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Fonte de aproximação do
Caminho do Senhor

Palavra do Padre
A Bíblia é a fonte de mensagens guiadas
pela sabedoria e orientação de Deus
Olá gente boa! Estamos em
setembro, mês dedicado à bíblia. Quero
partilhar com vocês um texto extraído do livro:
“Cristãos de Atitude” do padre salesiano
Mário Bonatti, onde ele nos fala sobre as
nossas atitudes de cristão, sobre nossas
escolhas perante ao que ensina-nos a Palavra
de Deus:
É preciso ter discernimento para ler,
compreender e viver a mensagem bíblica. Não
se deve levar tudo ao pé da letra. O exemplo
de Jesus vai muito além do que aparece na
palavra escrita, pois seria muito estranho seguir
a ordem dada por Jesus: “Se tua mão te
escandaliza, corta-a”.
Os católicos estão lendo cada vez
mais a Palavra de Deus e isso tem feito a
diferença. No dia a dia, somos
bombardeados com mensagens bem pouco
edificantes, as quais, geralmente, incentivam a
violência, o egoísmo e a exploração do outro.
Entretanto, podemos encontrar na Bíblia
mensagens repletas de sabedoria, capazes de
nos orientar, estimular sentimentos e ações que
constroem uma vida de qualidade. A leitura
da Bíblia traz luz e direção ao projeto de vida
de cada um, introduzindo lentamente na
mentalidade do homem que a lê um modo de
pensar diferente da maioria das pessoas. Ele
recebe mensagens novas, guiadas pela
sabedoria e pela força de Deus.
Com o passar dos anos, a teologia

cristã foi se afastando da Bíblia, mas, a partir
do Concílio Vaticano II, no documento Dei
Verbum, a Bíblia foi reconduzida ao centro da
vida da Igreja. O Documento de Aparecida
também apresenta uma retomada dos textos
bíblicos e está repleto deles. É o novo rosto
da Igreja que quer ser cada vez mais parecida
com as comunidades apresentadas nos

Se amar Deus e o próximo é
toda a lei do discípulo de Jesus,
a Bíblia lembra que este é o
caminho para ser um cristão de
elite, bom, santo, feliz.

Pe. Marcos Antonio de Oliveira - Pároco

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL
Segunda-feira:
Terça-feira:
Quarta-feira:
Quinta-feira:
Sexta-feira:
Sábado:

10h00 às 20h00
08h00 às 20h00
08h00 às 20h00
08h00 às 20h00
08h00 às 20h00
08h00 às 12h00

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Primeira terça-feira do mês: 16h00 às 22h00

EXPEDIENTE DA REVISTA
Direção: Pe. Marcos Antonio de Oliveira
Coordenação: Roberto Catarin
Equipe:
- Diácono Adriano Lopes
- Alessandro Santos
- Alex Nascimento
- Alvino Jacomini
- Carla Ruiz
- Eduardo Verri
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primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos e
com aquela sonhada por João Paulo II no
documento Novo Millennio Ineunte como
expressão da unidade dos cristãos em Cristo.
A lei do mundo vai na contramão
da lei de todo discípulo de Jesus. A todo
momento, somos incentivados a aproveitar a
vida de forma egoísta, vivendo o hoje sem
pensar no próximo, amando apenas a nós
mesmos e esquecendo-se de amar a Deus.
Ouvimos todos os dias essas mensagens e, se
não ouvimos ou lemos algo diferente, a lei do
mundo acaba prevalecendo e nos perdemos
facilmente.
Se amar Deus e o próximo é toda a
lei do discípulo de Jesus, a Bíblia lembra que
este é o caminho para ser um cristão de elite,
bom, santo, feliz.
O que você acha que prevalecerá
em sua vida: a lei de Deus ou a lei do mundo?
Com certeza, aquele que assiste a qualquer
programa e lê qualquer revista ficará com a lei
do mundo e será mais um entre tantos
anônimos.
Que possamos enxergar na Palavra
de Deus, um caminho transformador em nossa
realidade, que ela possa não somente enfeitar
nossas estantes, mas sim possa impregnar em
nossos corações de servos e servas do Senhor.
Graça e Paz!

