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 Agradeço a Deus a oportunidade 
de estar mais uma vez em contato com você, 
para escrever sobre um tema que me é 
bastante apreciado.
Falar do dízimo é algo extraordinário e me dá 
uma sensação de gratidão pelo dom divino a 
mim concebido.
 O dízimo carrega em si uma 
surpreendente alegria no contribuinte. 
Aqueles que fazem uma experiência do 
dízimo sentem mais animados, confortados e 
motivados para viver a comunhão.
 O dízimo, certamente, não é uma 
questão de dinheiro, contrariando o que 
muitos podem pensar, ele só tem sentido 
quando nasce de um convite e de uma 
proposta para se fazer a experiência com 
Deus na vida de comunidade.
 Somos chamados a este desafio: 
degustar do poder de sua palavra e verificar 
na experiência o que ela pode fazer. Em caso 
contrário, ela se torna frio e distante, por 
vezes indiferentes.
 O dízimo, as ofertas e coletas: 
São formas humanas de fazer parte do 
milagre. Deus nos criou para contribuir com a 
criação em todos os sentidos. Então quando 
você se torna dizimista fiel, a sua vida muda, 
porque, já não vai a igreja para buscar o 
milagre, cura e sim para fazer parte do 
milagre. Isso faz toda a diferença em nossa 
vida.

 “Honra o Senhor com tua 
riqueza. Com as primícias de seus 
rendimentos. Os teus celeiros se 
encherão de trigo. Teus lagares 
transbordarão de vinho.” (Pr 3,9-
10)
 Acho interessante como a bíblia 
usa as coisas bem conhecidas para nos 
ensinar aquelas que ainda não conhecemos. 

O novo testamento usa o princípio da 
semeadura e da colheita. Esse princípio se 
aplica a tudo na vida, seja na agricultura, 
biologia, física e no dízimo.
 Sempre co lhemos o que 
semeamos, colhemos sempre mais do que 
semeamos; e colhemos numa época diferente 
do que semeamos. A quantidade da 
colheita depende da quantidade da 
semeadura. Isso se aplica à vida tanto quanto 
se aplica a agricultura. Isso deve acontecer 
de forma disposta e alegre: “Que o que 
semeia pouco, pouco também 
ceifará; e o que semeia em 
abundância, em abundância 
ceifará. Cada um contribua 
segundo propôs no seu coração; 
não com tr isteza, ou por 
necessidade; porque Deus ama ao 
que dá com alegria.” (2 Cor 9, 6-
7).
 Os versículos nos alerta que de 
Deus não se zomba. Ou seja, ninguém torce 
o nariz para Deus, ninguém pode desprezar e 
passar a perna em Deus. Podemos enganar a 
nós mesmos, mas não podemos enganar a 
Deus. Ninguém escapa da lei da semeadura 
e da colheita.
 A todos,  abençoado mês do 
dízimo! Para cada irmão que você encontrar, 
meu irmão, minha irmã, seja a face do Senhor 
vivo, glorificado.
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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

Pe. Marcos Antonio de Oliveira

“Então quando você se torna 

dizimista fiel, a sua vida muda, 

porque, já não vai a igreja para 

buscar o milagre, cura e sim 

para fazer parte do milagre.”
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Pastorais e Movimentos

Catequese do batismo

Julho, mês de muita festança na Paróquia São José Operário

A honestidade enobrece a alma

4º simpósio Nacional da Família e Congresso Americano
da IAM (Infância e Adolescência Missionária) em Aparecida

A pastoral do batismo de nossa paróquia realiza um excelente 
trabalho de evangelização. A formação com pais e padrinhos através de 
encontros, orienta-os e tiram dúvidas sobre vários assuntos, como: a 
Igreja, os ritos do batismo e o fortalecimento da Fé na Igreja Católica. 
A catequese é feita através de cinco encontros, nesses encontros é 
apresentado a responsabilidade de ser cristão perante o Batismo da 
criança, onde nos tornamos todos Filhos de Deus e educadores na fé, 
além disso, conscientiza-se que todos tem o papel de evangelizador, 
seja dentro ou fora da Igreja, testemunhando o grande Amor de Deus.

 O batismo é nossa entrada como povo de Deus que é a 
Igreja, dada à importância desse sacramento, a Igreja pede que os pais 
assumam um verdadeiro compromisso de dar a formação e o exemplo 
cristão de vida a seus filhos, e pede que na escolha dos padrinhos e 
madrinhas, escolham pessoas que vão auxiliar os pais nessa tarefa da 
educação na fé, que sejam eles pessoas que tenha uma vivência de seu 

batismo, comprometidas com a comunidade, não é recomendado ser 
padrinhos os que não vivem sua fé, não possuem valores para transmitir, 
nem exemplos para dar.

É tempo de os pais perceberem e fazerem uma melhor escolha 
dessas pessoas. Por isso devemos acabar com essa prática de chamar 
parentes e amigos por conveniência, entregando os filhos para o 
batizado. Os pais devem analisar melhor e fazer uma escolha mais 
acertada.

