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 Olá gente boa! O mês de setembro é 
dedicado a Bíblia, neste mês, abraçamos uma 
oportunidade renovada, rica e especial para 
cultivar e alimentar uma verdadeira espiritualidade 
bíblica, oportunidade esta, que deve ser 
fundamentada na Palavra de Deus.

 Quero apresentar a você, um 
personagem bíblico importante, chamado Isaías. 
Ele é o mais popular de todos os profetas, mas é o 
menos conhecido, basta lembrar que, de tudo o 
que não se sabe dele, a primeira é a de que os 66 
(sessenta e seis) capítulos do livro de Isaías, não 
são todos dele, na verdade, mais da metade do 
livro de Isaías foi escrito por profetas anônimos. 
Quando lemos o livro de Isaías, estamos lendo 
uma coletânea de oráculos proféticos, de épocas 
bem diferentes, gente completamente 
desconhecida, que só chegou até nós, porque 
alguém compilou todos os textos por volta do ano 
400 A.C, e a voz de quem não tem voz, o nome 
anônimo, a palavra dos esquecidos, chegou até 
nós e grita ainda hoje, com força e vontade, cada 
vez que abrimos o texto sagrado e ao mesmo 
tempo o coração.

 Mas o que falaram Isaías e os profetas 
que se esconderam atrás do seu nome? Falaram 
muito das condições sociais e políticas em que se 
encontravam Judá e Samaria, eles não andavam 
contentes com o rumo das coisas, sobretudo nos 
primeiros 39 (trinta e nove) capítulos, Isaías 
brada um julgamento que iria se abater sobre o 
país, pois havia problemas internos demais, havia 
uma elite que se recusava a encarar estes 
problemas, todo mundo comprava, vendia e fazia 

de conta que tudo ia bem, mas não ia.

 Só que a queixa de Isaías, não tem tom 
político ou social, na verdade ele se queixa de 
que o povo tenha esquecido tão facilmente a 
aliança com Deus, é como se ele lamentasse da 
memória “curta” que o povo tem. O Senhor? 
Ele, sim, é fiel! Seu amor continua como no 
primeiro dia, mas Israel era incapaz de ver isso, 
revoltava-se contra Ele, colocava Deus abaixo do 
boi e do jumento.

 “Escutai, ó céus! Atenção, terra, é o 
Senhor quem fala: Filhos fiz crescer e prosperar, 
mas eles se rebelaram contra mim. O boi entende 
o seu proprietário, o burro conhece o cocho do 
seu dono; só Israel não tem conhecimento, só o 
meu povo não entende” (Is 1,3).

 Além de profeta, Isaías é poeta, o 
cântico da vinha (Is 5,1-7), é um poema lírico de 

beleza inconfundível, uma espécie de “canção de 
amor”. Deus é o agricultor e o seu povo uma vinha 
plantada com cuidado e carinho, mas que nada 
produziu, Isaías não cria expectativas falsas, Deus 
irá atuar, e quando Acaz, o rei, se recusa a pedir 
um sinal, o profeta lhe diz que o Senhor, por 
própria iniciativa, vai dar um sinal. Uma jovem 
mulher, dará a luz um filho, e seu nome será 
Emanuel que significa Deus conosco (Is 7,14). 
Queira Deus que essas palavras também 
aconteçam em uma feliz atualidade de eleição!

 Gente boa, você deve estar pensando 
como terminou os dias depois de 40 anos de 
atividade profética? Ora, ele terminou como 
terminam os profetas: angustiado por não ter sido 
ouvido, ele viveu mais e viu mais do que todos os 
outros, mas ninguém quis ouvir o que ele viu. 
Ninguém quis viver da vida que ele conhecia. No 
século I DC, correu a lenda de que ele foi serrado 
ao meio. Verdade ou não, esse parece ser uma 
boa metáfora das angustias que dilaceravam os 
verdadeiros profetas.

 Antes de terminar, preciso voltar ao 
ponto central da nossa conversa: a queixa de 
Isaías, não tem tom político ou social, como o 
povo havia esquecido a aliança com Deus, é como 
se Isaías passasse o livro inteiro lembrando ao 
povo que o Senhor, Ele sim, era fiel, seu amor 
continua como no primeiro dia, e a resposta a esse 
amor fiel não poderia ser outra: “Ouvi então, a 
voz do Senhor que dizia: quem é que eu vou 
livrar? Quem irá de nossa parte? Então eu 
respondi: Eis-me aqui, aqui estou: Envia-me”(Is 
6,8). E você, qual é a sua resposta?

 A você, o meu afetuoso abraço!!!
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA

Segunda-feira:             10h00 às 20h00
Terça-feira:  08h00 às 20h00
Quarta-feira:  08h00 às 20h00
Quinta-feira:  08h00 às 20h00
Sexta-feira:  08h00 às 20h00
Sábado:   08h00 às 18h00

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
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Alvino Jacomini

Antonio Franson Neto

Pastorais e Movimentos

Setembro mês da bíblia

A Lectio Divina, é uma escada de quatro degraus

Vem aí a Gincana Bíblica

A palavra de Deus nos ensina o 
caminho certo a seguir, ela nos orienta sobre o 
bem e a importância da caridade, da ajuda e 
da partilha, ela nos aconselha sobre os perigos 
do mundo, e nos alerta sobre as dificuldades 
que mais cedo ou mais tarde iremos passar, 
mas também nos consola diante dos 
sofrimentos e traz-nos esperança para toda a 
vida, pois a palavra é a própria vida, ela nos 

ensina que devemos sempre levar aos outros 
uma palavra de otimismo, de incentivo, de 
valorização, de ajuda, sempre devemos 
enaltecer as pessoas e nunca dizer palavras 
que destrói o ser humano, e vai aí uma dica: 
“se não temos uma palavra de vida, então é 
melhor não dizer nada” melhor o silêncio do 
que falar besteira.

• Leitura: Toma-se o Texto Sagrado, e faz-se a leitura lenta e cuidadosa do texto, para 'escutar' o que Deus fala ao leitor. Pode-se repetir a 
leitura quantas vezes for preciso, até que se sinta 'tocado', pelo Senhor.

• Meditação: Rumina-se a Palavra, busca-se perceber o que é que Deus fala. Não é mais uma 
leitura, mas uma 'escuta' da Palavra. "Fala, Senhor, teu servo escuta!"

• Oração: Responde-se a Deus que antes falou. De acordo com o contexto, com a história 
pessoal de cada um naquele momento, deixa-se o coração derramar-se diante do Senhor. Se antes se 
escutou, agora responde-se a Deus. Pode ser uma súplica, ação de graças, petição, o que o coração mandar, 
enfim. É um diálogo com Deus e uma relação entre dois seres que se amam. A alma e Deus!

• Contemplação: Já não há mais necessidade de palavras. O orante tomou contato com o texto 
escrito, leu, ou melhor, 'escutou' a Voz que fala em seu coração. Responde a essa Palavra. E no último estágio, na Contemplação, cala-se, adora, entrega-
se numa adoração muda e silenciosa. A  é uma modalidade de oração contemplativa que se enquadra nesse quarto estágio da Lectio Oração centrante
Divina.

Olá povo de Deus, vem aí a nossa gincana Bíblica que será realizada no dia 27 de Setembro, então vamos 
nos preparando e estudando o Evangelho de Mateus. 