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA
Segunda a Quinta-feira:
Quinta-feira:
Sexta-feira:

18h30 Matriz
20h00 Capela São Sebastião (Estrada Cedro)
18h30 Matriz (somente 1ª Sexta do mês)

Sábado:
Domingo:
Domingo:
Domingo:

19h30 Matriz (exceto 4º sábado - CEBs)
08h00 Matriz
17h30 Matriz
19h30 Matriz

Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus
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Editorial

Pastorais e Movimentos
Preparem-se! Vem aí a Gincana Bíblica das Comunidades
Estamos no Mês da Bíblia, e no dia 26 acontecerá em nossa
paróquia a Gincana Bíblica das Comunidades. Neste ano, o Evangelho
proposto para a gincana é o Evangelho segundo São João. Este Evangelho
também está sendo refletido nas Comunidades através do Informativo
Diocesano.
Na gincana de 2014, a Comunidade vencedora foi a Sagrada
Família! E neste ano, qual Comunidade irá vencer? Vocês já estão se
preparando?

7º Intereclesial Estadual das CEBs será em Umuarama
“As CEBs são a presença da Igreja junto aos mais simples, comprometendo-se com
eles em buscar uma sociedade mais justa e solidária” (229 Doc. 100 CNBB).
Com essa motivação, estamos preparando o 7º Intereclesial Estadual das CEBs, que
acontecerá aqui em nossa cidade em abril de 2016, com o tema “CEBs do Paraná e os desafios
do mundo urbano”, e o lema “Eu vi e ouvi os clamores do meu povo, e desci para libertá-lo”
(Ex 3,7). Estarão presentes todas as Dioceses de nosso Estado neste lindo encontro.

Visita Pastoral dos padres,
uma benção para as
Comunidades!
No primeiro semestre de 2015, nossos padres Marcos e Cícero realizaram visitas pastorais em seis Comunidades: São Sebastião,
São Marcos, Santíssimo Sacramento, Sagrada Família, Nossa Senhora de Fátima e São José. Momentos de bênçãos, reuniões e
confraternizações. Foram visitados enfermos, empresas, casas e órgãos públicos. No segundo semestre, estão previstas visitas em mais três
Comunidades: Santo Agostinho, Imaculado Coração de Maria e São Francisco.

Evangelii Gaudium – A Alegria do Evangelho

“Sinto uma enorme gratidão pela tarefa dos que trabalham
na Igreja. Não quero agora me deter na exposição das atividades
dos vários agentes pastorais, desde os bispos até ao mais simples e
ignorado dos serviços eclesiais. Prefiro refletir sobre os desafios que
todos eles enfrentam no meio da cultura globalizada atual. Mas
antes de tudo e como dever de justiça, tenho a dizer que é enorme
a contribuição da Igreja no mundo atual. A nossa tristeza e
vergonha pelos pecados de alguns membros da Igreja, e pelos
Alessandro Santos

próprios, não devem fazer esquecer os inúmeros cristãos que dão a
vida por amor: ajudam tantas pessoas, seja a curar-se, seja a morrer
em paz nos hospitais precários; acompanham as pessoas que caíram
escravas de diversos vícios nos lugares mais pobres da terra;
prodigalizam-se na educação de crianças e jovens; cuidam de
idosos abandonados por todos; procuram comunicar valores em
ambientes hostis, e dedicam-se de muitas outras maneiras que
mostram o imenso amor à humanidade inspirado por Deus feito
homem. Agradeço o belo exemplo que me dão tantos cristãos que
oferecem a sua vida e o seu tempo com alegria. Este testemunho fazme muito bem e me apoia na minha aspiração pessoal de superar o
egoísmo para uma dedicação maior.”
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nº 76, p. 51).
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Comunidades
Curiosidades da Bíblia

* A Bíblia Sagrada é uma reunião de vários livros escritos
em épocas diferentes. Pela visão religiosa, os principais autores
desses livros são pessoas que receberam mensagens divinas para
produzir os textos.
* O Autor da Bíblia é Deus.
* O Intérprete da Bíblia é o Espírito Santo.
* O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo.
* A Bíblia é o livro mais editado, vendido e lido do
mundo, e só no final do Século IV é que a Igreja finalmente fechou
o conteúdo do Novo Testamento, unindo-o ao antigo e
formando a Bíblia que conhecemos hoje.
* No ano de 1250, o cardeal Hugo de Caro dividiu a