Estamos vivendo hoje em um mundo que prega o 
individualismo, o importante é ter e quem se dá bem na vida é quem é 
esperto e passa os outros para traz. Vejamos: as mentiras, as coisas 
erradas, mais cedo ou mais tarde será descoberta e aquilo que era 
esperteza motivo de orgulho passa a ser vergonha e a pessoa passa a ser 
desacreditada, as coisas sem Deus não rende não vai para frente, a 
esperteza corrompe a vida e isso vai contra o projeto de Deus, que 
todos tenham vida em abundancia. Enquanto mesmo o pouco com 
honestidade tem a benção de nosso bom Deus e se transforma e rende 
muito mais. A honestidade serve de exemplo para as gerações futuras e 
faz você verdadeiro ela enobrece a alma. Estamos sendo honesto 

principalmente com Deus? Em que podemos ser desonesto? A bíblia 
em Malaquias fala sobre s pessoas que enganavam a Deus no 
pagamento do Dizimo, nós temos feita a experiência pagando nosso 
dizimo fielmente? 
Somos verdadeiros? 
Lembre-se  “ Ainda 
vale a pena ser 
honesto”.

Olá povo de Deus, não esqueçam! Nossa festa julina  será realizada nos 
dias 26 e 27 deste mês de julho na capela São Sebastião (Estrada Cedro). 
Contamos com a colaboração de todas as CEBs, Pastorais e Movimentos para 
trabalharmos juntos e realizar uma grandiosa promoção, a ajuda de todos é de suma 
importância, vai ser um sábado e domingo inesquecível.

Que seja uma festa maravilhosa tanto pra quem já está trabalhando e para 
quem vai trabalhar só nos dias da festa e também a todos que irão participar. A todos 
que Deus derrame suas bênçãos 

A Paróquia São José Operário, marcou presença no 4º 
Simpósio Nacional da Família e Congresso Americano da IAM, 
ambos ocorreram em Aparecida SP. Foram nossos representantes 
no Simpósio Nacional da Família o Diácono Adriano Lopes e sua 
esposa Valquíria Galvão Lopes e no congresso da IAM, a Sra. 
Elizabety Barroso coordenadora paroquial da IAM.
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Alessandro Santos

CEBs

 Meu "ser" Comunidade Eclesial de Base teve início desde 
sua implantação na Paróquia São José Operário, com o exemplo e a 
participação da minha família. 
Tornei-me animadora do grupo de reflexão São Bom Jesus da Lapa 
do qual participavam minha mãe e alguns familiares. A princípio esse 
grupo pertencia a CEB 8, hoje CEB São Marcos, onde conheci 
pessoas inesquecíveis como o Akira e a Neide. Com a setorização, 
esse mesmo grupo agora faz parte da CEB Santíssimo Sacramento.
 Ao longo de tantos anos foram inúmeras as experiências 
vividas com esse novo jeito de ser Igreja: a catequese permanente 
do Informativo Diocesano, as amizades conquistadas, a ajuda 
mútua, a participação nos trabalhos pastorais como liturgia, 
catequese, pastoral da criança e acima de tudo a perseverança, pois 

não foram poucos os momentos de desânimo e provações pelos 
quais passaram as CEBs.
 No entanto, o conhecimento da Palavra e a força do 
Espírito Santo me fazem continuar. Por isso, toda quarta-feira é o dia 
que reencontro pessoas também dispostas e que compreendem o 
sentido do reunir-se como 
Igreja doméstica. 
Por tudo e por todos, dou 
graças a Deus.

Aparecida dos Santos Galvão.

 Este é o mês do dizimo, é muito bom ser dizimista, contribuir com as 3 dimensões de nossa igreja: Dimensão religiosa, Dimensão social, 
Dimensão missionária. Com estas dimensões podemos fazer a prática do amor para com o irmão, a prática da: Fé, Caridade e Esperança.

 É neste sentido que temos em nossas CEBs, os Animadores de Dízimo, são agentes de pastoral que tem o trabalho de recolher e 
organizar toda a contribuição dos participantes de nossas CEBs e levar até a secretaria paroquial. Os Animadores do Dízimo são pessoas 
empenhada, dedicadas, a fazer o que Deus colocou em seus corações.

 A Revista O Padroeiro, quer parabenizar e agradecer a todos Animadores do Dízimo das CEBs pelo belo trabalho desenvolvido em 
nossa paróquia.

 Diz o Senhor:

 “Trazei o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me a prova 
“diz o senhor dos exércitos” e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar  sobre vocês tantas 
benção que nem terão onde guarda-las.” (Malaquias 3,10) 

TESTEMUNHO: Aparecida dos Santos Galvão
CEB: Santíssimo Sacramento

Dízimo

Revista O Padroeiro JULHO 2014
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Diácono Adriano Lopes

Voz da Igreja

Como se preparar para a Comunhão?

Moacir de Vicente e Isabel Estevez Alvarez de Vicente

Local da Peregrinação: O Caminho de Santiago de
Compostela - Rota Francesa/820km a pé em 34 dias.

Ano: 2013

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 JULHO 2014

Mensagem: O Caminho Santiago de Compostela é uma peregrinação única e 
indescritível! Há que ir com a alma leve, o coração aberto e a sensibilidade mais do 
que atenta para sentir a verdadeira essência do Caminho, caso contrário, a riqueza 
de infinitas descobertas, se perdem nas passadas apressadas e descompromissadas 
das pessoas, incapazes de enxergar o simples, o invisível aos olhos rápidos. O 
Caminho é mesmo transformador, no mais puro sentido da palavra, purifica e 
renova, te ajuda a enxergar o que se deve e abandonar o que não te pertence 
mais!Os mistérios do caminho te levam ao encontro do seu próprio eu, as 
dificuldades se revertem em grandes ensinamentos e fortalecem a espiritualidade 
desenvolvida ao longo dessa espetacular jornada! Valorizamos a simplicidade da 
felicidade, que não se encontra em nenhum lugar a não ser em nosso interior, o que 
nos faz únicos e imprescindíveis!