Mateus aparece na lista dos doze apóstolos, como publicado, mas seu nome era Levi um cobrador de 
impostos a serviço dos Romanos, portanto aos olhos do povo, Mateus era uma figura desprezível, considerando um 
corrupto, mas ao ouvir o convite de Jesus, deixou imediatamente a coletoria de impostos. Mateus escreveu seu 
Evangelho, por volta do ano 80, o objetivo principal era de ajudar os judeus-cristãos a recuperarem sua crise de 
identidade, Mateus deseja mostrar que o verdadeiro Israel são as comunidades 
Cristãs. Antes de tudo o Evangelho não foi escrito de uma só vez, de noite para o 
dia,ele foi surgindo aos poucos,ao longo da caminhada, a redação foi iniciada por 

volta do ano 75, depois do EVANGELHO de Marcos e Lucas. Mateus, participava ativamente das comunidades, 
não era de ficar de fora, não abre mão de Jesus como único mestre e senhor, EXIGE FIRMEZA E FIDELIDADE, 
convida a pôr os pés e fé na caminhada, mostra futuro, vê tudo à luz da vida e da pratica de JESUS, é por isso que 
MATEUS mistura passado e presente abordando a verdade e a sinceridade com o seu povo.

Lectio Divina, uma maneira de ler a Palavra

Lectio Divina, ou Leitura Orante, é uma prática e um método de 
oração, reflexão e contemplação, praticado pelos fiéis, desde tempos antigos, 
particularmente nos mosteiros beneditinos. Ela consiste na prática de oração e 
leitura das Escrituras e tem o intuito, segundo a Igreja Católica, de promover a 
comunhão com Deus e aumentar o conhecimento da Palavra de Deus.

Revista O Padroeiro SETEMBRO 2014
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Alessandro Santos

CEBs

 Iniciei minha caminhada na 
Paróquia São José Operário, atraída 
pelo carisma das homilias do então 
Pe. Paulo Mariano em meados de 
fevereiro de 2006, a partir daí, 
mergulhei na caminhada mais 
fervorosamente na igreja, através de 
retiros de primeira experiência da 
RCC e no grupo de Oração de 
quinta-feira. Assim me aproximei de 
membros da CEB Imaculado 
Coração de Maria (Cícera e 
Valéria), que me convidaram para 

participar desta CEB, aceitei e iniciei após dois anos de caminhada 
na CEB, a formação para o ministério dos MECEPs (Ministros 
Extraordinário da Comunhão Eucarística e da Palavra). Uma vez 
investida, o Pe. Marcos me pediu que me transferisse para a CEB 
São Marcos, onde além de servir como MECEP, fazia visitas aos 
enfermos durante três anos, no território desta CEB. Uma vez mais o 
Pe. Marcos me fez um novo chamado, para que eu assumisse a 
coordenação da CEB Imaculado Coração de Maria, onde estou até 

hoje, sempre procurando dar o melhor de mim.
 Nesta CEB como coordenadora, eu e meus irmãos nos 
dedicamos ao serviço da Evangelização, cooperação em todas as 
atividades da paróquia, fazemos um trabalho “formiguinha”, onde 
além do conforto espiritual, arrecadamos alimentos, roupas e móveis 
para doar às famílias e pessoas necessitadas que se achegam até nós. 
A Jornada de trabalho é árdua e cansativa, a responsabilidade 
pesa, porém tudo o que faço é com a ajuda dos irmãos e irmãs de 
CEB que nos ajudam sempre. 
 Quero aqui, estender o meu convite a todos que ainda 
não fazem parte de alguma CEB, que venham conosco partilhas 
destes momentos de 
trabalho e doação à 
igreja e as pessoas 
que tanto precisam, 
venha fazer parte de 
uma CEB. Deus 
abençoe a todos.

 Neste mês de agosto, a CEB Santo Agostinho, recebeu a visita de nosso 
Pároco Pe. Marcos, toda a comunidade recebeu o nosso pároco de braços abertos e 
foi um momento de grande alegria. Dentre as atividades desenvolvida durante a 
semana, foi realizada visitas aos enfermos, confissões, visitas ao comércio que pertence 
a CEB, reunião do conselho com o padre e a celebração da Santa Missa, onde foi 
apresentado o novo coordenador da CEB o Sr. Erick Fabiano Ono Ortiz.

 Depois de algum tempo sendo conduzida pelo seu conselho, a CEB Santo Agostinho apresentou durante a 
visita pastoral do nosso párco Pe. Marcos seu novo coordenador, Erick Fabiano Ono Ortiz.
 A Ceb Santo Agostinho é conhecida por ser uma Ceb tradicional, e sempre mostra o seu valor a cada 
coordenador que passa, não deixando se abater por momentos difíceis, seus membros são fortes na fé, e mostra 
suas atitudes trabalhando em prol a Igreja.
 Parabéns Erick, que seu trabalho junto a CEB Santo Agostinho seja repleto de frutos e alegria.

TESTEMUNHO: Solange Aparecida Ferreira
CEB: Imaculado Coração de Maria

Neste mês de agosto, a CEB visitada foi a Santo Agostinho

CEB Santo Agostinho tem novo coordenador

CEBs, LUGAR DE PARTILHA DA PALAVRA.

Revista O Padroeiro SETEMBRO 2014
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Diácono Adriano Lopes

Voz da Igreja

A Difícil Tarefa da Educação dos Filhos

Gilvan Luz da Silva e Kamila Crespilho da Silva

Local da Peregrinação: Aparecida – SP
(ENF – Encontro Nacional de Formação – RCC)

Ano: 22 a 26 de Janeiro de 2014

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.

Mensagem: Esse ano mais uma vez me senti agraciada por poder participar do ENF, 
Encontro Nacional de Formação para coordenadores e ministérios, onde a Renovação 
Carismática Católica de todo o Brasil se reúne para juntos partilharem momentos de 
profunda oração, formação geral e escuta profética, que nesse ano aconteceu em 
Aparecida - SP. É difícil escolher uma parte de tudo que vivi, mas um dos momentos 
mais marcantes para mim foi no Workshop do Ministério Jovem, onde louvamos, 
agradecemos, e todos os estados juntos clamamos com fervor o Espírito Santo, que 
nos resultou em momentos de profunda alegria, intimidade com Deus e amizades que 
sempre ficarão no nosso coração, amigos de fé espalhados por todo o Brasil que faz a 
nossa caminhada ficar mais bela! Resultado: quando voltei para casa foi uma fé viva, 
um desejo intenso pela vida de oração, pela busca da palavra de Deus, de conhecer 
mais e mais a vida de Jesus, e a vontade dele ao meu respeito, de me lançar em águas 
mais profundas, a fim de servi-lo cada vez mais com amor, profundidade e alegria!

 Algumas pessoas tem me questionado, 
frequentemente, sobre como devemos conduzir a 
tarefa da educação dos filhos em uma sociedade 
marcada por tantos problemas como a nossa. Para 
ajudar em nossa reflexão trago um artigo de Dom 
Orani Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro, 
que muito sabiamente escreveu este texto para a 
semana da Família. 

 Segue o texto(resumido):

 “O filho é reflexo vivo do amor e sinal 
permanente da unidade conjugal. Na verdade, 
os filhos são testemunhas vivas do encontro 
amoroso do casal e profetas de um mundo que se 
renova na continuidade da vida e As crianças são 

sinais de que Deus não perdeu a esperança na humanidade.

