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 Olá gente boa! Estamos no mês de 
agosto, mês para se pensar nas vocações, tudo 
começa no Santo Batismo, é para lá que tudo 
culmina, quem foi batizado, é chamado a fazer 
do seu Batismo uma fonte de Benção. Daí virá 
todas as outras vocações: a vocação dos pais e 
mães comprometidos com a vida, a vocação 
dos catequistas e todos os que vivem 
seriamente empenhados dia a dia, na 
construção do Reino, a vocação sacerdotal, 
diaconal e religiosa.

 Toda vez que palavra “chamado” 
ecoa em nossos ouvidos, é impossível não 
voltar nosso olhar para os grandes chamamentos 
da Bíblia, para os que foram chamados por 
Deus, para seguirem como os magos, “por 
outro caminho” (Mt 2,12). Desenrola-se 
então, diante de nós uma lista interminável de 
nomes e pessoas, gente como a gente, que foi 
ouvindo, para ir seguindo, que foi seguindo, 
para ir se encontrando, que foi se encontrando, 
para ir encontrando a Deus. No caminho 
espiritual, nada acontece uma vez e de uma vez, 
tudo vai acontecendo, a gente vai caminhando 
e a luz vai se clareando.

 Daí, quando nos voltamos na 
direção dos grandes chamados e das grandes 
respostas, é claro que o primeiro nome que 
sempre desponta no horizonte bíblico, é o de 
Abraão. Nosso olhar se volta para quase 40 
(quarenta) séculos, para Ur dos Caldeus, a 
crescente fértil e o encontro dos grandes rios, 
das grandes águas, das grandes promessas e das 
esperanças sem fim. Mas esperem um pouco! 

Não foi lá que realmente tudo começou, foi 
antes, muito antes, foi tão antes que a data 
mesmo se perdeu nas dobras do tempo, o 
primeiro homem, o primeiro que foi chamado, 
foi em Adão que tudo começou, mas foi lá 
também que tudo se quebrou. Sim, porque o 
primeiro grande chamado recebeu a primeira 
grande negação. Adão havia sido chamado a 
ser o “menino dos olhos” de Deus, e o que foi 
que ele fez? Nada! É isso mesmo, ele não fez 

nada, ele simplesmente se revoltou contra 
Deus, como criança pequena “embirra” quando 
o pai não faz as suas vontades, ele virou as 
costas e foi cuidar da sua própria vida “com 
todo o respeito, Senhor Deus, tudo aqui foi 
muito bom, mas eu vou cuidar da minha vida, 
cuide também da sua” – foi oque disse Adão.

 Adão errou feio e disse o mais 
solene “NÃO”, o primeiro e mais desastroso 
de todos, um “NÃO” que antecede a história, 
mas que de certa forma ainda ecoa. Em cada 
“NÃO” que Deus continua ouvindo em cada 
desesperado, o “NÃO” que continuamos 
pronunciando apenas para dar a nós mesmos a 
sensação de sermos livres.

 Abrão, Isaac, Jacó, José, Moisés, 
Josué, Elias, Samuel, Davi, Salomão, os 
Profetas, os Sábios, José, Maria e Jesus, eu 
Padre Marcos e você, em cada chamado, a 
mesma pergunta angustiante. Qual será sua 
resposta? Irá você me dizer “SIM”? Ou você 
vai me jogar no rosto o mesmo irremediável 
“NÃO” de Adão, o primeiro que ouvi, o 
primeiro que nunca esquecerei. Sim, porque é 
bom não esquecer que nossa primeira resposta a 
Deus foi “NÃO”, mas depois outros disseram 
sim.

 Gente boa, nessa cadeia infinita de 
gente que disse “SIM” e que disse “NÃO”, 
que elo é o seu? Qual é a sua resposta? De que 
lado você resolveu ficar? Jesus disse “SIM” no 
deserto, Adão disse “NÃO” no paraíso, o 
problema não está no lugar, está na escolha de 
cada um, qual tem sido a sua?
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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

Deus continua esperando 

aquele primeiro “SIM” perdido, 

procurando-o em todos os 

chamados que foram feitos ao 

longo da história da salvação.
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Antonio Franson Neto
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Pastorais e Movimentos

Deus chamou você! Como você tem respondido?

Três passos para dar certo na vida

Você tem rezado pelas vocações?