Acesse o nosso caminho:
https://www.facebook.com/pages/Ouvir-Estrelas-30-dias-pelo-Caminho-de-Santiago/1422478581299994

 Olá, caros paroquianos, 
Jesus, na noite de Sua Paixão, instituiu o 
sacramento da Eucaristia, a comunhão. Este 
é o sacramento dos sacramentos, por meio 
do qual estamos sempre em profunda 
comunhão com o Corpo e o Sangue de 
Cristo. Por isso neste mês gostaria de 
aprofundar um pouco sobre como devemos 
nos preparar para a comunhão. Compartilho 
com todos um artigo que recebi de um 

monge do Mosteiro da Transfiguração. Boa leitura a todos:
 “Para meditar sobre esse grande mistério da fé e saber como podemos nos preparar 
para recebê-Lo, gostaria de apresentar alguns textos do Magistério da Igreja que nos serão de 
grande proveito: 
 A Eucaristia é “fonte e ápice de toda a vida cristã”. “Os demais sacramentos, assim 
como todos os ministérios eclesiásticos e todas as tarefas apostólicas ligam-se à Sagrada Eucaristia e 
a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o 
próprio Cristo, nossa Páscoa” (Catecismo da Igreja Católica, 1324). 
 “A Eucaristia é verdadeiramente um pedaço de céu que se abre sobre a terra; é um raio 
de glória da Jerusalém celeste, que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso 
caminho” (Ecclesia de Eucharistia, João Paulo II, § 19). 
 O Senhor nos convida, insistentemente, a recebê-Lo no sacramento da Eucaristia: 
“Em verdade, em verdade, vos digo: se não comerdes a Carne do Filho do homem e não beberdes 
o seu Sangue, não tereis a vida em vós” (Jo 6,53). Para responder o convite, devemos nos 
preparar para este momento tão grande e tão santo. São Paulo nos exorta a um exame de 
consciência: “Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será réu 
do Corpo e do Sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de 
comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o Corpo, come e 
bebe a própria condenação” (1Cor 11,27-29). Quem está consciente de um pecado grave deve 
receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão” (Catecismo, 1384-1385). 
 “Conforme o mandamento da Igreja, ‘todo fiel, depois de ter chegado à idade da 
discrição, é obrigado a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência, pelo menos uma 
vez por ano’. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a 
Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a 
absolvição sacramental, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível 
chegar a um confessor” (Catecismo, 1457). 
 “Diante da grandeza desse sacramento, o fiel só pode repetir humildemente e com fé 
ardente a palavra do centurião: ‘Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo’ (Mt 8,8)” (Catecismo, 1386). 
 “A Igreja obriga os fiéis ‘a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias festivos’ 
e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo 
sacramento da reconciliação. Mas recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia 

nos domingos e dias festivos, ou ainda com maior frequência, e até todos os dias” (Catecismo, 
1389). 
 “A fim de se preparar convenientemente para receber esse sacramento, os fiéis 
observarão o jejum prescrito em sua Igreja” (Catecismo, 1387). “Quem vai receber a Santíssima 
Eucaristia abstenha-se de qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio, no 
espaço de, ao menos, uma hora antes da sagrada comunhão” (Cân. 919, § 1). “Pessoas idosas e 
enfermas, bem como as que cuidam delas, podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que 
tenham tomado alguma coisa na hora que antecede” (Cân. 919, § 3). 
 Com relação aos divorciados novamente casados, o Magistério da Igreja afirma que 
“são numerosos, hoje, em muitos países, os católicos que recorrem ao divórcio segundo as leis civis 
e contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à Palavra de Jesus Cristo (‘Todo 
aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira; e se essa 
repudiar seu marido e desposar outro comete adultério’: Mc 10,11-12), afirma que não pode 
reconhecer como válida uma nova união, se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados 
tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, 
não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação” (Catecismo, 
1650). Esses cristãos, no entanto, mesmo não tendo acesso aos sacramentos, não devem se 
considerar separados da Igreja, “pois, como batizados, podem e devem participar da vida dela” 
(cf. Catecismo, 1651). 
 “A atitude corporal (gestos e roupas) há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria 
deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede” (Catecismo, 1387). 
 Outro conselho de grande valor é chegarmos à Santa Missa com alguns minutos de 
antecedência, para depositarmos aos pés de Nosso Senhor as nossas intenções e preocupações, e, 
assim, estar mais atentos e participar com maior fruto da Liturgia da Palavra e da Liturgia Eucarística. 
Após a comunhão, é importante também termos um tempo de ação de graças, para agradecermos a 
Jesus por Seu Corpo e Sangue, que recebemos, e por todas as graças que nos são dadas por meio 
dessa comunhão. A cada Eucaristia, Jesus vem habitar em nós para nos santificar, curar e salvar. 
Temos, pois, muito para agradecer cada vez que O recebemos.
 Não existe sobre a terra momento mais intenso de comunhão com Jesus do que 
quando recebemos Seu Corpo e Seu Sangue. Por isso, cada vez que vamos participar da Santa 
Missa, queremos nos preparar para esse encontro com Cristo, para que Ele nos conduza a uma 
amizade cada vez mais íntima e intensa com Ele. O nosso amor por Jesus e a observância de tudo 
aquilo que o Magistério da Igreja nos pede será sempre a melhor maneira de nos prepararmos para 
receber Cristo com dignidade. Procuremos, 
pois, fortalecer, cada vez mais, os nossos 
laços de amizade com Jesus, pois é Ele 
quem nos conduz com alegria em meio às 
muitas provações da nossa vida.”

