS SANTOS
16/06 - SALVADOR SILAMAN
16/06 - BEATRIZ SANTOS SILVA
16/06 - SANDRA REGINA VIEIRA
16/06 - ISABELA GREGÓRIO DE LIMA
16/06 - ROMULO JOSÉ COSTA
16/06 - CLOVIS ULIANA
17/06 - JUCELINO ALVES COELHO
17/06 - CIDA SCHANTON SACUCHI
17/06 - CRISTIANA C. M. DONASSAN DA SILVA
17/06 - JUSCELINO ALVES COELHO
17/06 - VALENTIN FERNANDES CARDOSO
18/06 - MARINETE DA SILVA BORGES
18/06 - RAFAEL FERNANDO DE MELO
18/06 - FRANCIELE APARECIDA DE ALMEIDA
18/06 - MARIA DE MENDONÇA TONINATO
18/06 - ROSA PERPÉTUA M. F. BATISTA
18/06 - ELY STURION
18/06 - ANA SUELLEN VAN HELDEN
18/06 - MARCELA DA SILVA VALERIO
18/06 - IVO ZIROLDO
19/06 - MARIA APARECIDA RUY DE FREITAS
19/06 - JOSE BEZERRA NETO
19/06 - GLADSON GERALDO M. DA SILVA
19/06 - MILENA SAMPAIO RESENDE
19/06 - ISABELLA SOUZA GUERRER
19/06 - ANDREA SEFRIAN MARTINS
19/06 - JOSEFINA DE FATIMA DANIEL
19/06 - ANDRESA MOLINA GODOI
19/06 - FERNANDA SOARES SILVA
19/06 - CRISLAINE PAULINE
20/06 - ERIK RENAN FERNANDES
20/06 - VALÉRIA RIBEIRO CAVALCANTE
20/06 - GUILHERME MAZONAS MINUELLI
20/06 - MIRIAM REGINA DA SILVA ROVERE
20/06 - KARINA MORTEAN CARDOSO
20/06 - EMILIA PARO GUINZANI
20/06 - ANDREIA FERREIRA MESSIAS
20/06 - EDILAINE RODRIGUES NUNES
20/06 - PAULO RICARDO DE CAMARGO
20/06 - ALINE KARLA SOUZA D. LEANDRO
21/06 - MARIA CANTON
21/06 - TANIA MARIA BICUDO
21/06 - ERIKA M. DA VEIGA
21/06 - CECILIA DE L. MONTAGUINOLI NUNES
21/06 - SILVANA ALEXANDRINO
21/06 - SAMUEL COAN DE MATOS

21/06 - BEATRIZ LOBATO DE MORAES
21/06 - AMANDA REGINA VITORELLI
21/06 - TEREZA FERREIRA DE ARRUDA
21/06 - KAMILA CRESPILHO DA SILVA
22/06 - JOÃO OSMAR PINHA DA COSTA
22/06 - MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
22/06 - JANETH MARIA TOZATO DE FREITAS
22/06 - MOACIR MARIANO
22/06 - EVELINE DA SILVA SANTOS
23/06 - JOAO RAFAEL ALVES
23/06 - JOSÉ ADIMILSON FERREIRA
23/06 - WELLINGTON SABATINI
23/06 - CAROLINA PETRI VALERIO
23/06 - ELISABETH FURLAN BELLINI
23/06 - THÁLIA KAROLYNNY DE S. BORGES
23/06 - DEBORA JAQUELINE MARSOLLA
23/06 - JOÃO BATISTA PEREIRA
23/06 - ANTONIO BASSI
23/06 - MARIA GLORIA PILOCO MEDEIROS
24/06 - GABRIELA CHIERICI DE AZEVEDO
24/06 - KELLY CRISTINA DE AGUIAR
24/06 - APARECIDA JOANA F. NERY
25/06 - NEUSA ALVES VERONEZ
25/06 - DAYANE BAÚ PATROCÍNIO
25/06 - NATHALIA CAROLINE CAMARA
25/06 - LEONARDO ZUBIOLI MORANDI
25/06 - MARCOS FERNANDO GALBIATI
26/06 - GENI MANOEL DOS SANTOS CUNHA
26/06 - ROBERTO RAIMUNDO DOS SANTOS
26/06 - ELZA ROSA PRANDO DE OLIVEIRA
26/06 - JOSÉ GARCIA
26/06 - MARCOS ANTONIO GARCIA
26/06 - EDMILSON RAMOS COELHO
26/06 - INEZ STEDILE TODERO
26/06 - ADRIELE APARECIDA DE ALMEIDA
26/06 - MARIA ODILA SPÓSITO BITENCOURT
27/06 - ANA SUELI VANHELDE DA SILVA
27/06 - MARCOS CREPALDI RUSSI
27/06 - ELIANA SOCORRO DE MELO
27/06 - JOSÉ MARCELO MATIAS BARBOSA
27/06 - LEILA REGINA GIMENEZ PAULIS
27/06 - CLODOALDO ABREU DE MATOS
28/06 - GLÁUCIA VERENA MYSZKOVSKI
28/06 - GILMAR BOLONHEZ
28/06 - APARECIDO MARTINS GUEDES
28/06 - ELIANE MARIA DOS SANTOS SILVA
28/06 - ARISTIDES FIDELIS DE PADUA
28/06 - SANDRA APARECIDA DE O. MIRANDA
28/06 - SUZELE CRISTINA INACIO
28/06 - ANTONIA S. P. DE OLIVEIRA
28/06 - LOURDES DOS SANTOS PEREIRA
29/06 - ANTONIO CARLOS GARIBALDI
29/06 - ELIANE MARTINEZ CEBRIAN
29/06 - DELMA FERREIRA DE M. GERARDUCI
29/06 - LEONARDO GREJAMIM
29/06 - ENESTINO CELESTINO DA SILVA
29/06 - NATHALIA ZANATTO COUTINHO 
SILVA
29/06 - ALAN CESAR CICERO
29/06 - WILDNER FERNANDES ALVES
30/06 - SILVIA KIENEN
30/06 - ELIANE CRISTINA CANDIDO GRANDE
30/06 - DOUGLAS REZENDE MESQUITA
30/06 - GENTIL BIACA
30/06 - JEAN RAFAEL DE BASTOS GOMES