No mês de agosto falamos muito de vocação, afinal o que queremos dizer? A palavra vocação significa 
chamado, é pois, um chamado de Deus. Se há alguém que chama, deve haver outro que escuta, que responde. Vocação 
é Deus que chama e o homem que responde. Somos primeiro chamado a vida, é um momento forte em que Deus 
manifestou todo o seu amor a cada um de nós. Deus nos amou e nos quis participantes de seu projeto de criação, fomos 
criados à sua imagem e semelhança, a vida é a grande vocação. Deus chama para a vida, e Jesus afirma que veio para que 
todos a tenham em abundância. 

Vocação cristã - Todo batizado recebeu a graça de fazer parte do povo eleito por Deus, de sua Igreja. Através 
da vocação cristã, somos chamados à santidade, vocação à perfeição, recebendo a 
mesma fé pela justiça de Deus. Fomos, portanto, eleitos e chamados pessoalmente 

por Cristo para ser, como cristãos, testemunhas e seguidores do Mestre. Assim todos fazem parte do "reino de 
sacerdotes, profetas e reis". Toda pessoa batizada tornou-se um seguidor de Cristo, participante de uma 
comunidade de fé que pode ser chamada para participar da obra de Deus, como membro de sua Igreja, seguindo 
caminhos diferentes.

 Vocação especifica – todos nós somos chamados de modo especifico para uma vocação, sacerdotal, 
religioso, religiosa e também a vida matrimonial, não importa qual é a nossa vocação o que importa que ela seja 
para nós e para a igreja motivo de santificação não existe uma vocação mais importante que a outra o mais importante é como nós assumimos esse 
chamado de Deus, a todos que sejam fieis as suas vocações na graça de nosso Deus todo amoroso.

O primeiro passo é sempre correr atrás de seus sonhos não é de braços 
cruzados que eles vão se realizar, lembre-se que Deus sempre faz a parte dele, 
mas deu toda a liberdade para que você faça a sua e as coisas só acontecem 
quando colocamos a mão na massa, Jesus morreu de braços abertos para que 
você não fique de braços cruzados, vamos à luta. – o segundo passo é toda vez 
que tiver com duvidas ou não saber do assunto não fique com orgulho o jeito é 
perguntar é ir atrás das respostas para aquele que não pergunta ele já tem a 
resposta e ela sempre será não e assim não aprenderá e nem crescerá, a vida é um 
eterno aprendizado estejamos sempre aprendendo. – o terceiro passo é não 
importa a distancia que temos que percorrer o importante é dar o primeiro passo 
é começar e se preciso for recomeçar, pois aquele que não dá esse primeiro 
passo nuca sairá do lugar, somos gente e gente em movimento como diz o ditado 
“carro parado não pega frete e enferruja”. Amigo que Cristo seja o motivo real 
de sua vida.

Em nossa paróquia temos um dia especifico, toda primeira 
terça feira de cada mês temos a adoração ao santíssimo das 15h00. As 
23h00, onde de modo especial rezamos pela santificação de todo o 
clero e também para o surgimento de novas vocações. Neste dia além 
de rezar por todo o clero rezamos de modo especial pelo nosso 
querido padre Marcos e nosso diácono Adriano, além de rezarmos 
pelas suas santificações rezamos também pela perseverança neste 
trabalho maravilhoso que os dois tem realizado em nossa paróquia, 
rezamos também por todos os vocacionados e em particular pelos três 
seminaristas que pertencem a nossa paróquia.

 Você tem ido a essas adorações? Mas não é só nesse 
momento que devemos rezar por eles e sim sempre lembrar deles em 
nossas orações diárias, Pois são pessoas que dedicam suas vidas por 

amor ao próximo e necessita muito de nossas orações. Amigo vamos 
fazer este compromisso? vamos sempre rezar por eles que tenho certeza 
que eles estão sempre rezando por todos nós.
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CEBs

 Meu nome é Vanda Maria 
Baldo, sou membro da CEB Santo 
Agostinho, levada pelos meus pais, 
para o Sacramento do Batismo e 
Catequese, lá as sementes foram 
lançadas. Na fase da adolescência, 
houve uma busca intensa de Deus, 
que por vezes foi a nível de outros 
seguimentos religiosos, mas ao 
encontrar a CEB Santo Agostinho e 
dela fazer parte, tive a oportunidade 
de participar com os irmãos e irmãs 

de caminhada, das formações promovidas, que era fonte de 
enriquecimento espiritual e também dos retiros, cenáculos, oficinas 
de oração, COMLA (Congresso Missionário Latino Americano), 
onde fortaleci as bases de minha Fé, fixando minhas raízes em Jesus.
 Ao fazer parte da primeira turma da Escola de Teologia da 
Diocese de Umuarama em 1991, como missionária descobri que 
tudo que eu aprendo e cresço na Fé, tem que ser colocado em 
prática (Tiago 2,17), pois caminhada de Igreja na Comunidade 
não é conto de fadas, é construída no dia a dia. Fazer parte da CEB 