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

Diácono Adriano
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MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

João Antonio Giroldo de Oliveira

Data do Sacramento do Batismo:
12/06/1988

Nome dos Pais:
Gilberto de Oliveira
Jandira G. de Oliveira

Celebrante:
Pe. Edivaldo Lopes de Farias
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Destaque Sacramentos

2012

2014

NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Igor Chagas Neri
Priscila Aparecida de Melo Neri

Data do Sacramento do Matrimônio: 
22/09/2012

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Papa destaca a transmissão da fé a partir do batismo
 O Santo Padre lembrou que da mesma forma como se transmite a vida de geração em geração, assim acontece 
com a graça transmitida pela fonte batismal. A partir do exemplo dos discípulos, que com as palavras de Jesus começaram 
a batizar os povos, até hoje há uma sequência de fé transmitida pelo batismo. “Como um rio que irriga a terra, é assim a 
graça de Deus à nossa fé, e devemos transmiti-la às crianças para que essas, quando adultas, possam transmiti-la a seus 
filhos”.
 É também com este sacramento que o ser humano se torna discípulo missionário, chamado a anunciar o 
Evangelho, explicou o Papa. Segundo ele, a nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos 
batizados. “O povo de Deus é um povo discípulo, porque recebe a fé; e missionário, porque a transmite. Isso faz o 
batismo em nós: doa-nos a Graça e transmite a fé”.

 Outro aspecto destacado por Francisco foi a vida do povo de Deus em uma só comunidade, que experimenta a beleza de partilhar a experiência de um amor que precede a 
todos. Ao mesmo tempo, disse, esse amor pede para que cada um seja canal de graça para o outro, apesar das limitações e pecados.
 Como exemplo, o Pontífice citou a história da comunidade cristã no Japão. Mesmo sob dura perseguição, no início do século XVII, quando milhares de fiéis foram mortos e 
forçados a viver como clandestinos, a comunidade conservou a fé e a oração, batizando seus filhos em segredo para continuar transmitindo-lhes a fé. Após dois séculos e meio, a Igreja, 
nesse país, pôde renascer e estava formada por milhares de fiéis.
 “Tinham sobrevivido com a graça de seu Batismo! Mantiveram, mesmo em segredo, um forte espírito comunitário, porque o Batismo os tornou um só corpo em Cristo: foram 
isolados e escondidos, mas foram sempre membros do Povo de Deus, membros da Igreja. Podemos aprender tanto com esta 
história!”, concluiu.

Revista O Padroeiro JULHO 2014
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Destaque Profissão e Fé

Profissão: Instrutora Teórica de Trânsito
Ana Paula Alcantil

 O l á ,  m e u  
nome é Ana Paula 
A l c a n t i l ,  s o u  
instrutora teórica de 
trânsito ha cinco 
anos, meu principal 
objetivo é formar 
c o n d u t o r e s  
c o n s c i e n t e s ,  
condutores com 
responsabil idade 
para trafegar pelas 
vias públicas com 
um veículo. Tenho a 
grande satisfação de 

formar condutores que realmente tenham um 
compromisso e respeito pela vida e que conheçam 
realmente as regras e as normas, pois só conseguimos 
respeitar aquilo que conhecemos.
 Meu compromisso como instrutora antes de tudo 
é com a sociedade, pois o trânsito é o maior ponto de 
junção da nossa sociedade, todos os indivíduos de forma 
direta ou indireta dependem dele para as atividades 
diárias por isso é importante que tenha segurança, fluidez 
e conforto. O trânsito hoje esta entre umas das principais 
causa de morte dos jovens, então é sempre importante os 
futuros condutores estarem realmente preparados, 

conscientes das implicações de seus atos. Tento da 
melhor maneira possível passar para os meus alunos a 
importância de serem condutores cuidadosos que tenham 
bom senso, flexibilidade, empatia, respeito e assim 
possam transitar sem constituir perigo ou obstáculo para 
os demais usuários das vias independente de qual papel 
eles estiverem desempenhando seja como pedestres, 
veículos motorizados ou não motorizados.
 Participo do Grupo de Jovens UPF, há pouco 
mais de um ano, e é neste grupo que consigo me formar 
sobre as coisas de Deus, também dentro deste grupo 
firmei amizades verdadeiras que me ajudam na caminhada. 
Dentro de minha profissão sempre procuro viver a minha 
fé de forma autêntica à anunciar o Evangelho em todos os 
momentos.

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 JULHO 2014
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Setor Juventude

10 conselhos do Papa Francisco aos jovens
 Garimpamos, nos discursos do Papa Francisco, desde o início de 
seu pontificado, dicas importantes para vivermos bem a juventude em 
nossos dias, assim como os desafios reservados para a nossa geração na 
construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário. Os temas 
não possuem importância hierárquica, trata-se apenas de tópicos que 
nos ajudam a entender melhor a mensagem de nosso querido Pontífice 
aos jovens de todo o mundo.