Bíblia em capítulos, num total de 1.189. Robert Stevens, em
1550, dividiu-os em versículos, num total de 31.102.
* A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange
mais de 1.600 anos.
* Dos quatro evangelistas, só dois andaram com Jesus.
Marcos e Lucas não foram seus discípulos.
* João era o discípulo mais jovem dos doze.
* Um dos números que mais aparece na Bíblia é o
número 7 (sete). Entre os hebreus este número era considerado
sagrado e símbolo da perfeição.
* Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos
a morrer por sua fé. Foi decapitado à espada por ordem do Rei
Herodes Agripa I, por volta do ano 44 de nossa Era.
* Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi decapitado
em Roma por ordem do tirano Nero.
* O Salmo 117 é o capítulo mais curto da Bíblia.
* O Salmo 118 é o capítulo que está no centro da
Bíblia. Há 594 capítulos antes e 594 capítulos depois do Salmo
118.
* O Versículo que se encontra no centro da Bíblia está
em Salmo 118, 8.
* Nenhum versículo da Bíblia diz que Jesus era loiro e
tinha olhos azuis. Aliás, a Bíblia não descreve a aparência de
Cristo em nenhum momento.
* A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748.

Agradecimento às Comunidades
Queremos aproveitar a oportunidade e agradecer do fundo do coração a todas as Comunidades que juntas
não mediram esforços para a realização e sucesso da nossa Festa Agostina! O resultado foi além do esperado, não só
financeiramente, mas também pela beleza da unidade das Comunidades: uma colaborando com a outra, e todas
assumindo de coração e com muita alegria as tarefas que lhes foram destinadas. Muito obrigado é pouco por tudo
que vocês fizeram! Só nos resta pedir a Deus que abençoe a cada uma das Comunidades, abençoando assim a todos
os participantes. Comunidade São José Operário, muito obrigado!
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Alvino Jacomini

Voz da Igreja
Por que a Bíblia dos evangélicos é diferente da minha?
Olá, queridos paroquianos. Neste mês de setembro,
dedicado à Bíblia Sagrada, quero tratar de algo que sempre me
questionam: Por que existem tantas diferenças entre as bíblias que
nós, católicos, usamos e as que os nossos irmãos evangélicos
utilizam? E por que existem também diferenças entre as nossas
católicas?
Primeiro devemos diferenciar as nossas traduções das que
os evangélicos utilizam. As nossas têm todas a mesma quantidade
de livros, o que difere uma da outra é somente a tradução. As mais
utilizadas hoje em dia são as da Editora Ave-Maria, a tradução da
CNBB, a Pastoral e a Bíblia de Jerusalém. Todas são aprovadas
pela Igreja e podem ser utilizadas por todos nós. Cada uma possui
características próprias, sendo utilizadas particularmente por
algum movimento ou pastoral. A Renovação Carismática utiliza a
tradução da Editora Ave-Maria, enquanto as CEB´s têm
preferência pela Pastoral (da Editora Paulus); a Catequese tem se
utilizado mais da tradução editada pelas Edições CNBB. Para
quem quer se aprofundar no
estudo as mais recomendadas
são as edições da Bíblia de
Jerusalém e a Bíblia do
Peregrino, que possuem muitas
notas de rodapé, além de
explicações detalhadas sobre
os textos com muitas
referências. Ainda existem
outras traduções, como a Bíblia
na Linguagem de Hoje, a das
Edições Paulinas, entre outras.
Para se ter certeza de
que a tradução é católica deve-se verificar no início da Bíblia se
existe o chamado “imprimátur”, com a autorização da Igreja para a
impressão da mesma.
Além disso, existem outras diferenças entre as nossas
traduções e as dos evangélicos, especialmente na quantidade de
livros. Na nossa Bíblia, o Antigo Testamento é formado por 46
livros e o Novo Testamento reúne 27 livros, totalizando 73
livros.
E de onde vem a diferença?
Vejamos um pouco da história disso tudo. A Bíblia foi
escrita em três línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e o
grego. Quase a totalidade do Antigo Testamento foi redigida em
hebraico, embora existam algumas palavras, trechos ou livros em
aramaico e grego. Quanto ao Novo Testamento, este foi redigido
em grego (a única exceção parece ser o livro de Mateus,
originariamente escrito em aramaico, contudo, esse original foi
perdido, de maneira que nos resta hoje a versão em grego).
Quanto ao Novo Testamento, não existem diferenças.
Já em relação ao Antigo Testamento, a Bíblia
protestante possui sete livros a menos que a Bíblia católica.
Ocorre que a Igreja Católica, desde o início, utilizou a tradução
Diácono Adriano Lopes