Santo Agostinho, nestes 30 (trinta) anos, me proporcionou 
amizades sólidas e verdadeiras, pois a partir daí me tornei catequista 
missionária da PJ (Pastoral da Juventude), Pastoral do Dízimo, 
secretária do COMIDE e coordenadora paroquial de Liturgia e 
CEBs, procurando em tudo ser melhor, vivendo o Santo Evangelho. 
Nesta caminhada, assumi a minha vocação de solteira, vivendo a 
liberdade, a doação e o serviço na família e na comunidade, viver 
em comunidade é um aprendizado contínuo em nossas vidas, na 
qual vivenciamos momentos alegres e tristes.
 Neste mês de agosto, tenho a alegria de festejar o meu 
aniversário de nascimento (24/08), juntamente com a festividade 
de nosso padroeiro Santo Agostinho comemorado no dia 
(28/08).
 “SE O HOMEM É 
FEITO À IMAGEM E 
SEMELHANÇA DE DEUS, 
PODE ENCONTRAR EM SI 
MESMO A PRESENÇA DE 
DEUS”, (Livro: Confissões de 
Santo Agostinho).

Dando seguimento as visitas pastorais nas comunidades de nossa paróquia, o Padre Marcos visitou a CEB Santíssimo Sacramento. Foram visitados 
comércios, residências, enfermos, idosos da comunidade. O Padre Marcos também participou da reunião de conselho desta CEB e finalizou a 
visita coma a celebração da Santa Missa, um momento único de partilha, onde o nosso padre pôde estar mais perto dos membros desta 
comunidade e conhecer a realidade desta CEB. 

 Que Deus abençoe a todos os participantes da CEB Santíssimo Sacramento.

TESTEMUNHO: Vanda Maria Baldo
CEB: Santo Agostinho

Pe. Marcos visita CEB Santíssimo Sacramento

CEBs, LUGAR DE DESEMPENHAR A NOSSA VOCAÇÃO!
VENHA PARTICIPAR VOCÊ TAMBÉM!

Revista O Padroeiro AGOSTO 2014
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Diácono Adriano Lopes

Voz da Igreja

Agosto: Mês Vocacional
Deus quis precisar de nós

Diego Fernando Jacob da Silva

Local da Peregrinação: Rio de Janeiro
(JMJ – Jornada Mundial da Juventude)

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 AGOSTO 2014

Mensagem: A Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro em 2013 foi para 
mim um momento não só de espiritualidade, mas também de partilha, humildade e 
compaixão pelo o próximo, onde aprendemos o devido valor de tudo que temos e 
das pessoas que estão a nossa volta. Impulsionado pelo Espírito Santo a fazer 
diferente, propuseram a nós, evangelizar não somente por palavras, mas também 
por atitudes e a ser revolucionário e nadar contra a corrente como o Santo Padre o 
Papa Francisco disse para nós jovens. Fiz grandes laços de amizades que levarei para 
a vida toda em meu coração, pois não sei se um dia terei a oportunidade de se 
encontrar com todos novamente, o que resta são as lembranças e as saudades, 
principalmente da paróquia que fiquei hospedado e das pessoas que fiquei junto 
em Realengo. Para todos os meus amigos espalhados pelo o Brasil e o mundo fica 
aqui o meu: MUITO OBRIGADO!

 Agosto é considerado o Mês Vocacional, dedicado à reflexão 
sobre as vocações em geral. Neste mês, costuma-se celebrar as diferentes 
vocações por semana:

 Primeiro domingo: vocação sacerdotal;
 Segundo domingo: vocação familiar, dos pais;
 Terceiro domingo: vocação à vida consagrada dos religiosos e das 
religiosas;
 Quarto domingo: vocação do laicato na Igreja, ministérios leigos e 
catequistas.

 Deus quis precisar de nós. Como em Jeremias 1,5 - “Antes que 
no seio fosses formado, eu já te conhecia; antes do teu 

nascimento, eu já te havia consagrado” -, Deus espera de nós uma 
resposta a Seu chamado. É esta a vocação de cada um.
 No mês dedicado por excelência à reflexão sobre o serviço na Igreja, 
tomamos consciência de que o Reino de Deus se faz pela providência infinita do 
Pai, mas também com a participação de cada um de nós.
Quando refletimos sobre a vocação, chegamos à conclusão de que o Senhor 
nos criou para um objetivo específico: todos nós somos chamados a participar, 
com nossos dons e talentos, na edificação do Reino.
 O mais profundo e tocante em tudo isso é que, mesmo Deus não 
precisando de nossa ajuda, Ele quis precisar, quis contar conosco.
 Se formos sensíveis em perceber esse desejo de Deus é impossível 
sermos indiferentes.
 Viver a vocação é consagrar a nossa vida a um ideal. A nossa 
realização pessoal reside em entender qual é a nossa vocação e agir de acordo 
com os ditames de Deus que fala ao nosso coração.
 Que Ele nos fortaleça para que tenhamos a disponibilidade e a 
coragem de dizer “sim” ao Seu projeto, mesmo diante de nossas limitações, das 

nossas dificuldades, do nosso comodismo, dos nossos medos.