1) Ter um coração jovem sempre: “Vós tendes uma parte importante 
na festa da fé! Vós nos trazeis a alegria da fé e nos dizeis que devemos 

vivê-la com um coração jovem sempre: um coração jovem, mesmo aos setenta, oitenta anos! Coração jovem! Com Cristo o coração não 
envelhece nunca!” (Homilia de Domingo de Ramos 24/03/2013 – Dia da Juventude)
2) Ir contra a corrente: “Sim, jovens, ouvistes bem: ir contra a corrente. Isso fortalece o coração, já que “ir contra a corrente” requer coragem, 
e o Senhor nos dá essa coragem. Não há dificuldades, tribulações, incompreensões que possam nos meter medo se permanecermos unidos a 
Deus como os ramos estão unidos à videira, se não perdermos a amizade d’Ele, se lhe dermos cada vez mais espaço na nossa vida”. (Santa 
Missa dos crismandos em Roma – 28 de abril de 2013)
3) Apostar em grandes ideais: “Não enterrem os talentos! Apostem em grandes ideais, aqueles que alargam o coração, aqueles ideais de 
serviço que tornam fecundos os seus talentos. A vida não é dada para que a conservemos para nós mesmos, mas para que a doemos. Queridos 
jovens, tenham uma grande alma! Não tenham medo de sonhar com coisas grandes!” (Catequese do dia 24/04/2013).
4) Estar com Deus em silêncio: “Aprendam a permanecer em silêncio diante d’Ele, a ler e meditar a Bíblia, especialmente os Evangelhos, a 
dialogar com Ele, todos os dias, para sentir a Sua presença de amizade e de amor”. (Mensagem aos jovens reunidos para a “Sexta Jornada dos 
Jovens” da Lituânia 28-30 de junho)
5) Rezar o Rosário: “Gostaria de destacar a beleza de uma oração 
contemplativa simples, acessível a todos, grandes e pequenos, cultos e 
pouco instruídos: a oração do Santo Rosário. O Rosário é um 
instrumento eficaz para nos ajudar a nos abrirmos a Deus, porque nos 
ajuda a vencer o egoísmo e a levar a paz aos corações, às famílias, à 
sociedade e ao mundo.” (Mensagem aos jovens reunidos para a “Sexta 
Jornada dos Jovens” da Lituânia 28-30 de junho)
6) Fazer barulho: “Aqui, no Rio, farão barulho, farão certamente. Mas 
eu quero que se façam ouvir também, nas dioceses, quero que saiam, 
quero que a Igreja saia pelas estradas, quero que nos defendamos de tudo o que é mundanismo, imobilismo, nos defendamos do que é 
comodidade, do que é clericalismo, de tudo aquilo que é viver fechados em nós mesmos”. (Discurso aos Jovens Argentinos durante a JMJ 
Rio 2013)
7) Aproximar-se da cruz de Cristo: “Queridos amigos, a Cruz de Cristo nos ensina a sermos como o Cireneu, aquele que ajuda Jesus a levar o 
madeiro pesado, como Maria e as outras mulheres, que não tiveram medo de acompanhar Jesus até o fim, com amor, com ternura. E você, 
como é? Como Pilatos, como o Cireneu, como Maria?” (Discurso aos Jovens durante a Via-sacra, em Copacabana, durante a JMJ Rio 
2013)
8) Ser protagonista das mudanças: “Através de vocês, entra o futuro no mundo. Também a vocês, eu peço para serem protagonistas desta 
mudança. Peço-lhes para serem construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor. Queridos jovens, por favor, não ‘olhem da sacada’ 
a vida, entrem nela. Jesus não ficou na sacada, Ele mergulhou… ‘Não olhem da sacada’ a vida, mergulhem nela como fez Jesus”. (Discurso na 
Vigília de Oração, na praia de Copacabana, durante a JMJ Rio 2013)
9) Servir sem medo: “Não tenham medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até as periferias existenciais, incluindo quem parece mais 
distante, mais indiferente. O Senhor procura a todos, quer que todos sintam o calor da Sua misericórdia e do Seu amor”. (Homilia da Missa 
de encerramento da JMJ Rio 2013)
10) Ser revolucionário: “Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importante é ‘curtir ’ o momento, que não vale a pena se 
comprometer por toda a vida, fazer escolhas definitivas ‘para sempre’, uma vez que não se sabe o que nos reserva o amanhã. Nisso peço que se 
rebelem: que se rebelem contra a cultura do provisório, a qual, no fundo, crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades, que não 
são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de ‘ir contra a corrente’. E também 
tenham a coragem de ser felizes!” (Discurso aos voluntários da JMJ Rio 2013)

Revista O Padroeiro JULHO 2014
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Destaque Capa

Pastoral do Dízimo

 “Parece-me que muita gente ainda tem dificuldade 
em olhar o Dízimo como uma pastoral. Por falar em dinheiro, 
muitos acham que não pode ser uma pastoral. Isto significa 
viver desencarnado desse mundo.”

 Qual a ação evangelizadora que poderá ser 
desenvolvida sem envolver dinheiro? Talvez a Pastoral da 
Oração ou o Apostolado da Oração, considerando que 
para rezar não pagamos nada e que a oração tem muito valor 
na evangelização. E aqui recordamos um ditado antigo: “A 
Oração é a alma de todo Apostolado”.
 
 Mas, para que possa cumprir sua missão 
evangelizadora e santificadora, a Igreja necessita de dinheiro. 
Não se pode pensar na formação de evangelizadores, 
padres, religiosos ou leigos, sem gastar dinheiro. Não se 
pode pensar em celebrar a fé e robustecer a esperança sem 
termos locais para nos reunir. E toda construção de igrejas ou 
salas e salões custa dinheiro. Não se pode ocupar o tempo 
todo de evangelizadores e pessoas que servem à Igreja a 
tempo integral sem pagar-lhes um salário justo. Não se 
podem atender capelas rurais, doentes e necessitados sem ter 
um veículos e combustível?
 