Dizimistas   Aniversariantes do Mês de Junho
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Calendário Paroquial

Data  
Dom. 01

Seg. 02

Ter. 03

Qua. 04

Qua. 04

Qui. 05

Sex. 06

Sab. 07

Sab. 07

Sab. 07

Dom. 08

Seg. 09

Seg. 09

Ter. 10

Qua. 11

Qua. 11

Qua. 11

Qui. 12

Qui. 12

Sex. 13

Sex. 13

Sab. 14

Sab. 14

Dom. 15

Seg. 16

Seg. 16

Seg. 16

Seg. 16

Qua. 18

Qua. 18

Qua. 18

Qua. 18

Qua. 18

Qui. 19

Qui. 19

Qui. 19

Sex. 20 a 22

Sab. 21

Sab. 21

Dom. 22

Dom. 22

Seg. 23 a 27

Seg. 23

Qua. 25

Qua. 25

Qui. 26

Sab. 28 e 29

Sab. 28

Sab. 28

Dom. 29

19h30

20h00

15h às 23h

06h30

20h00

20h00

20h00

14h00

20h00

20h00

19h30

20h00

19h00

19h00

06h30

19h00

20h00

09h00

20h00

19h00

20h00

20h00 

20h00

19h30

10h às 13h

14h às 16h

17h às 20h

20h00

06h30

10h às 13h

14h às 16h

17h às 20h

20h00

04h30

09h00

20h00

18h30

20h00

20h00

09h30

19h30

09h00

20h00

06h30

20h00

20h00

 
20h00

20h00

19h30

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria

Reunião animadores do Dízimo

Adoração ao Santíssimo Sacramento pela
Santificação do Clero e Vocações Sacerdotais.

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração Santa Terezinha (RCC)

Reunião Conselho CPAE

Formação para Coroinhas

Grupo de Jovens UPF

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria

Reunião MECEs e MECEPs

Preparação 1ª Eucaristia

Preparação 1ª Eucaristia

Terço de São José

Preparação 1ª Eucaristia

Grupo Resgate

Reunião Pastoral Presbiteral

Grupo de Oração Santa Terezinha (RCC)

Preparação 1ª Eucaristia

Jantar dos Namorados
 
Grupo de Jovens UPF

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria

Confissão Catequizandos que irão fazer 1ª Eucaristia

Confissão Catequizandos que irão fazer 1ª Eucaristia

Confissão Catequizandos que irão fazer 1ª Eucaristia

Reunião entrega do Informativo

Terço de São José

Confissão Catequizandos que irão fazer 1ª Eucaristia

Confissão Catequizandos que irão fazer 1ª Eucaristia

Confissão Catequizandos que irão fazer 1ª Eucaristia

Grupo Resgate

Decoração (Tapetes para a procissão de Corpus Christi)

Santa Missa e Procissão de Corpus Christi

Grupo de Oração Santa Terezinha (RCC)

Retiro Anual ENS

Grupo de Jovens UPF

Grupo de Jovens Angelus

Formação para Coroinhas

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria

Visita Pastoral a CEB Imaculado Coração de Maria

Reunião Liturgia

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração Santa Terezinha (RCC)

Escola de Evangelização Santo André (Repasse)

Grupo de Jovens UPF

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria

Jovens

Animadores do Dízimo

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Coordenadores de Past. E Mov.

Candidatos a Coroinha

Jovens

Jovens

Jovens

MECEs e MECEPs

Catequizandos

Catequizandos

Comunidade

Catequizandos

Comunidade

Membros

Comunidade

Catequizandos

Casais

Jovens

Jovens

Jovens

Catequizandos

Catequizandos

Catequizandos

Cebs, Past. Movim.