Dom Eurico dos Santos Veloso
Arcebispo Emérito de Juiz de Fora (MG)
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MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Ana Clara Rôssa Dutra

Data do Sacramento do Batismo:
05/06/2005

Nome dos Pais:
Marcos Amaral Dutra
Juliana Carvalho Rossa

Celebrante:
Pe. Paulo Mariano Mendonsa
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Destaque Sacramentos

2009

2014

NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Joseany Cazelotto Camozzato
Everton Andre Queiroz

Data do Sacramento do Matrimônio: 
13/06/2009

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Catequese pré-batismal e batismo
 Estão abertas as inscrições para a catequese pré-batismal e batismo, organizada pela Pastoral do 
Batismo de nossa paróquia. As inscrições poderão ser feitas na secretaria paroquial. A catequese inicia dia 
08 (oito) de setembro e o batismo no dia 21 (vinte e um) de setembro.

 Segue abaixo os documentos necessários para a inscrição: 

 Quem for fazer somente a catequese – Xerox do RG, comprovante de residência e autorização se 
for de outra paróquia.

 Quem for fazer a catequese e batizar ou somente batizar – (Pais): Xerox da certidão de nascimento 
da criança; Xerox do RG; Xerox do comprovante de residência; Xerox do certificado da catequese de 
batismo (se já concluiu); Autorização se for de outra paróquia. – (Padrinhos): Xerox do Rg, Xerox 

lembrança de Crisma; Xerox do comprovante de residência; Xerox do certificado da Catequese de Batismo (se já concluiu), Autorização se for de outra paróquia.

 Lembrando que os padrinhos necessariamente precisam ser Crismados e todos os documentos 
necessitam ser entregues no ato da inscrição.

Revista O Padroeiro AGOSTO 2014
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Destaque Profissão e Fé

Profissão: Psicóloga
Patrícia Fabí Trídico

 Sou Patrícia 
Fa b í  T r í d i c o ,  
Psicóloga e há 08 
anos atuo como 
Ps i c o t e r a p e u t a  
Clínica, no Centro 
d e  Ps i c o l o g i a  
Humanista. Neste 
período tive o 
prazer de atuar 
t amb ém  c omo  
P s i c ó l o g a  
Hospitalar e como 
p ro f e s s o r a  em  

cursos Técnicos. Porém, num dado momento, devido a 
escassez de tempo, precisei optar em que área atuar e por 
isto permaneci em Clínica.
 Minha rotina profissional se divide em 
atendimentos terapêuticos individuais, direcionados a 
toda faixa etária de pessoas, inclusive crianças. Além 
disso realizo Orientações Vocacionais, atendimentos a 
Casais e orientações para entrevistas de emprego. Todos 
esses atendimentos são baseados na Psicologia 
Humanista, abordagem que tem como principal objetivo 
buscar uma humanização da psique, considerando o 
homem como um processo em construção, detentor de 
liberdade e poder de escolha.

 Me sinto bastante realizada, principalmente a 
partir do momento que relacionei minha vida cristã com a 
vida profissional. Como cristã, junto com meu esposo 
Carlos Trídico, estamos envolvidos na CEB São José, no 
grupo Kairós, bem como nos Acampamentos e a cada 
vivência nesta caminhada fortalece em mim a certeza de 
que através de meu trabalho, posso ser para o outro 
imagem e semelhança de Deus, já que Ele me agraciou 
com a honra de atuar numa abordagem que muito se 
aproxima com a forma com que Jesus nos cuida e nos 
ama, sem julgamentos, sem crítica e acima de tudo nos 
dando o livre arbítrio. 
 Com tudo, tenho a possibilidade de, em todo 
momento dos meus dias, estar em Deus, para Deus e com 
Deus, seja enquanto 
Patrícia, enquanto 
esposa, enquanto 
filha e inclusive 
enquanto Psicóloga 
e por isto sou muito 
grata ao Meu Senhor 
pe l a s  g r a ç a s  e  
bençãos dadas a mim 
e minha família.