 Sei de igrejas que fazem do dízimo uma maneira de 
enriquecer os pastores e seus auxiliares. Sei de igrejas que 
expulsam os fiéis que não dão o dízimo. Sei de igrejas que 
vão às casas dos faltosos e pegam seus pertences para vender 
e saldar seu dízimo atrasado. Sei de igrejas em que os 
fundadores instruem seus pastores na astúcia de tirar grandes 
somas de doações para a igreja, deixando muita gente na 
miséria.
 
 Não é este o espírito da Igreja Católica. O dízimo 
para nós deve ser uma questão de fé. Porque creio em Deus e 
em seu Filho Jesus Cristo, porque acredito naquilo que Jesus 
ensinou, porque creio na Igreja que ele nos deixou como 
caminho e meio de salvação, eu sustento a minha Igreja sendo 
um cristão responsável para que ela tenha sempre o 
necessário para cumprir sua finalidade, sua missão. Porque 
desejo que todas as pessoas possam participar desta fé e 
desta felicidade, proporciono meios para evangelizar aqueles 

que ainda não aceitaram Cristo e sua Igreja.
 
 Para quem não tem fé, para quem não vive em 
comunhão com a Igreja, o dízimo não tem sentido. Conforme 
crescemos na fé aumentamos também nossa colaboração 
material em favor da evangelização, assim com nos dispomos 
mais a colaborar com a missão da Igreja assumindo algum 
trabalho em alguma pastoral especifica.
 
 Como anda tua fé? Que tipo de amor você tem para 
com Deus e os irmãos? “Onde está o teu tesouro aí está 
também o teu coração” (Mt 6,21). Como você está 
participando da tua Igreja? É hora de rever e se 
comprometer!

Dom José Maria Maimone 
Bispo Emérito da Diocese de Umuarama - Pr
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Dízimo

TESTEMUNHO: AMADEU JORGE DE LIMA

SEJA UM DIZIMISTA

 Estamos no mês do dízimo, e neste mês, além de celebrar àqueles que contribui e 
convidar àqueles que ainda não devolve seu dízimo, é tempo de partilha daquilo que a sua ação 
ao devolver o dízimo proporciona para a comunidade. Queremos neste mês, mais do que falar 
das conquistas em construções, reformas e benfeitorias, que são importantíssimas, queremos 
publicar também a transformação pessoal, o resgate, talvez de pessoas que estavam 
desacreditadas e que hoje com a sua ajuda, teve a oportunidade de mudar de vida, de se 
transformar.

 Hoje vamos contar a história do Amadeu Jorge de Lima, através do seu testemunho a 
experiência de transformação que ele viveu e que só foi possível com a sua ajuda. Segue abaixo 
o seu testemunho:

 “Meu nome é Amadeu Jorge de Lima, sou campista da paróquia São José Operário e fui dependente do álcool por muitos anos, fiz o 
acampamento e me fizeram a proposta de me tratar para deixar este vício, de início eu não queria me internar, pensava que meus amigos e patrão 
estavam contra mim, mas eles só queriam o meu bem. Decidi me internar, tomei esta decisão pois vi que precisava mostrar para mim mesmo que eu 
sou capaz e que o álcool não poderia controlar minha vida, então no dia 28 de agosto fui para a fazenda Renascer do Desafio Jovem Canaã, 
permanecendo lá até o dia 28 de maio de 2014.

 Na Fazenda Renascer, eu me dava muito bem com todos os coordenadores e com as 
pessoas que chegavam, permaneciam e saiam, trabalhávamos todos juntos e também íamos a 
capela todos os dias para ler e refletir a Palavra de Deus. Para ficar este período na Fazenda, é 
preciso muito esforço da pessoa que está fazendo o tratamento, como também o apoio dos pais, 
irmãos e amigos, com uma palavra amiga, um grande incentivo para ali permanecer os nove meses. 

 Sei que a caminhada não acabou, ao contrário está apenas começando e sei também que 
alcancei um degrau dos muitos que quero alcançar na minha recuperação, viver um dia de cada vez 
é a receita para cura. Agradeço a todos os meus irmãos que oraram e confiaram na minha 
recuperação e ficaram honrados diariamente com a minha decisão, agradeço a todos os 
paroquianos da paróquia São José Operário, que me beneficiaram com o pagamento da 

mensalidade para minha permanência na fazenda e ao Pe. Marcos, que me deu todo o apoio para a minha recuperação.

 A todos o meu muito obrigado, Deus abençoe a cada um!

 Seja um dizimista de nossa paróquia e faça a experiência grandiosa da partilha e do amor. Segue abaixo uma ficha de cadastro para novos 
dizimista, preencha, recorte e entregue na secretaria paroquial.
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Dízimo