 As crianças, além de serem os artífices do futuro, são continuidades da 
vida dos Pais e de toda a humanidade. Portanto, elas são as grandes motivações 
das famílias. A Igreja louva e glorifica a Deus, e se encanta com os avanços e as 
maravilhas das conquistas científicas. Entretanto, o que a Igreja espera é que todas 
as buscas do homem, no campo científico, sejam feitas à luz da ética da vida, do 
respeito pela sacralidade e inviolabilidade da vida humana.

 É muito oportuno ouvir as palavras do Apóstolo Paulo: " Não vos 
conformeis com este mundo " (Rm.12,2). A Igreja não deve concordar com tudo 
o que hoje se sustenta em nome do cientificismo. Somos a Igreja do " Sim ". Sim ao 
direito de nascer e viver com dignidade! Sim ao direito de ser original e irrepetível! 
Sim à vida de todos, em todas as suas formas e manifestações! Sim às pesquisas 
levadas adiante com seriedade e serenidade, sem sensacionalismo e vãs promessas! 
Sim à pesquisa com células adultas (não embriões!) visando à terapia e 
respeitando as normas éticas! Sim aos empenhos da ciência por minorar os 
sofrimentos, inclusive de doenças de cunho genético, mas sem esconder o mistério 
do sofrimento e da cruz como caminhos de crescimento humano! Sim às infinitas 
manifestações dos milagres da vida! Sim para que os pais não se fechem a gerarem 
filhos para que a humanidade tenha continuidade!

 A humanidade está pagando muito caro pela opção de não respeitar a 

vida! Além do envelhecimento do Ocidente, a falta de respeito à vida em todas as 
demais circunstâncias, longe e perto de nós. E para que a vida seja protegida, 
necessitamos da família, que é a base e protetora da vida humana, e, também, 
fonte de paz, alegria, felicidade e serenidade pessoal.

 Disse ainda o Papa São João Paulo II: "A tarefa fundamental da família 
é o serviço à vida. É realizar, na história, a bênção originária do Criador, 
transmitindo a imagem divina pela geração de homem a homem. Fecundidade é o 
fruto e o sinal do amor conjugal, o testemunho vivo da plena doação recíproca dos 
esposos" (Familiaris Consortio, 28).

 Infelizmente, os pais de hoje se recusam a ter filhos. Eu pergunto: sem 
filhos, como caminhará a humanidade? Muitos têm medo de não educar bem os 
filhos, pois eu lhes digo que com Deus é possível educá-los; basta que o casal se 
ame, crie um lar saudável e viva para os filhos com todas as suas forças e com toda 
dedicação. Muitas vezes eu me pergunto como meus pais conseguiram nos educar 
a todos, e hoje as coisas aparentam tão difíceis? Serão situações criadas para 
dificultar ou mentalidade que nos são impostas? E, na criação dos filhos, a 
educação católica deve ser dada primeiramente pelo testemunho pastoral dos pais 
e avós. O resto, Deus e eles farão. Faça do seu filho um homem de bem e eduque-
o na fé para a santidade, depois ele saberá enfrentar o futuro. ”

 Caro paroquiano, Deus confiou o seu filho a você, e Ele confia que 
você tem plenas condições de educá-lo e ajudá-lo a se transformar numa pessoa do 
bem, firmada na ética e nos valores cristãos. Costumamos dizer na Pastoral Familiar, 
que os filhos são joias brutas que Deus entregou em nossas mãos para serem 
lapidadas e se transformarem em belíssimas pedras preciosas. Por tudo isso, não 
tenha medo de assumir essa tarefa difícil, 
porém tão nobre e bela. Deus não te 
abandonará!

 Não terceirize a educação do 
seu filho. Assuma essa tarefa com amor e 
dedicação, que os frutos virão com o 
tempo.

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

 Diácono Adriano
Fonte: www.cnbb.org.br

Revista O Padroeiro SETEMBRO 2014
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MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Lucas de Sá Souza

Data do Sacramento do Batismo:
07/06/2009

Nome dos Pais:
Marcos Aparecido de Souza
Silvana de Sá Brito

Celebrante:
Pe. Marcos Antonio de Oliveira
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Equipe da Revista

Destaque Sacramentos

2005

2014

NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Pablo Renato Biaca Crivelaro
Letícia Polonio Navacchi Crivelaro

Data do Sacramento do Matrimônio: 
01/04/2005

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. José Fernandes de Lucena

Catequese de noivos e legitimação

Comunidade contará com novas instalações para o Posto de Saúde

 Está aberta na secretaria paroquial a inscrição para a catequese de Noivos e Legitimação (casais que já moram 
juntos). A catequese será iniciada dia 11 de outubro. Para fazer a inscrição, o casal deverá comparecer na secretaria paroquial 
e preencher uma ficha com dados pessoais.

 Depois de muita luta do conselho local de saúde, está sendo construída a sede própria do posto de saúde para 
atender os moradores de nossa comunidade que necessitam de atendimento médico. A unidade está sendo construída na 
Avenida Goiânia, esquina com a Rua Cananéia, setor de nossa paróquia. A unidade terá amplas instalações para 
acomodar pacientes e servidores, contará com consultório odontológico, três consultórios médicos, um exclusivo para 
ginecologia, sala para inalação, vacinas e atividades  coletivas, além de almoxarifado, copa e banheiros para pacientes e 
servidores. Esta unidade terá área para acesso de ambulância, estacionamento para portadores de deficiência física. O 
prazo para entrega é dezembro de 2014. Lembramos que o conselho é formado por membros de nossa comunidade, 
portanto é a comunidade trabalhando para o bem estar mútuo de 
todos.

Revista O Padroeiro SETEMBRO 2014
Antonio Franson Neto
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Equipe da Revista

Destaque Profissão e Fé

Profissão: Auxiliar Administrativa
Eliane Pierin dos Santos

 O l á ,  m e  
chamo Eliane Pierin 
dos Santos, minha 
profissão é auxiliar 
administrativa, atuo 
nessa profissão á dois 
anos na empresa da 
minha família. Tenho a 
g rande honra de 
trabalhar ao lado da 
minha família.
 M i n h a  
principal função dentro 

da empresa é realizar tarefas específicas e rotinas 
administrativas, financeiras e logísticas. recepção dos 
usuários, preenchimento de fichas e prontuários, 
organização do atendimento e distribuição de números; 
organização e manutenção do arquivo e armário de 
materiais, organização do espaço de atendimento e 
escritório; atendimento e contatos telefônicos; 
agendamento das atividades internas e externas digitação 
de relatórios, formulários e demais documentos.
 Dentro da minha profissão procuro sempre ter 
honestidade no trabalho; lealdade para com a empresa; 
exerce meu trabalho no mais alto nível de rendimento; 
prestar contas ao chefe hierárquico; tratar com respeitoso 
a superiores, colegas e clientes.

 Há onze meses respondi o chamado de Deus 
quando fui selecionada para fazer o 3º acampamento 
Juvenil (Lutar para ser feliz), foram os melhores 5 dias da 
minha vida, depois do acampamento faço parte 
ativamente do Grupo Resgate onde encontrei vários 
amigos que são mais que irmãos..., nos reunimos todas as 
quartas-feiras, esse ano recebi mais um convite de Deus 
que era o de ser catequista ao qual dei um meu sim.