grega da Bíblia chamada Septuaginta ou Versão dos Setenta
(LXX). Segundo a tradição, essa tradução para o grego foi feita
no séc. III a.C., em Alexandria (Egito). Isso em virtude da
existência de uma grande comunidade judaica nessa cidade que já
não mais compreendia a língua hebraica. Essa foi a Bíblia adotada
pelos Apóstolos de Jesus em suas pregações e textos: das 350
citações que o Novo Testamento faz dos livros do Antigo
Testamento, 300 concordam perfeitamente com a versão dos
Setenta, inclusive quanto às diferenças com o hebraico.
Por volta do ano 100 d.C., os judeus da Palestina se
reuniram em um sínodo na cidade de Jâmnia e estabeleceram
alguns critérios para formarem o seu cânon bíblico. Esses critérios
eram os seguintes: o livro não poderia ter sido escrito fora do
território de Israel; o livro não poderia conter passagens ou textos
em aramaico ou grego, mas apenas em hebraico; o livro não
poderia ter sido redigido após a época de Esdras (458-428
a.C.); e o livro não poderia contradizer a Lei de Moisés
(Pentateuco).
Assim, alguns dos livros escritos
por aquela enorme comunidade judaica do
Egito não foram reconhecidos pelo Sínodo
de Jâmnia. Eles são tecnicamente
chamados de deuterocanônicos. São os
seguintes livros: Tobias, Judite, Baruc,
Eclesiástico, Sabedoria, 1Macabeus e
2Macabeus, além das seções gregas de
Ester e Daniel.
Porém, esses livros sempre foram
reconhecidos como inspirados por Deus
pela comunidade católica, sendo
referendados pelos Concílios regionais de Hipona (393),
Cartago III (397) e IV (419), e Trulos (692), bem como os
Concílios Ecumênicos de Florença (1442), Trento (1546) e
Vaticano I (1870). A confirmação de sua validade baseou-se na
autoridade dos Apóstolos e da Sagrada Tradição.
Com o advento da Reforma Protestante, os evangélicos
(a partir do séc. XVII) passaram a omitir os livros
deuterocanônicos do Antigo Testamento. Isso ocorreu
principalmente pelo fato de que Lutero, ao traduzir a Bíblia do
latim para o alemão, buscou ajuda junto aos rabinos alemães. E
por influência deles, retirou os livros deuterocanônicos da lista
oficial dos livros da Bíblia. Portanto, a partir daí os nossos irmãos
evangélicos passaram a caminhar separadamente de nós,
utilizando uma Bíblia diferente da nossa, com 7 livros a menos,
que até o Século XVII eram aceitos por todos os cristãos.
O mais importante disso tudo é valorizarmos cada vez
mais essa carta de amor que Deus nos escreveu. Ela de nada vale
se ficar fechada, abandonada. Busquemos nela sempre a
inspiração para vivermos cada vez mais o amor de Deus entre nós.
Um fraterno abraço a todos.
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Destaque Sacramento
NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
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Roberto Raimundo dos Santos
Cristina Aparecida Pacheco dos Santos

1990

Data do Sacramento do Matrimônio:
08/09/1990
Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Ercido Raimundo de Oliveira

2015

Amanda Piu Valim Saúna
Data do Sacramento do Batismo:
21/12/1997
Nome dos Pais:
Antonio Marcos Valim Saúna e Adriana Cristina Piu de Souza
Padrinhos:
Leopoldo Quinalia e Aparecida de F. Quinalia
Celebrante:
Pe. Arlindo Vieira dos Santos