01/07 - Josefa Ferreira dos Santos
01/07 - Adriana Aparecida da Silva
02/07 - Valdir Antonio Grande
02/07 - Maria M. Suenaga
02/07 - Rosemar Cristina Lorca Marques  Valone
02/07 - Cristiana Lopes da Silva
02/07 - Nilva da Gloria Frasca
02/07 - Carlos Alberto Depieri
03/07 - José de Souza
03/07 - José Carlos Dionizio do Nascimento
04/07 - Valdeline Cardozo dos Santos Souza
05/07 - Alex Paulo do Nascimento
06/07 - Celita Mari F. Polonio
06/07 - Bernardina F. do Nascimento
06/07 - Ronilson Luiz Lumardoni
06/07 - Maria Beltrame Prá
07/07 - Anizio Nogueira
07/07 - Robison de Melo Rodrigues
07/07 - Adroes Fabio da Silva
07/07 - Luiz Carlos Rodrigues
08/07 - João Correia da Silva
08/07 - Barbara Mirele Longo
09/07 - Wyllyans Campagnoli Agostini
09/07 - Orlando Ferraz
09/07 - Sérgio Luiz Viar
09/07 - Luciano Eulalio da Silveira
09/07 - Pedro Gustavo Oliveira Duque
10/07 - Cleber Roberto Gesualdo
10/07 - Eliana Bispo de Brito
10/07 - Marta Cruz do Nascimento
10/07 - José Emilio Sgobi
10/07 - Teresa Alves de Oliveira
10/07 - Lucimar Flores Borges
12/07 - Sebastião Sérgio de Lima
12/07 - Vitor Carlos Cavalini
12/07 - Davi Belfiori Dias
13/07 - Djalma Belisário da Silva
13/07 - Irenis Panizza da Silva
13/07 - Geovana de Oliveira Bruno
13/07 - Luciana Aparecida Simões Ferreira
14/07 - Carmem de Jesus Morais
14/07 - Nathyele Garcia Alves
14/07 - Rudnei Stetchechen
15/07 - Geni Pereira
16/07 - Dulce Rampin Juvencio
16/07 - Carmem Aranha Carrião
16/07 - Orlando Pedro Falkouwski Junior
16/07 - Selma Aparecida de Oliveira Dantas
17/07 - Jessica Zanquis Ferreira
18/07 - Terezinha de Oliveira Afonso

18/07 - Orlando Ansanelo
18/07 - Andreza Cristina de Mendonça
19/07 - Pedro Alves da Cunha
19/07 - Terezinha Torres da Silva
19/07 - Maria Terezinha Pires
20/07 - Edivaldo Raimundo Garcez
20/07 - Edmara L B Cruz
20/07 - Marcia Regina Tizotto Pagani
20/07 - Romilda Rose Navarro
20/07 - Victor Hugo Gouveia Cunha
21/07 - Marcelo dos Santos Cunha
21/07 - Benedito Aparecido de Oliveira
21/07 - Jair Rubio
22/07 - Elias Borges Vieira
22/07 - Annie Agostini
22/07 - Edson Carlos Fiaux
23/07 - Valdirene Guedes de Oliveira
23/07 - Jovelina do Rego Luiz
23/07 - Juliana Cristina de Souza
23/07 - Altair Vivi
23/07 - Orlando Carvalho dos Santos
23/07 - Delma Aparecida  de Godoi
23/07 - Michelle Aparecida Bernardi da Silva
24/07 - Marcia Matioli
24/07 - Gonçalo Aparecido de Freitas
24/07 - Ivone Aparecida Pelissari
24/07 - Conceiçao Aparecida Boos Gardim
25/07 - Averaldo Camilo Anholeto
25/07 - Marina Robles Nunes
25/07 - Silas Dias Ajala
25/07 - Luiz Eduardo Ferreira Camargo
25/07 - Abilio Messias Naves
25/07 - Helena Gonçalves de Lima
26/07 - Ana Barbosa dos Santos
26/07 - Denise Alves Lopes
26/07 - Delair Stel Evangelista
26/07 - Ana Celma Araujo da Silva
27/07 - Maria Trindade
28/07 - Suzele Cristina Inacio E Silva
28/07 - Salustiano Leite de Souza
29/07 - Flavia Marchi Rossa Rocha
29/07 - Eduardo Adao Oliveira Viar
29/07 - Demilson Oliveira dos Santos
29/07 - Neyde Guerra de Oliveira
29/07 - Fernanda Maria Reghin Garcia Brasileiro
29/07 - Adriano José  Rodrigo
31/07 - Adelino Jacomini
31/07 - Valentina de Fátima Miranda

Dizimistas   Aniversariantes do Mês de Julho
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Data  
Sab. 05

Sab. 05

Sab. 05

Dom. 06

Seg. 07

Qua. 09

Qua. 09

Qui. 10

Sex. 11

Sex. 11

Sab. 12

Sab. 12

Dom.13

14, 16 e 17

Seg. 14

Qua. 16

Qua. 16

Qui. 17

Sex. 18

Sex. 18 a 20

Sex. 18

Sab. 19

Sab. 19

Sab. 19

Dom. 20

Dom. 20

Seg. 21 a 24

Qua. 23

Qua. 23

Qui. 24

Sex. 25

Sex. 25

26 e 27

Dom. 27

Seg. 28

Seg. 28

Qua. 30

Qui. 31

Qui. 31

14h00

20h00

20h00

19h15

20h00

06h30

20h00

20h00

19h00

20h00

20h00

20h00

19h15

09h00

20h00

06h30

20h00

20h00

19h00

20h00

20h00

18h00

20h00

20h00

 
19h15

19h30

06h30

20h00

20h00

19h00

20h00

 
09h00

20h00

20h00

06h30

09h00

20h00

Formação Coroinhas

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens UPF

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria

Catequese Pré-Batismal

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração 

Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Catequese Pré-Batismal

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens UPF

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria

Visita Pastoral a CEB Santíssimo Sacramento

Catequese Pré-Batismal

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração
 
Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Escola de Evangelização Santo André 

Catequese Pré-Batismal

Catequese Pré-Batismal

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens UPF

Terapia de casais (Pastoral Familiar)

Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria

13ª Semana Teológica: Tema: "Teologia da Cruz"