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 SETEMBRO 2014
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Setor Juventude

As armas contra o inimigo
 Muitos cristãos, ao tomarem a decisão de seguir ao Senhor, pensam que vão ter uma 
vida mais tranquila. Mas a verdade é o contrário, pois o demônio não tem interesse em 
atacar os que não são seguidores de Cristo. Até mesmo os santos foram perseguidos. O 
interesse do maligno é colocar obstáculos na vida daqueles que decidiram seguir o 
Senhor.

 Isso não é motivo de nos levar a uma crise. Não temos motivo para temer o inimigo, 
pois ele já foi derrotado. O demônio é que tem de ter medo de você, e a razão é 
simples: nós somos filhos e filhas de Deus, herdeiros do Reino. O maligno tem muita 
raiva, porque aquilo que foi dado a ele uma vez, agora é dado a nós. Ele tenta nos 
enganar de várias maneiras, mas tem uma técnica que ele usa frequentemente para nos 
atacar: é o desânimo, o desencorajamento. O desânimo não vem de Deus, sempre vem 
do inimigo, daquele que nos faz desistir de ir em frente.
 Vamos olhar para São Pio de Pietrelcina. Quando um analista do Vaticano disse que 
ele era um psicopata, este santo entrou numa crise tremenda. Ele olhou para seus estigmas 

e se questionou se tudo era falso. Madre Teresa de Calcutá, no seu leito de morte, também viveu uma grande crise ao sentir o amor de Deus longe dela. O bispo 
teve de enviar um exorcista até ela e convencê-la de que aquele sentimento não vinha de Deus.

 É muito normal que também nós vivamos esses momentos de crise. Seguir Jesus num momento de entusiasmo é fácil, mas continuar O seguindo nos 
momentos de sofrimento é difícil. O inimigo virá tentá-lo quando você estiver se sentindo fraco, cheio de medos, com raiva, ansiedade, tristeza. É nosso papel 
lutar contra essas táticas que ele usa para nos desanimar. A tática que ele também utiliza é nos apresentar meias verdades, porque o demônio é um mentiroso, 
enganador, trapaceiro. Ele nos apresenta algo que parece muito bom, quando, na verdade, é muito ruim.
 O maligno diz que por causa dos seus pecados, você não consegue fazer nenhuma tentativa para ser mais santo. Muitas vezes nós pensamos que as 
tentações são somente relacionadas ao sexo, à raiva, aos sentimentos de ódios. Essas são grandes tentações. Mas temos de estar atentos a uma grande tentação 
que é não fazer a vontade de Deus.
 O inimigo faz de tudo para que nós saiamos do caminho da vontade do Senhor. Ele ousou tentar Jesus a desobedecer ao Pai, quando O levou ao 
alto do monte e mostrou-Lhe as cidades, dizendo que elas pertenciam a Ele [Jesus]. A tentação do inimigo a Cristo era muito atraente. O Pai dizia para o Filho 
ir para a cruz e o inimigo pedia que Ele desobedecesse ao Pai e tomasse posse daquelas cidades. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo diz: ?Afasta-te de mim, 

satanás. Eu adoro somente ao Pai?.

 Irmãos e irmãs, será uma luta até o fim de nossa vida, mas se nós usarmos as armas não precisaremos ter medo nenhum. A primeira arma é a Eucaristia. 
O inimigo treme diante da Eucaristia, porque ela é sinal de humildade. Jesus quis, por um momento, aniquilar a Si mesmo, entrando nas espécies do pão e do 
vinho para ficar perto de nós. Uma outra arma forte contra o inimigo é o Sacramento da Confissão. Este sacramento é mais poderoso do que a própria oração 
do exorcismo.
 Momentos de desânimo podem acontecer em nossas vidas. Quando isso acontecer se agarre a Virgem Maria. Um jovem teve uma visão na qual ele 
precisava construir uma barco para atravessar o oceano. Enquanto ele construía este objeto as pessoas diziam que ele não iria conseguir e que ele não conseguiria 
vencer a fúria do mar. Até que aquele rapaz terminou de construí-lo e começou a remar em direção à longa jornada no oceano. Mas um amigo disse a ele: ?Meu 

amigo, tenha coragem. Seja forte!? E aquele jovem olhou somente para aquele homem que estava dando força para que ele continuasse. E toda vez que ele 

sentia o desânimo se aproximar ele se lembrava daquelas palavras do amigo.

 Muitos poderão nos chamar de doidos, de loucos, mas há uma Maria que está gritando em nossos ouvidos: ?Boa viagem! Não tenhais medo do 

inimigo. Não desanimem porque a vitória é nossa. Uma vez que Jesus Cristo derrotou o 
inimigo, com o Senhor nós também o derrotaremos.? A Santíssima Virgem Maria nos diz 

hoje: ?Eu estarei com vocês. Não tenham medo. Vão em frente. Vocês serão 

vencedores!?

 Rogue pela intercessão da Mãe, clamando: Maria, nós cremos em Ti, porque 
Tu és nossa Mãe. Nenhuma mãe deixará o filho em perigo sem dar a ele uma mão, sem 
ajudá-lo. Maria, sabemos que Tu estás conosco, e por causa de Ti nos sentimos seguros.

 Nossa Senhora nos diz: ?Faça tudo o que Ele lhe disser. Vá em 
frente. Não desanime!
 Lembre-se das palavras de Jesus: ?Eu sou, porque nada é 
impossível para aquele que crê.

Revista O Padroeiro SETEMBRO 2014
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Destaque Capa

Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo, chegou à marca
de 6 bilhões de cópias

Algumas curiosidades sobre o Evangelho de Mateus
QUANDO? ONDE FOI ESCRITO? COM QUAL FINALIDADE?

ESTRUTURA DO EVANGELHO 

 Aqui no Brasil a Bíblia é celebrada durante todo o mês de setembro. A origem dessa celebração surgiu em 1971, 
por ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa ação teve como finalidade instruir 
os fiéis sobre a Palavra de Deus.
A difusão da Bíblia, também foi fundamental para aproximá-la do povo de Deus. Propondo um livro – ou parte dele – para 
ser estudado e refletido a cada ano, o Mês da Bíblia tem contribuído eficazmente para o crescimento da animação 
bíblica de toda pastoral.

 Em continuidade a esta história, a Comissão Episcopal Pastoral Bíblico-catequética 
da CNBB definiu em 2012 que os quatro anos consecutivos seriam estudados os 

Evangelhos: Marcos (2012), Lucas (2013) e Mateus (2014), conforme a sequência do Ano Litúrgico, completando 
com o estudo de João em 2015. Cada Evangelho é relido na perspectiva da formação e do seguimento, destacando o que 
é específico de cada evangelista, bem como da comunidade que está por trás de cada Evangelho.

 No Brasil, o desejo de conhecimento e de vivência da Palavra fez surgir, com muito sucesso, a prática da leitura e 
reflexão da Bíblia nas famílias, nos quarteirões, nos círculos bíblicos, em grupos de reflexão, grupos de rua.

 O tema proposto para o mês da Bíblia esse ano é: Discípulos Missionários a partir do Evangelho de 

Mateus. E o lema, “Ide, fazei discípulos e ensinai”(cf. Mt 28,19-20). Ele foi indicado pela Comissão Bíblico 

Catequética, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), juntamente com as Instituições Bíblicas.