Comunidade

Catequizandos

Catequizandos

Catequizandos

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Membros

Jovens

Jovens

Candidatos a Coroinha

Jovens

CEB Imac. Cor. De Maria

Coordenadores Liturgia/Musica

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Jovens

Jovens

Jovens

Lenara

Pastoral do Dízimo

CEBs/Pastorais/Movimentos

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

CPAE - Franson

Pastoral dos Coroinhas

Kliguer e Júlio

Kamila

Lenara

Evair Júnior

Pastoral Catequética

Pastoral Catequética

Elza/Hélio

Pastoral Catequética

Francielle

Coord. Diocesano dos Presbíteros

Wilson Gambarin

Pastoral Catequética

Pastoral Familiar

Kliguer/Julio

Kamila

Lenara

Pastoral Catequética/Pe. Marcos

Pastoral Catequética/Pe. Marcos

Pastoral Catequética/Pe. Marcos

Alvino/Alessandro

Elza/Hélio

Pastoral Catequética/Pe. Marcos

Pastoral Catequética/Pe. Marcos

Pastoral Catequética/Pe. Marcos

Francielle

Alvino/Alessandro

CEBs/Pastoral Liturgica

Wilson Gambarin

Coord. Diocesana

Kliguer/Julio

Kamila

Pastoral dos Coroinhas

Lenara

Solange e Conselho

Pastoral Liturgica

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Evair Júnior

Kliguer/Julio

Kamila

Lenara

Casa da Juventude.

Casa da Juventude.

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude.

Igreja

Casa da Juventude.

Salão Paroquial

Casa da Juventude.

Casa da Juventude.

Igreja

Igreja

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Chácara Siloé

Igreja

Igreja

Kaskata

Casa da Juventude.

Salão Paroquial

Casa da Juventude.

Secretaria

Secretaria

Secretaria

Salão Paroquial

Igreja

Secretaria

Secretaria

Secretaria

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

CDF 01

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Na Comunidade

Casa da Juventude

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

À definir

Casa da Juventude.

Salão Paroquial

Casa da Juventude.

Horas  Atividade  Participantes  Responsável  Local
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Amanda Rôssa / Tesouraria

Balancete

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Jantar dos Namorados 2014

 Organizado tradicionalmente todo ano pela Pastoral Familiar, estará acontecendo no Centro de Eventos Pellarigo´s (Antigo 
Kaskata), o jantar dos namorados 2014.

 Momento único e de muito romantismo, o jantar dos namorados é uma opção para os casais sairem da rotina, vivendo momentos 
agradáveis, ao som da Banda Kaskata.

 O jantar será realizado no dia 13 de junho, às 20h30, convites são limitados e estão sendo vendidos na secretaria paroquial e 
com os casais que fazem parte da Pastoral Familiar.
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Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos

2º Acampamento de Casais é realizado na Paróquia São José Operário

Maio: mês de Maria e a homenagem foi para as Mães

Estudo Bíblico com Pe. Márcio Priori reúne dezenas de paroquianos

 Com o tema: Marcas do Eterno, foi realizado dos dias 01 a 04 
de maio no Recanto São José, o 2º Acampamento para Casais da 
Paróquia São José Operário, com a participação de 83 casais. Segue ao 
lado algumas fotos deste momento único:

 O mês de maio, tradicionalmente é dedicado pela igreja à Maria. 
Também no mês de maio comemoramos o dia das mães e foi neste clima 
festivo que nas celebrações das missas do final de semana dos dias 10 e 11 
de maio a homenagem foi para nossas queridas mães. Parabéns a todas as 
mães, que a exemplo de Maria, possam elas refletir Amor, Afeto e 
Candura.

 Organizado pelo CPAE (Conselho Paroquial da Ação 
Evangelizadora) de nossa paróquia, dezenas de paroquianos das 
diversas CEBs, Pastorais e Movimentos, se reuniram nos dias 05 
e 06 de maio, para estudar o Evangelho de São Mateus, esse 
curso teve como preletor o Pe. Márcio Priori, vigário da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima de Pérola.
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Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos

Santa Missa em louvor ao nosso Padroeiro
São José Operário

Festa Julina será nos dias 26 e 27 de julho

 Toda a comunidade da Paróquia São José Operário se reuniu para louvar o seu padroeiro, São José Operário no dia 1º de Maio, dia que 
também se comemorou o dia do trabalho, sendo São José também padroeiro dos trabalhadores.

 Abaixo algumas fotos desta Santa Missa:

 Anotem na agenda: nossa festa julina será realizada nos dias 26 e 27 de julho, e o local da realização da festa é a grande novidade deste ano, 
ela será realizada no “Arraiá” da Capela São Sebastião (Estrada Cedro), com muita comida típica, dança, concurso da Rainha da Festa, Santa Missa 
com músicas em estilo Sertanejo, Show de Prêmios e muita animação. Daremos mais informações na Revista “O Padroeiro” do Mês de julho, aguardem!

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

Catequese
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