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração 

Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Terço Caminhando com Maria

Festa Julina (Estrada Cedro - Capela São Sebastião)

18º Congresso Diocesano Apostolado da Oração

Reunião Pastoral Liturgica

Reunião Cursilho

Terço de São José

Encontro de Confraternização dos Presbíteros:
Dia do Padre

Grupo de Oração 

Candidatos

Jovens

Jovens

Jovens

Pais/Padrinhos

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Adolescentes

Pais/Padrinhos

Jovens

Jovens

Jovens

Comunidade

Pais/Padrinhos

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Adolescentes

Pais/Padrinhos

Pais/Padrinhos

Jovens

Jovens

Ag. Pastorais

Jovens

Alunos e Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Adolescentes

Comunidade

Comunidade

Membros

Coordenadores de Liturgia

Cursilhistas

Comunidade

Presbíteros

Comunidade

Ju Rossa

Kamila

Julio/Kliguer

Guilherme Ramos

Luiza Carrião

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Ricardo Montanher

Luiza Carrião

Kamila

Julio/Kliguer

Guilherme Ramos

Coordenação da CEB

Luiza Carrião

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Ricardo Montanher

CPAE (Franson) / EESA 

Luiza Carrião

Luiza Carrião

Kamila

Julio/Kliguer

Pastoral Familiar

Guilherme Ramos

 
Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Ricardo Montanher

Caminhando Com Maria

Orlando/Salvador

Coord. Diocesana

Edson Leonel

Juarez

Elza/Hélio

Dom Mamede e Pe. Marcos

Wilson Gambarin

À definir

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Casa da Juventude

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Igreja

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Casa da Juventude

Comunidade

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

À definir

Casa da Juventude

À definir

Casa da Juventude

Centro Cultural Schubert

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Igreja

Capela São Sebastião

Tapejara

À definir

À definir

Igreja

Chácara Siloé

Igreja

Horas  Atividade  Participantes  Responsável  Local
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Calendário Paroquial
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Amanda Rôssa / Tesouraria

Balancete

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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CEB SAGRADA FAMÍLIA 4.779,00R$            CEB SÃO MARCOS 4.422,00R$           

CEB SANTO AGOSTINHO 4.882,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 3.186,00R$           

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2.843,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 3.081,00R$           

CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 12.226,75R$          CEB SÃO JOSÉ 10.435,00R$         

CAPELA SÃO SEBASTIÃO 1.136,00R$            DIZIMO CATEQUESE 45,00R$                

PARTICULAR 21.265,95R$          

TOTAL RECEITAS 83.555,92R$         

Dízimo 68.301,70R$                                            

Doações 50,00R$                                                   

Aluguéis -

Coletas 11.096,20R$                                            
Outras Receitas 4.108,02R$                                              
TOTAL DESPESAS 232.598,28R$       
Dimensão Missionária 424,43R$                                                 
Dimensão Religiosa 92.832,88R$                                            
Dimensão Social 7.208,00R$                                              
Construção/ Manutenção¹ 132.132,97R$                                          
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE MAIO DE 2014

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

ATIVIDADES DA PARÓQUIA
Pastoral Familiar realiza Catequese pré-matrimonial e legitimação

Coroação a Nossa Senhora, emociona paroquianos

Santa Missa e Consagração à Nossa Senhora

RCC ministra retiro de 1ª Experiência de Oração

 Organizado pela Pastoral 
Familiar, foi realizado entre os dias 17 
de maio e 29 de junho a catequese 
p ré -mat r imon ia l  (no ivos)  e  
legitimação (casal que já moram 
juntos). A catequese contou com 
aproximadamente 50 casais.

 Tradicionalmente realizado em 
nossa paróquia, a coroação de Nossa 
Senhora emocionou aos presentes na igreja 
no dia 24 de maio, dezenas de crianças da 
catequese e infância missionária, com grande 
alegria coroaram a nossa mãe Santíssima.

 O terço Caminhando com Maria, organizou no dia 30 de maio uma Santa Missa e Consagração 
Nossa Senhora, nesta celebração estavam presentes as Pastorais, Movimentos e CEBs de nossa paróquia e 

foi presidida pelo Pe. Zezinho da paróquia Nossa Senhora das Graças de Maria 
Helena e concelebrada pelo Pe. Marcos Antonio de Oliveira.

 A Renovação Carismática Católica da paróquia São José operário, realizou dos dias 31 de 
maio e 01 de junho um retiro de 1ª Experiência de Oração no salão Paroquial, o retiro foi ministrado pelo 
pregador Jorge da paróquia São Francisco de Assis e animado pelo Ministério de Música Angelus.

Revista O Padroeiro JULHO 2014



15
Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos

Jantar dos namorados

 A Pastoral Familiar, realizou no ultimo dia 13 de junho o tradicional Jantar dos Namorados que 
aconteceu nas dependências do Centro de Eventos Pellarigos. Cerca de 350 casais passaram momentos 
agradáveis com boa comida e música agradável, durante o jantar foram sorteados dezenas de brindes. Um dos 
pontos altos do evento foi a benção que os casais receberam do Pe. Marcos.

Celebração de Corpus Christi reúne milhares de fiéis

 Fé, Amor e Devoção, essas três palavras nortearam a preparação do tapete, Santa Missa e procissão de Corpus Christi, realizado no dia 19 
de junho em nossa paróquia. Foram reunidas aproximadamente 2.000 pessoas que após a celebração participaram da procissão. Neste dia também 60 
adolescentes receberam o Sacramento da 1ª Eucaristia.

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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