 O Evangelho segundo Mateus, provavelmente foi escrito entre os anos 80 a 90 E.C. Muitos 
estudiosos afirmam que o autor conhecia o Evangelho segundo Marcos e se serviu do mesmo para 
elaborar o seu texto. Quanto ao local no qual o evangelho foi escrito, existia uma primeira proposta 
de situá-lo na Palestina, baseada na hipótese de um original em hebraico ou aramaico do Evangelho, 
porém é uma hipótese que vem sendo fortemente questionada. A segunda hipótese, praticamente 
aceita, é de situá-lo na Síria, em Antioquia. 

 O evangelho tem primeiramente a finalidade de demonstrar que Jesus é o Messias prometido pelos 
profetas e pelas promessas presentes no Antigo Testamento. Um segundo objetivo é de fortalecer a 

fé cristã das comunidades, nesse momento marcado por conflitos, tensões e de crise para aquelas e aqueles cristãos, que ainda estavam estruturalmente 
ligados à comunidade judaica.

 A primeira parte inicia com a genealogia de Jesus, o relato da sua infância, a pregação de João Batista, o Batismo e as Tentações (1,1-4,11). 

 Na segunda parte, Jesus anuncia a finalidade da sua missão (4,12-16), o chamado e a missão dos quatro primeiros discípulos (4,18-25) e 
o “discurso da Montanha” (5-7).

 A terceira parte, capítulos 8-10, relata várias curas intercaladas com outras narrativas e discursos como: as exigências da vocação apostólica 
(8,18-22), a vocação de Mateus, a discussão sobre os motivos que levam Jesus a participar das refeições com os pecadores e a polêmica sobre o jejum 
(9,9-17) e a compaixão por ver uma multidão“ cansada e abatida como ovelhas sem pastor” (9,35-38). Conclui-se com o chamado “discurso 
missionário” (10).

 Entre as controvérsias sobre quem é Jesus, o autor revela a relação entre Jesus e o Pai (11,25-30), a opção pelos pequenos e sobre a verdadeira 
família de Jesus (12,46-50). Esta quarta parte é concluída com um discurso em forma de parábolas, tendo como tema o Reino dos Céus (13).

 A quinta parte (14-20) traz novamente relatos de milagres, as multiplicações dos pães e as controvérsias com os fariseus, saduceus e 
cobradores de impostos. Esta parte é marcada por uma relação mais estreita com os discípulos e é quando Jesus trata sobre o grande desafio que é viver em 
comunidade (18) e os perigos que impedem um verdadeiro seguimento de Jesus. Apresenta, ainda, os três anúncios da Paixão (16,21; 17,22-23; 
20,17-19) e a profissão de fé de Pedro (16,13-20).

 Com a entrada de Jesus em Jerusalém inicia-se a sexta parte, marcada por conflitos entre Jesus, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os 
movimentos religiosos da época. Há ainda dois discursos: um sobre o comportamento dos escribas e fariseus e o não acolhimento dos profetas enviados por 
Deus (23,37-38) e o outro sobre o fim dos tempos, chamado discurso escatológico, em forma de parábolas. 

 A última ceia, paixão, morte e alguns relatos sobre a ressurreição, estão presentes na sétima parte, finalizando com o envio dos discípulos e a 
certeza da sua presença constante, até os fins dos tempos (26-28). 
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Dízimo

TESTEMUNHO DIZIMISTA: Maria de Lourdes Nascimento
CEB Nossa Senhora de Fátima

Bíblia (JESUS Palavra) e Dízimo, juntos desde o Princípio

  Sou a Maria de Lourdes 
Nascimento, dizimista porque reconheço 
que tudo oque eu tenho vem de Deus, é 
Ele que provê todas as nossas 
necessidades, somo membros ativos desta 
CEB, eu e meu esposo, participamos do 
Grupo Santo Antônio.

  Há 40 anos participamos da 
Paróquia São José Operário, temos honra 
de também ter ajudado a construí-la ao 
longo dos anos, participamos de diversas 
atividades para o fortalecimento de nossa 

comunidade paroquial. Eu sempre digo ao meu povo, que a 

comunidade é a “escolinha” de Jesus, onde todos nós vivemos a 
Palavra de Deus, as Orações e Partilhas.

 A experiência do dízimo em nossa vida, é muito gratificante, 
pois ao ponto onde decidimos devolver àquilo que Deus nos dá, ele 
nos devolve cada vez mais. Não que o dízimo seja uma troca, mas é a 
nossa fidelização ao projeto de amor ao qual somos chamados, que 
fideliza também coisas boas em nossas vidas.

 Sou animadora e fiz parte da Pastoral Familiar, fui catequista 
por dois anos. Hoje estou com 74 anos, espero em Deus que dê para 
mim muita saúde e que eu possa sempre trabalhar para a Evangelização. 
Venha você também fazer parte de nossa comunidade, seja você 
também um dizimista fiel e ajude a nossa Igreja crescer cada dia mais.

 Dízimo, muitos padres e fiéis católicos acham difícil falar sobre 
este assunto, principalmente por causa das deturpações que tantos 
verdadeiros mercadores da fé vêm promovendo nos últimos anos, usando 
meia dúzia de passagens bíblicas como arma para extorquir e explorar 
pessoas simples e sem instrução. É muito simples usar textos isolados da 
Bíblia para justificar qualquer ideia, e o próprio Satanás usou das Escrituras 
para tentar nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: “Está escrito...”(Mt 
4,1-11, Mc 12,13 e Lc 4,1-13). Assim, enriquecem cada vez mais os 
falsos profetas. O significado verdadeiro do dízimo porém, é justo e 
verdadeiramente cristão.
 Nos tempos do Antigo Testamento, a Lei de Moisés prescrevia 
o pagamento obrigatório de 10% dos rendimentos do fiel (pagos na 
forma de bens e mantimentos, principalmente produtos agrícolas) para 
manter a tribo de Levi e os sacerdotes, responsáveis pela manutenção do 
Tabernáculo e depois do Templo, já que eles não podiam possuir heranças 
e territórios. Esses mantimentos eram também usados para assistir aos 
órfãos, viúvas e pobres em suas necessidades. Depois da destruição do 
Templo (no ano 70 DC), a classe sacerdotal e os sacrifícios cessaram, e os 
rabinos passaram a recomendar que os judeus prestassem auxilio aos mais 
necessitados. Por ser Cristo o Supremo Sacerdote, consumou o 
sacerdócio levítico com todas as suas leis, dízimos e costumes, como 
esclarece o Apóstolo São Paulo na Carta aos Hebreus (Hb 7,1-28): 
“Com efeito, mudado o sacerdócio, é necessário que se mude também a 
lei” (Hb 7, 12). Mais adiante, o mesmo santo Apóstolo arremata: 
”Com isso, está abolida a antiga legislação, por causa de sua ineficácia e 
inutilidade”(Hb 7,18).
 Hoje, o dízimo é uma doação regular e proporcional aos 
rendimentos do fiel, que todo o batizado deve assumir, é uma forma 
concreta que o cristão tem para manifestar a sua fé em Deus e o seu amor ao 
próximo, pois é por meio dele que a Igreja se mantém em atividade, 
sustenta seus trabalhos de evangelização e realiza muitíssimas obras de 
caridade e assistência aos menos favorecidos. Pelo dízimo, podemos viver 
as três virtudes mais importantes para todo cristão: a fé, a esperança e o 
amor-caridade, que nos levam mais perto de Deus. O dízimo é um 