1997

2015

MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Noivado! Trabalho profundo, participado e partilhado
Recentemente o Papa Francisco incluiu em suas catequeses sobre a
família um oportuno ensinamento sobre a etapa do noivado na preparação
para o matrimônio.
Diz o Papa em sua já proverbial capacidade de ir com clareza aos
pontos essenciais: “O noivado é o tempo durante o qual os dois estão
chamados a fazer um bom trabalho sobre o amor, um trabalho profundo,
participado e partilhado. Descobrindo-se pouco a pouco reciprocamente:
ou seja, o homem 'aprende' a mulher aprendendo esta mulher, a sua noiva; e
a mulher 'aprende' o homem aprendendo este homem, o seu noivo. Não
subestimemos a importância desta aprendizagem: é um compromisso bom, e
o próprio amor o exige, porque não é apenas uma felicidade
despreocupada, uma emoção encantada...”
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Equipe da Revista

Destaque Profissão e Fé
Profissão: Promotor de Eventos
José Alfredo Netto, 22 anos
Venho partilhar com vocês hoje um pouco do meu trabalho. Há
quatro anos comecei trabalhar como produtor de eventos, seguindo os
passos de minha mãe, que tem uma empresa de eventos na área da pecuária.
Desde a minha infância sempre estive envolvido, acompanhando-a nos
trabalhos. Num certo momento, um colega dela chamado Pedro Revesso,
proprietário da SallaPromo - Promoções de Eventos, me chamou para
trabalhar no ramo do SHOW BUSINESS: organização de eventos
comerciais e montagem da parte estrutural e artística. Percebi então uma
ótima oportunidade e estive envolvido na organização de exposições e shows
com vários artistas conhecidos no cenário nacional, como Fernando &
Sorocaba, Eduardo Costa, Cristiano Araújo, Zezé di Camargo & Luciano,
Paula Fernandes, entre outros.
Através desta experiência e com algum tempo de caminhada na
Igreja, Deus suscitou em mim, a convite de um dos membros da Rádio
Inconfidência, Paulo Veronez, o desejo de organizar eventos cristãos,
iniciando então uma nova caminhada em meu trabalho.
E assim comecei realizar eventos católicos, em parceria com outras
empresas. Já organizei com esta parceria diversos eventos, dentre eles shows
de evangelização com Tony Allysson e Thiago Brado. Nosso próximo evento
acontecerá dia 31 de outubro, com a Banda Anjos de Resgate, na casa de
eventos Pimenta Doce. Já aproveito aqui para fazer o convite a todos! A
realização destes eventos para o povo cristão, além de ser um trabalho, é uma
oportunidade de cultivar minha fé e devoção para com DEUS. São
momentos de evangelização, onde procuro dar o melhor de mim, pois ali
acontecem transformações tremendas na vida das pessoas. Sinto-me
gratificado em ver uma imensidão de pessoas sendo tocadas e evangelizadas,
motivando-me cada vez mais ao trabalho para DEUS, para servir. Neste meu
ofício tento mostrar o quanto DEUS se faz presente em nossas vidas.
Uma mensagem: “Diante do seu trabalho e afazeres, faça da forma
com que você gostaria que fizessem por você, assim você fará sempre da
melhor maneira.”
Deus abençoe a todos!

Equipe da Revista
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Setor Juventude
A BÍBLIA SEMPRE CONOSCO!
Para todos aqueles que alegam falta de tempo
para ler a Sagrada Escritura, não há mais desculpas.
Se antes a Bíblia ficava guardada em um determinado
lugar da casa, hoje ela pode e deve estar com todas as pessoas em
seus smartphones.
Atualmente, há uma infinidade de aplicativos que
possibilitam que todos possam desfrutar da palavra de Deus com
poucos toques, já que o celular está sempre à
mão.
Além disso, existem diversos recursos
que permitem moldá-los conforme a
preferência do leitor, como: configuração do
tipo e tamanho das letras; busca por palavras
exatas, por partes de palavras e palavras com
sons semelhantes; marca-texto e muitos outros.
Deste modo, enquanto esperamos
por atendimentos, em viagens ou durante o
período de descanso das atividades do
cotidiano, é possível ler uma passagem e meditar a palavra do
Senhor.
Inclusive, para aqueles que sempre esquecem de levar a
Bíblia para as reuniões ou grupos, os aplicativos permitem que a
leitura seja acompanhada por meio do celular.

Os aplicativos fazem tanto sucesso que foram
desenvolvidas versões especiais para crianças, por exemplo.
Através de aventuras interativas e animações, torna-se mais fácil
despertar o interesse dos pequenos, permitindo com que desde a
infância tenham acesso à Palavra.
Se a cada vez que pegássemos o telefone para
conferir uma conversa no WhatsAPP, abríssemos
também a Bíblia e lêssemos um versículo, durante todo
o tempo seríamos abastecidos do melhor conteúdo de
todos os tempos e permaneceríamos atualizados.