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 AGOSTO 2014
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Setor Juventude

Agosto mês vocacional:
 Oremos pelos jovens de nossa paróquia que estão no seminário, hoje são três: Eder Camilo, Henrique Rodrigues e Gabriel Cavalini e também por todos 
àqueles que sentem o desejo de ingressar e estão em dúvida. Que o Senhor Jesus, coloque em vossos corações a certeza do chamado. Lembrando que toda primeira 
terça-feira de cada mês, temos aqui na igreja a Adoração ao Santíssimo Sacramento, quando oramos pela santificação do Clero e pelas vocações Sacerdotais. Segue 
abaixo relatos dos nossos seminaristas sobre o chamado de cada um:

 Eder Camilo – Seminário de Filosofia da Diocese de Umuarama – Maringá Pr.

 Olá meus queridos irmãos e irmãs da Paróquia São José Operário! É com grande alegria que escrevo à minha comunidade neste mês 
vocacional de 2014. Quando se fala em vocação, estamos falando de “chamado”: Deus que nos chama de alguma forma para Servi-lo e para 
contribuir na construção do seu Reino de amor. Desde criança já sentia em meu coração algo que me chamava muito a atenção durante as missas 
que participava. Minha maior alegria era chegar o domingo para participar da Missa, e quando chegava na Igreja, minha vontade era de estar 
lá, bem pertinho do altar, junto com o padre... 

 Em Junho de 2012, durante o Acampamento “EU NASCI PRA DAR CERTO”, que Deus confirmou em mim o desejo do Seu 
Coração, desejo de que eu precisava ser todo Dele, de viver inteiramente para Ele na vida sacerdotal. Neste acampamento, que foi a melhor 
experiência da minha vida, considero que foi o marco fundamental da minha decisão e onde houve a confirmação da minha vocação,  ingressei 
como seminarista em 10 de Fevereiro de 2013. 

 Hoje estou em Maringá, realizando a segunda etapa da formação para o sacerdócio, que são três anos cursando Filosofia na PUC-PR; 
estou no primeiro ano de Filosofia e no segundo ano de Seminário. 

 Neste mês vocacional, dirijo-me a todos os jovens que sentem um chamado em seu coração de servir a Deus por meio da vida sacerdotal, peço que façam a 
experiência... Abram seu coração a Deus e ouça o que Ele quer de você. Lembre-se que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos... ser seminarista 
vale muito a pena, e creio que ser padre vale muito mais! 

 Que a exemplo de Maria e São José, possamos aceitar os planos de Deus para nossa vida, e acreditar que assim seremos felizes de verdade! 

 Um forte abraço a todos meus irmãos e irmãs de minha amada paróquia, que Deus nos abençoe suscitando cada dia mais vocações em nossa paróquia e em 
toda Diocese!

São João Maria Vianey, patrono dos padres, rogai por nós.

 Henrique Rodrigues – Seminário de Filosofia da Diocese de Umuarama – Maringá Pr 

 É muito difícil transcrever em palavras os nossos sentimentos, mas apesar de toda a dificuldade, nós como Seminaristas da Casa de 
Formação São José, apresentamos-lhes estes agradecimentos com o intuito de demonstrar a nossa gratidão pelo contínuo e belíssimo “Sim” de 
vocês, quero aqui homenagear aos padres que estão sempre presentes conosco no seminário.
 Padre Lailson, foi dos puxões de orelhas aos belíssimos e preciosíssimos conselhos que nós nos apaixonamos pelo senhor. É consenso 
entre todos, que o senhor é santo. O santo mais humano que um dia conhecemos. Quem nunca se encantou com a sua simplicidade? E com o 
fato de o senhor insistir no árduo trabalho, de fazer todos que estão à sua volta saírem mais felizes? Ou então de que nos mais pequenos e 
simples gestos, o senhor se esforça para demonstrar o grande amor e carinho que tem por nós?
 Mons. Wilson Galiani, foi também dos puxões de orelhas aos belíssimos e preciosíssimos conselhos que nós nos apaixonamos pelo 
senhor. É consenso entre todos, que a experiência do senhor é capaz de transformar qualquer um que esteja a sua volta! Ainda desconheço 
qualquer pessoa que seja capaz de desprezas os seus conselhos, ou então dizer que de nada vale sua grandiosa sabedoria. É olhando sua história 

e suas obras, que nós podemos afirmar que o senhor é um Sacerdote segundo o Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 Sem prolongar o texto, nós lhes agradecemos por se colocarem à disposição para nos formar, nós que um dia seremos Sacerdotes da Santa Igreja Católica 
Apostólica Romana. Muito obrigado pelo “Sim” dos senhores, muito obrigado pela dedicação e esforço contínuos.
 E quando a distância chegar e a saudade bater, sabemos que ao aproximar-nos do Altar, novamente nos encontraremos. Muito obrigado!
 