compromisso. Representa a nossa vontade de colaborar, de verdade, com 
o Projeto Divino neste mundo. A experiência pastoral comprova: aqueles 
que, confiantes na Providência Divina, optaram pelo dízimo integral, isto 
é, pela doação dos 10% de tudo o que ganham, não se arrependeram 
nem sentiram falta em seus orçamentos; ao contrário, muitos dizimistas dão 
o seu testemunho: depois que passaram a contribuir com a igreja e a 
comunidade dessa maneira, passaram a se sentir especialmente 
abençoados: Deus não desampara os que nele confiam.
 Jesus Cristo diz que há mais bem-aventurança em dar do que 
em receber(At 20,35). Dar pensando no que se receberá de volta, 
portanto, não é dar, é negociar, é trocar, é barganhar. Só é possível dar, 
no sentido cristão, quando não se espera nada em troca.
 Cada vez mais católicos se conscientizam da importância do 
dízimo e das ofertas. É bom encontrar as igrejas limpas, bem equipadas, 
com tudo funcionando bem... Mas, infelizmente, muitos se esquecem de 
que, para isso, todos precisam colaborar! Somos a Família do Senhor, e 
cada templo da Igreja é uma casa de todos nós. A Igreja conta com o seu 
desejo de viver em Cristo, de assumir de fato o papel e a missão de ser, 
junto com seus irmãos de fé, membro de um mesmo Corpo: aceite o 
chamado de nosso Pai Eterno e diga sim ao compromisso de levar adiante 
os trabalhos evangelizadores de nossa paróquia. Informe-se sobre como 
se tornar um dizimista e faça bem a sua parte.  
 “ Dê cada um, conforme o impulso do seu coração, sem 
tristeza nem constrangimento. Deus ama a que dá com alegria.”(2Cor 
9,7)
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Dizimistas   Aniversariantes do Mês de Setembro
01/09 - Lozinete Carme de Oliveira
01/09 - Jair Aristeu Pereira
01/09 - Sergio Antonio Rodrigues
01/09 - Ricardo Schmidt França
01/09 - Maria Aparecida Costa Maciel
01/09 - Bruna Giulliana de Souza Rabelo
01/09 - Beatriz dos Santos Rodrigues
02/09 - Luiz Pereira
02/09 - Dalvinha Campagnolli Silva
02/09 - Beatriz Camila de Lima
02/09 - Rosemeri Rogéria da Silva
02/09 - Balbino de Carvalho Dantas
02/09 - Maria Eduarda Batista da Rosa
02/09 - Maria Clara Augusto Silva
02/09 - Angela Ferreira da Silva
02/09 - Bruno Bolson
02/09 - Maria Luísa Andrade Picelli
03/09 - Fernanda Lima dos Santos
03/09 - Maria Aparecida Oliveira
03/09 - Silvana Maria Bernardino Da Costa
03/09 - Katia Daniele dos Santos
03/09 - Helio Sgorlon
04/09 - Emerson dos Santos Coelho
04/09 - Celiane Miranda Modolo de Melo
04/09 - Maria Aparecida Fernandes Ribeiro Alves
04/09 - Soraima R. Grasso Furlan
04/09 - Sabrina Jan Job de Oliveira
05/09 - Mercedes Rodrigues Jacomini
05/09 - Ronaldo Adriano da Silva de Souza
05/09 - Aniceta Augusta S.e Costa Cesco
05/09 - Carlos Alexandre Oliveira da Paixão
05/09 - Claudino Alves de Souza
05/09 - Roberto Carlos da Silva
05/09 - Alessandra Aparecida Ferreira
05/09 - Ellen Crisitne Avigo
05/09 - Catia Ribeiro Sampaio
05/09 - Luiz Sergio de Toledo Barros Filho
05/09 - Rocio Morales Mangialardo
06/09 - Valdilene de Fatima Silva
06/09 - Auria Friganezz
06/09 - Marcos Aparecido Rodrigues
06/09 - Fabiana Luzia Ignês
06/09 - Nicolas Ueda Vivi
06/09 - Roberley Silva
07/09 - Ivonette Aparecida Bonatti
07/09 - Marlene Noro da Silva
07/09 - Lourdes Galvão Lopes
07/09 - Meire Franci Polonio Navacchi
07/09 - Andreia Cristina Peres Rodrigues da Costa
08/09 - Luci Aparecida Borella
08/09 - Helena Maria Escalfi
08/09 - Paulo Cesar Sala
08/09 - Maria Aparecida Santini
08/09 - Laide Ribeiro Cavalcante
08/09 - Nicoli Santos Luchetti Vieira
09/09 - Mauricio M. Tamashiro
09/09 - Julia Sgorlon Checo
09/09 - Rosieli Aparecida dos Santos Gazin Guilen
09/09 - Gustavo Momesso Rorato
09/09 - Jose Donizete Pereira
10/09 - Valdenir Antonio Gastardin
10/09 - Vilma Aparecida Toneli de Souza
10/09 - Luiza Saveli Furlan
10/09 - Miguel Belfiori Dias
10/09 - Jose Mario da Silva Filho
10/09 - Paulo Henrique Garcia
11/09 - Edemilson Cruz Santana
11/09 - Wagner Antonio Zago
11/09 - Michelli Maria de Moura Silva
11/09 - Luis Eduardo Souza Guerrer
11/09 - Jennyfer Isabelle Sarti
11/09 - Camila Castro Macedo
12/09 - Carla Isabelly Sias Ortiz
12/09 - Ademar Thomaz Diniz

12/09 - Erik Bortolato
12/09 - Ariane Gonçalves Santana
13/09 - Maria de Lurdes Rodrigues
13/09 - Aparecida B. Panzeti
13/09 - Sandro Mesquita de Araujo
13/09 - Rosa Siqueira da Silva
13/09 - Anna Ersching Kienen
13/09 - Marina Aparecida Kmicik Sabino
13/09 - Rosely Correa do Nascimento
13/09 - Mario Borges
13/09 - Rafael Zanolo Moraes
14/09 - Goreth Modesto Ramos
14/09 - Pedro de Morais Justino
14/09 - Natalia Pereira Amaducci
14/09 - Eduardo Aparecido de Faria
14/09 - Ednilson Cesar Cassiano
14/09 - Eduardo Aparecido de Faria
14/09 - Fernando Correa Pires
14/09 - Leonardo Martins Prina
15/09 - Ivonete de Souza
15/09 - Enildo Aparecido da Silva
15/09 - Fabio Freides Pitondo Mariano
15/09 - Monica Aparecida Gazin
15/09 - Fabio Freides Pitondo Mariano
15/09 - Maria Devirma Leandro de Jesus
15/09 - Isabella Puça Zolim
15/09 - Ilda Aparecida de Oliveira
15/09 - Fernando Scaione
16/09 - Alquimedes Fabro Mota
16/09 - Najat Georges Haurani
16/09 - Vanderlei Celerino da Silva
16/09 - Antonio Pinhel dos Santos
16/09 - Silvana Fidelis Parra
16/09 - Ribeiro e Crozatti Ltda
16/09 - Valmir Augusto Menezes
16/09 - Marcel Ricardo de Freitas Ribeiro 
16/09 - Ana Caroline Beltramelo
16/09 - Ana Carolina Pitiote
16/09 - Matheus Amaro Ferreira de Brito
17/09 - Iracema Watanabe
17/09 - Adriana Borges dos Santos
17/09 - Rogério Dutra
17/09 - Natalia Fernanda Guimaraes
17/09 - Diessica dos Santos
17/09 - Roseli Alves Silva
17/09 - Edye Marinelli Júnior
18/09 - Ana Gracielly Correia da Silva
18/09 - Renan Daniel Belice
18/09 - Maria Aparecida Rosaly Tamus Calvo
18/09 - João Paulo Sabec
18/09 - Tobias Molinari Pinheiro
18/09 - Elza Zago
18/09 - Sandro Junior S. Souza
18/09 - Viviane Frachini
18/09 - Ana Claudia Alves da Silva
19/09 - Maria Catarina Egea Brejanin
19/09 - Juliana Dias da Silva
19/09 - Aparecido Geraldo Pereira
19/09 - Julio Cesar Zavan
20/09 - Ada Dourado de Souza Cardim
20/09 - Wilson Cardim
20/09 - Eliane Antunes Marin Cebrian
20/09 - Elza Aparecida Gonçalves
20/09 - Camila Schlistinchg da Silva
20/09 - Rosangela Silva de Souza
20/09 - Rogério Nunes de Souza
20/09 - Eliane Antunes Marin Cebrian
20/09 - Francieli Defendi Tezzei
20/09 - Camila Schlistinchg da Silva 
21/09 - Cleonir Stel de Azevedo
21/09 - Paulo Henrique Veronez
21/09 - Maldelurdes Manzzepe Antunes
21/09 - Rogerio Moraes Ferreira
21/09 - Tatiane Aparecida Depiere

21/09 - Welington Aparecido Campanezi
22/09 - Tereza de Jesus Afonso
22/09 - Marly de O. Roxo de Almeida
22/09 - Daniel Garcez
22/09 - Luzia Fregatto dos Santos
22/09 - Luiz Adriano Zaguini Adria
22/09 - Leidiane Santos Almeida
22/09 - Luzia Fregatto dos Santos
22/09 - Gesiane Cabrera Mendonça
22/09 - Maria Elizia Gerônimo Francischini
22/09 - Thaise Marchi Da Silva
22/09 - Maria Santana da Silva
22/09 - Luiz Carlos Borges de Lima
22/09 - Thayrik Vinicius Pestana
23/09 - Claúdio Cézar Cassavara Soares
23/09 - Patricia Fabi Oliveira Tridico
23/09 - Maria Manzoli Evangelista
23/09 - Lino Aparecido de Almeida
23/09 - Jandyra Bortolato Corradini
23/09 - Angela Cristina Ranzani
23/09 - Aldo J. Gudelevicius 
23/09 - Redeire Marcos Brito
23/09 - Thamires Silveira Dias
23/09 - Cleunice Rodrigues de Moura Silva
23/09 - Gisele da Silva Brigagão
24/09 - Danillo Ronqui
24/09 - Andreza Maria Marques Sakuno Martins
24/09 - Edivanil Aparecido Fernandes
24/09 - Caroline Junqueira Moretto Garcia
24/09 - Clara Vitória Nery Santana
24/09 - Anderson Neves de Brito
25/09 - José Luiz Rosado 
25/09 - Maria Milan dos Santos
25/09 - Aparecida Marli Robles Nishi
25/09 - Kemily W.fuentes Romero
25/09 - Julia Guimarães Barbosa
25/09 - Kemily Werkhauser Fuentes Romero
25/09 - Flavio A. Zolin Júnior
25/09 - Manuel Marques
25/09 - Elizabeth Ferreira
26/09 - Ruth Rodrigues Caldeira
26/09 - Thiago Ronqui
26/09 - Marcio Sereno Della Bella
26/09 - Clarice Eurotiudes Dias
27/09 - Vânia Cristina Soares
27/09 - Iago Cordeiroi de Souza
27/09 - Sebastião Nascimento de Oliveira
27/09 - Patricia Granzoto Bazotti
27/09 - Sergio Lopes Teixeira
28/09 - Vanderlei Montuani
28/09 - Priscila Aparecida de Melo
28/09 - Marli Regina de Oliveira
28/09 - Flavio Rogerio Sala
28/09 - José Hélio Mazorra
28/09 - Daniel Vitor Beltramelo
28/09 - Roberto Santo Barbosa 
28/09 - Vanilda Fatima Totoli
28/09 - Daniel Vitor Beltramelo
29/09 - Tereza Vitor Fernandes
29/09 - Miguel Barbosa Alves
29/09 - Aparecida Rodrigues Sirigu
29/09 - Lucia da Silva
29/09 - Rosana Aparecida de Andrade 
29/09 - Rafaela Beatris Boaventura Crozatti
29/09 - Renan Felipe Garcia
30/09 - Claudilene Francisca dos Santos
30/09 - Guilherme Pacheco dos Santos
30/09 - Carlos dos Santos Iscalfi
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Data  
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

Jovens

Crismandos

Pais/Padrinhos

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Pais Padrinhos

Pais Padrinhos

Jovens

Jovens

Pais/Padrinhos/Comunidade

Jovens

Membros

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidades

Jovens

Jovens

Músicos

Jovens

Cursilhistas

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Casa da Juventude

Igreja

Sala 05

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Igreja

Igreja

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Igreja

Casa da Juventude

Sala 03

Igreja

Salão Paroquial

Igreja

Salão Paroquial

Casa da Juventude

Igreja

Casa da Juventude

sala 04

 

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Ricardo Montanher

Kamila

Kliguer/Júlio

Guilherme

Luiza Carrião

Paulo Sala

 
Francielle

Wilson Gambarin

Ricardo Montanher

Franson

Luiza Carrião

Pe. Marcos

Jliguer/Julio

Kamila

Guilherme

Naiva

Luiza Carrião

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Luiza Carrião

Luiza Carrião

Kamila

Kliguer/Julio

Pe. Marcos

Guilherme

Edson Leonel

Elza/Hélio

Francielle

Wilson Gambarin

Franson/Alvino

Kamila

Kliguer/Julio

Jair Aristeu

Guilherme

Juarez

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

Grupo de Jovens UPF

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 UPF

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

Grupo de Jovens UPF

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

Grupo de Jovens UPF

Formação Músicos

Grupo de Jovens no Espírito consagrados a Maria

Reunião Conselho Cursilho

15h00

06h30

20h00

20h00

19h00

20h00

20h00

19h15

20h00

20h00

06h30

20h00

20h00

19h00

20h00

20h00

19h30

20h00

20h00

19h15

19h00

20h00

06h30

20h00

20h00

20h00

16h00

20h00

20h00

08h00

19h15

20h00

06h30

20h00

20h00

08h00

20h00

20h00

09h30

19h15

20h00

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

Sab. 13

Dom. 14

Seg. 15

Seg. 15

Qua. 17

Qua. 17

Qui. 18

Sex. 19

Sab. 20

Sab. 20

Sab. 20

Dom. 21

Dom. 21

Seg. 22

Qua. 24

Qua. 24

Qui. 25

Sab. 27

Sab. 27

Sab. 27

Dom. 28

Dom. 28

Seg. 29

Horas  Atividade  Participantes  Responsável  Local

Calendário Paroquial

12
Alex Nascimento / Secretaria
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13
Amanda Rôssa / Tesouraria

Balancete

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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CEB SAGRADA FAMÍLIA 6.975,00R$            CEB SÃO MARCOS 5.938,15R$           
CEB SANTO AGOSTINHO 4.425,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 4.687,00R$           
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1.938,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 5.619,00R$           
CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 19.009,00R$          CEB SÃO JOSÉ 11.382,00R$         
CAPELA SÃO SEBASTIÃO 661,00R$               DIZIMO CATEQUESE 63,50R$                
PARTICULAR 30.281,50R$         