 Gabriel Cavalini – Seminário propedêutico Diocese de Umuarama

 Durante toda a minha caminhada na paróquia São José Operário, percebi a cada momento a beleza de servir ao nosso Deus. Desde 
criança participando aqui, com dedicação e zelo as funções que me foram confiadas, pude crescer em minha fé, e amar a Deus mais intensamente, 
e com isso aceitar o seu chamado. Inspirado pela vocação do Diácono Adriano e do Padre Marcos, exemplo de homens e servidores de Deus 
para mim, disse sim ao chamado da vocação do sacerdócio e entrei no seminário entregando-me inteiramente a Ele, e fazendo Sua vontade. Não 
posso dizer que o sacerdócio seja minha verdadeira vocação, mas estou me direcionando para o que Deus quer de mim.  O Papa Francisco nos 
fala que: “Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel”. E assim 
ela brotou na minha vida, a partir desta comunidade na qual foi a “terra boa” para eu dizer sim ao meu chamado. Ainda estou no começo de uma 
longa caminhada, mas conto com a oração de cada paroquiano, para que o Senhor nosso Deus continue me abençoando, e possa mandar mais 
operários para vossa messe.
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Destaque Capa

Você é chamado a uma vocação ou a uma missão?

Então o que é missão?

 Existe diferença entre elas?
 Encontraremos a resposta, começando, então, 
explicando o que é uma vocação. Vocação é um chamado de 
Deus para uma vida de união com Cristo e sua Igreja. É viver o que 
Cristo viveu de forma mais sublime: o amor. Este é o primeiro 
chamado que o Senhor faz a todos os homens e mulheres. Amar e 
servir livremente todos os irmãos, em especial os pobres, os 
doentes, os que estão nas trevas. 

 

 Depois deste chamado universal, ele escolhe alguns para 
uma intimidade maior. Vivendo na castidade, na pobreza e na 
obediência, anunciando a todos os lugares que Cristo é o 

caminho, a verdade e a vida.
 Vocação é um chamado, é um ato de liberdade, pois 
quem chama deixa um espaço para que a pessoa aceite ou não, 
pois exige do seu eleito disponibilidade, doação, entrega e 
renúncia. É estar sempre atento às necessidades dos irmãos.

 

 Por isso, é preciso estarmos unidos ao Espírito Santo, 
pois é Ele que nos revela a vontade do pai e nos fortalece para 
permanecermos firmes na caminhada. Neste chamado universal de 
ser amor, alguns são chamados a uma vocação específica, seja para 
o sacerdócio ou para vida religiosa ou para uma vida laical
Somos chamados para cumprir uma missão.

 A palavra missão também vem do latim e significa enviar. 
Jesus nos chama e nos envia. Disse ele aos seus onze discípulos no 

E v a n g e l h o  d e  
Mateus: “ide, pois, e 
ensinai a todas as 
nações; batizai-as em 
nome do Pai, do 
Filho e do Espírito 
Santo. Ensinai tudo 
que vos prescrevi” 
(Mt 28, 19-20).
 

 A missão nos é dada por Jesus, e devemos estar abertos 
as suas exigências, pois estaremos levando a todos tudo que 
aprendemos dele. Por isso, é fundamental ter docilidade à voz do 
Espírito Santo, uma vida de oração fecunda, de intimidade com a 
Palavra de Deus. A nossa missão, isto é, de todo eleito é levar aos 
irmãos o amor, a paz, a alegria a esperança, ser a luz que ilumina a 
vida daqueles que estão nas trevas. 
 
 Não existe chamado sem missão, como também não 

existe missão se não houver quem possa realizá-la. Deus quer 
precisar de nós para servi-lo, para levar a boa nova a todos os 
povos. E nós da Comunidade Luz da Vida somos chamados a 
anunciar o Evangelho àqueles que estão nas ruas, nas drogas, que 
estão enfermos. Levar o Evangelho às famílias que estão 
destruídas. Esse serviço é uma missão. Então, podemos dizer que 
vocação e missão estão ligadas, sendo uma consequência uma da 
outra. 
 
 Você que sente chamado a uma missão, venha descobrir 
também na luz da vida o seu chamado, a sua vocação. Faça seu 
cadastro no caminho na luz e se prepare para esse caminho de 
discerniment
o vocacional.
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Dízimo

TESTEMUNHO DIZIMISTA: Eduardo A. Santos
CEB Sagrada Família

Nossos catequizandos já estão em salas novas

 Sou dizimista sim!
 Um dia me perguntaram por 
que eu pago o dízimo, pensei a 
respeito disso e cheguei a 
conclusão de que eu não pago. 
Meu dízimo é uma contribuição, 
uma oferta que eu faço para 
contribuir com a obra de Deus na 
terra, por meio da Igreja que eu 
frequento.
 O dízimo não mudou a 

minha vida, como já ouvi dizer, mas faz uma grande diferença, é 
uma forma de participar efetivamente da evangelização, que me 
realiza. Participo semanalmente do grupo de reflexão, vou as 
reuniões da CEB e faço parte de um ministério de música, que 
ajuda a animar as celebrações. Mas o dízimo é a minha 
participação particular, o meu “tijolinho” nesta obra divina, que 
faço questão de contribuir todos os meses.
 O dízimo não é uma conta a ser paga com o que sobrar 
dos meus recursos, essa contribuição é reservada e feita de bom 
coração. Com a Graça de Deus, já enfrentamos e vencemos 
muitas dificuldades financeiras em nossa família, mas hoje temos 

condições de sobreviver, de fazer planos e até realizar alguns 
sonhos. Também eu e minha família, ajudamos sempre pessoas 
necessitadas, e destaco aqui a dimensão social do dízimo.
 Comecei com apenas alguns trocados, depois fui 
“melhorando” a minha contribuição, e mesmo assim sei que ainda 
é pouco, diante das bênçãos que Deus nos proporciona, quero 
ajudar mais, porque o desafio de promover o Reino de Deus na 
terra é grande e precisa de muitos esforços e recursos. Tento fazer 
a minha parte com pequenos atos, orações e minha colaboração 
espontânea.
 Sou dizimista, pretendo continuar contribuindo e 
recomendo essa prática a todos que querem participar dessa 
construção tão importante para nós mesmos, nossas famílias, a 
comunidade e a sociedade em geral.
 Um grande 
abraço e muitas 
bênçãos a todos!

 Os catequizandos da paróquia São José Operário, já estão se reunindo nas salas novas do centro catequético, são salas com 
projeto arquitetônico moderno e as mesas são em formato de “U”, proporcionando uma maior interação entres catequista e catequizandos. 
É a sua contribuição como DIZIMISTA FIEL, que proporciona essas mudanças em nossa comunidade. Obrigado!
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Data  
Seg.01

Ter. 02

Qua. 03

Qua.03

Qui. 04

Sex. 05

Sab. 06

Sab. 06

Dom. 07

Seg. 08

Seg. 08

Qua. 10

Qua. 10

Qui. 11

Sex. 12

Sex. 12

Sex. 12

Sab. 13

Sab. 13

Dom. 14

Seg. 15

Seg. 15

Qua. 17

Qua. 17

Qui. 18

Sex. 19

Sab. 20

Sab. 20

Dom. 21

Dom. 21

Seg. 22

Qua. 24

Qua. 24

Qui. 25

Sab. 27

Sab. 27

Dom. 28

Dom. 28

Seg. 29

19h00

15h00

06h30

20h00

20h00

19h00

20h00

À definir

19h15

20h00

20h00

06h30

20h00

20h00

19h00

20h00

20h00

19h30

20h00

19h15

19h00

20h00

06h30

20h00

20h00

20h00

16h00

20h00

08h00

19h15

20h00

06h30

20h00

20h00

08h00

20h00

09h30

19h15

20h00

Formação para Crismandos

Adoração ao Santíssimo Sacramento (Pelo Clero e Vocações Relig.)

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração (RCC)

Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Grupo de Jovens Angelus

Encontro Com Jovens (Pastoral Familiar)

Grupo de Jovens no Espírito consagrados a Maria

Catequese Pré-Batismal

Reunião MECEPS e MECES

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração (RCC)

Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Reunião Geral do CPAE

Catequese Pré-Batismal

Missa entrega das mudas/Pastoral do Batismo

Grupo de Jovens Angelus

Grupo de Jovens no Espírito consagrados a Maria

Formação Crismandos

Catequese Pré-Batismal

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração (RCC)

Catequese Pré-Batismal

Catequese Pré-Batismal

Grupo de Jovens Angelus

Batizado

Grupo de Jovens no Espírito consagrados a Maria

Reunião Pastoral Liturgica

Terço de São José

Grupo Resgate

Grupo de Oração (RCC)

Gincana Bíblica - CPAE e CEBs (Evangelho São Mateus)