 

TOTAL RECEITAS 98.458,30R$        
 

Dízimo 90.979,15R$                                           
 

Doações 430,00R$                                                
 

Aluguéis 25,00R$                                                  
 Coletas 6.889,15R$                                             

 Outras Receitas 135,00R$                                                
 TOTAL DESPESAS 374.108,69R$      

 Dimensão Missionária -

Dimensão Religiosa 86.475,09R$                                           

 Aquisição de Imóveis 225.000,00R$                                         

 Dimensão Social 10.129,00R$                                           

 Construção/ Manutenção¹ 52.504,60R$                                           

 ¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE JULHO DE 2014

                    Receitas e despesas do mês de JULHO de 2014

Casamento e Separação
 No dia 11 de outubro a 
PASTORAL FAMILIAR  esta rá 
in ic iando mais uma “Catequese 
Matrimonial” (dentre muitas atividades 
realizadas durante o ano). Trabalhando 
com os casais que pretendem casar-se 

estamos percebendo que muitos só buscam a catequese quando estão 
próximos aos dias de casar ou até quando “estão grávidos” e ai durante a 
catequese se percebe que o casal precisaria de mais um tempo para se 
ajustar ou até mesmo repensar o seu casamento pois percebem que tem 
muitos pontos no relacionamento que não estão bem definidos para terem  
certeza que poderão ir para o matrimônio certos de que irão constituir uma 
família estruturada e com “alicerce firme para o vento e a chuva não levar”, 
mas como já estão com data marcada, festa contratada, então  dizem entre 
si: Vamos casar assim mesmo que depois nos entenderemos. Só conseguem 
viver juntos durante o tempo que o AMOR EROS esta forte, quando 
precisam experimentar e viver realmente os AMOR FILOS E O AMOR 
ÁGAPE e tudo vai por água abaixo e infelizmente acontece a separação 
com todas as consequências que já sabemos, (filhos abandonados ou 
sofrendo com os pais separados etc.)  

 Vimos nas ultimas pesquisas do IBGE o aumento assustador de 
divórcios e famílias desfeitas e entendemos com isso que precisamos 
trabalhar muito na preparação das novas famílias, e desta forma a 
PASTORAL FAMILIAR sozinha não irá conseguir êxito e conclamamos 
a todos os Cristãos que junte-se a nós. MAS DE QUE FORMA? 

 Entendemos que a sociedade precisa voltar um pouco no tempo 
e rever os conceitos e tradições familiares  restaurando algumas delas: 

separação somente pela morte, se toleravam mais as diferenças entre si 
pensando nos filhos, mais oração entre a família, mais cumplicidade entre 
marido e mulher, enfim muitas outras tradições que se tornaram “quadradas” 
e  não se perdoa mais nada um com o outro e qualquer motivo é causa de 
separação.

 Assim vemos a resposta de como todos os CRISTÃOS poderão 
ajudar na formação de novas famílias e os pais, parentes e amigos de jovens 
que estão namorando devem orientar  de como é uma vida conjugal, 
mostrar os princípios de  família, já ensinar que a partir do momento que o 
namoro começa a ficar mais sério e se falar em casamento  o casal precisa 
“saber namorar” ou seja dialogar sobre como será sua família em todos os 
sentidos. O namorado(a) deve começar ver o outro como sua futura 
esposa(o)  e ver se é essa pessoa mesmo que vai querer para viver o resto 
de sua vida,  já é o momento de se casar e  buscar a CATEQUESE 
MATRIMONIAL.

 Diante do exposto acima 
conclamamos novamente para que todos as  
pessoas realmente CRISTÃS cuidem de sua 
própria família para que dela mesmo surjam 
novas famílias firmes e  enraizadas na FÉ 
CRISTÃ para que assim possamos melhorar 
nossa sociedade e dar continuidade no maior 
exemplo de família que todo cristão tem que 
é a FAMILIA DE NAZARÉ.

 A PASTORAL FAMILIAR da Paróquia São José Operário 
esta fazendo sua parte se empenhando em atualização através de cursos e 
encontros buscando atender as necessidades do mundo de hoje.

EDEMILSON e REGINA
Coordenadores da Pastoral Familiar



Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos

ATIVIDADES DA PARÓQUIA
Santa Missa com homenagem aos Pais (10/08)

Semana Nacional da Família (09 a 16/08)

4º Acampamento Juvenil (14 a 17/08)

 No final de semana (09 e 10/08), em todas as celebrações, foi realizado uma homenagem a todos os pais presentes, pela passagem do seu 
dia. Foram distribuídos uma lembrança a todos os país ofertado pela paróquia em nome de toda a comunidade.

 A Pastoral Familiar de nossa paróquia, organizou do dia 09 a 16 de agosto, a semana da família, com celebrações durante toda a semana, 
foram convidados padres da diocese para celebrar durante estes dias. No dia 15 de agosto, foi realizado o casamento comunitário, onde cinco casais 
que participaram da catequese de legitimação, receberam o Sacramento do Matrimônio. Parabéns a toda a comunidade e a Pastoral Familiar pelo grande 
empenho.

 A paróquia São José Operário realizou do dia 14 a 17 de agosto o 4º Acampamento Juvenil, com o tema “Vou Confiar”. Neste 
acampamento participaram 160 jovens, abaixo algumas fotos da recepção e missa de encerramento deste acampamento.
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Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos

Paróquia São José Operário tem novos coroinhas (24/08)

Reunião do CDecAE (Conselho Decanal da Ação Evangelizadora)

Seja bem vindo Padre Cícero, nosso padre colaborador

 A Pastoral dos Coroinhas, após um caminho de formação, apresentou ao Pe. Marcos, trinta e três novos coroinhas, que foram investidos no 
último dia 24 de agosto, agora ao todo nossa paróquia conta com setenta coroinhas, que irão a exemplo de São Tarcísio, servir ao altar do senhor.

 O Conselho Decanal da Ação Evangelizadora (Decanato Catedral), se reuniu no dia 28 de agosto com todas as Pastorais, Movimentos e 
CEBs deste decanato para discutir o calendário de 2015. Esta reunião foi realizado em nossa paróquia, no salão paroquial.

 Na manhã da Segunda-feira (01/09), foi divulgada a informação que nossa comunidade receberia um padre colaborador para auxiliar nosso 
pároco, Pe. Marcos Antonio nas funções paroquiais. 
 Padre Cícero Ferreira Santos, iniciou na Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia e era pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo 
da Diocese do Divino Espírito Santo de Bauru – SP. Ele presidiu sua primeira Missa em nossa paróquia no dia 03/09 às 15h00 e também as 
celebrações do final de semana 06 e 07/09. 
 Seja Bem Vindo Pe. Cícero, a comunidade São José Operário, o recebe de braços abertos!
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