Grupo de Jovens Angelus

Formação Músicos

Grupo de Jovens no Espírito consagrados a Maria

Reunião Conselho Cursilho

Crismandos

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Adolescentes

Jovens

Jovens

Jovens

Pais/Padrinhos

MECES e MECEPS

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Adolescentes

Membros do conselho

Pais/Padrinhos

Pais/Padrinhos/Comunidade

Jovens

Jovens

Crismandos

Pais/Padrinhos

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Pais Padrinhos

Pais Padrinhos

Jovens

Pais/Padrinhos/Comunidade

Jovens

Membros

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidades

Jovens

Músicos

Jovens

Cursilhistas

Naiva

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Ricardo Montanher

Kamila

Edmilson Cruz Santana

Guilherme

Luiza Carrião

Paulo Sala

Francielle

Wilson Gambarin

Ricardo Montanher

Franson

Luiza Carrião

Pe. Marcos

Kamila

Guilherme

Naiva

Luiza Carrião

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Luiza Carrião

Luiza Carrião

Kamila

Pe. Marcos

Guilherme

Edson Leonel

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Franson/Alvino

Kamila

 Jair Aristeu

Guilherme

Juarez

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Salão Paroquial

À definir

Casa da Juventude

Igreja

Sala 05

 Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Sala 03

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

sala 04

Horas  Atividade  Participantes  Responsável  Local

Calendário Paroquial

12
Alex Nascimento / Secretaria
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Balancete

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Revista O Padroeiro AGOSTO 2014

CEB SAGRADA FAMÍLIA 4.905,00R$            CEB SÃO MARCOS 5.830,00R$           

CEB SANTO AGOSTINHO 4.380,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 4.036,00R$           

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2.323,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 5.017,00R$           

CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 22.523,30R$          CEB SÃO JOSÉ 14.880,00R$         

CAPELA SÃO SEBASTIÃO 830,00R$               DIZIMO CATEQUESE 36,90R$                

PARTICULAR 26.741,60R$          

TOTAL RECEITAS 107.525,55R$       

Dízimo 91.502,80R$                                            

Doações 350,00R$                                                 

Aluguéis 1.025,00R$                                              

Coletas 8.049,85R$                                              
Outras Receitas 6.597,90R$                                              
TOTAL DESPESAS 145.338,49R$       
Dimensão Missionária 250,00R$                                                 
Dimensão Religiosa 74.815,38R$                                            
Dimensão Social 8.589,00R$                                              
Construção/ Manutenção¹ 61.684,11R$                                            
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE JUNHO DE 2014

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

ATIVIDADES DA PARÓQUIA
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus (27/06)

Pe. Marcos na Jornada Mundial de Oração
pela Santificação dos Sacerdotes  Francisco Alves – Pr (27/06)

Escola de Evangelização Santo André – Umuarama
(28 e 29/06 – 18, 19 e 20/07)

 Foi celebrado no dia 27 
de junho em nossa paróquia a 
Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus, presidida pelo Pároco Pe. 
Marcos e participação dos membros 
do Apostolado da Oração. 
Lembrando que toda última sexta-
feira de cada mês, é celebrada aqui na igreja a Santa Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus à 18h30, venha participar conosco!

 Juntamente com o nosso Bispo Diocesano, Dom João Mamede Filho, o nosso pároco Pe. Marcos e todo o clero de nossa diocese, 
participaram na cidade de Francisco Alves – Pr, da Jornada Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, onde foi realizada a Santa Missa de 
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.

 Com o intuito de oferecer formação aos novos integrantes da equipe de trabalho dos acampamentos de nossa paróquia, foram realizados dois 
cursos ministrados pela Escola de Evangelização Santo André (Umuarama) nos dias 28 e 29 de junho e 18, 19 e 20 de julho o Curso: Discípulos de 
Emaús, para os campistas dos Acampamentos Tu és Meu, Lutar para ser feliz e Minha Essência. 

Revista O Padroeiro AGOSTO 2014
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Atividades e Eventos
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Festa Julina da Paróquia São José Operário,
no Arraiá da Capela São Sebastião

 Nos dias 26 e 27 de julho, foi realizado a grandiosa Festa Julina da Paróquia São José Operário, que neste ano foi realizado no 
arraiá da Capela São Sebastião na estrada Cedro. Durante os dois dias foram realizados quermesse com comidas típicas, missa sertaneja, 
eleição da rainha da festa, quadrilha, almoço com costela e churrasco, leilão de animais e um grandioso show de prêmios. Segundo 
estimativa da polícia militar, passaram pela festa nos dois dias, aproximadamente 8.000 pessoas. Veja algumas fotos desta festa 
maravilhosa:
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