EXORTAÇÃO DE SÃO JOÃO PAULO II AOS JOVENS
As palavras de São João Paulo II nos exortam a ser:
1º) Contemplativos e amantes da oração: Nós jovens
sabemos o barulho que está ao nosso redor. As músicas
“pornofônicas”, a apologia do sexo desregrado na TV, nas
revistas, nos filmes. A única chance de sobrevivência espiritual
pessoal e do seu grupo nos tempos de
hoje é a comunhão, a intimidade com
Nosso Senhor Jesus Cristo. O segredo
está em ser um jovem de oração, um jovem
“de fogo”, cheio do Espírito Santo,
refugiando-se aos pés de Jesus
Sacramentado.
2º) Coerentes com a fé: O
jovem precisa testemunhar a fé católica,
precisa viver aquilo que Jesus deixou na
sua Igreja, precisa buscar os sacramentos, principalmente a
Eucaristia e a Confissão. Quero destacar neste ponto a
importância de conhecermos a fundo a doutrina, a história da
Igreja, o catecismo, a vida dos Santos, os documentos e
exortações apostólicas. É preciso crescer no conhecimento, pois
só assim poderemos responder aos muitos questionamentos das
pessoas com relação a nossa fé.
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3º) Generosos no serviço aos irmãos: Há uma fama
que envolve os jovens hoje: a de viverem na empolgação. De certa
forma isso é verdade, pois as pessoas esperam dos jovens muito
trabalho por serem novos e cheios de vida. Existem grupos de
jovens que trabalham com irmãos de rua,
com pessoas idosas, com dependentes
químicos, irmãos portadores do vírus HIV
etc… Isso é muito bom! É isso que o Papa
quer dizer quanto a sermos “generosos no
serviço aos irmãos”. Mas não podemos
esquecer que nenhuma obra de caridade
pode ser feita sem que o Evangelho vá à
frente. A maior generosidade está em salvar
almas.
4º) Membros vivos da Igreja e artífices da paz: O
mundo está mergulhado no ódio, na violência, no medo. A missão
do jovem hoje deve ser anunciar a paz onde quer que vá: na
escola, no trabalho, na fila do banco, em todos os lugares. Mas
não a paz do mundo, mas a paz que tem nome e se chama Jesus.
Este nome precisa ser proclamado por todo o Brasil, por todo o
mundo.
Equipe da Revista

Destaque Capa
BÍBLIA: Fonte de aproximação do caminho do Senhor!
A leitura da Sagrada Escritura permite que os apaixonados
por Jesus se aproximem Dele por meio de Sua palavra.

Uma das características do amor é a atração. Quando
amamos, parece natural querermos estar próximos daquilo ou
daqueles que despertaram em nós o mais sublime dos sentimentos.
Da mesma forma, também parece normal que aqueles que já
experimentaram o amor genuíno de Deus busquem na Bíblia a
proximidade com Ele.
É certo dizer que aqueles que O buscam de todo o
coração, rogando pela ação do Espírito Santo em seu favor, são
surpreendidos, muitas vezes, com a vontade de querer
compartilhar sua experiência de fé com os que o cercam.
Isso porque, como disse o Papa Francisco em sua primeira
exortação apostólica, Evangelii Gaudium: “A alegria do
Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se
encontram com Jesus”.
Neste contexto, cumpre esclarecer que, cheios da alegria
do Senhor, a missão de evangelizar se torna uma realidade a todos
aqueles que foram achados por Jesus e que procuraram em Sua
palavra o direcionamento para suas vidas.
Evangelizar não é atividade exclusiva de pregadores, mas
de cada um que se sentiu tocado pelo o amor Ágape! E que o
comunica por qualquer meio, podendo ocorrer por uma
mensagem de celular ou pelo convite para participar de uma Santa
Missa.
Esse movimento de constante propagação da Palavra de
Deus e de conversão de pessoas é atemporal, pois a Sagrada
Escritura é composta de Palavra Viva, que se amolda
perfeitamente a cada nova época, uma vez que não objetiva falar
de realidades sociais passageiras, mas daquilo que é eterno.
Compreendida a dinâmica de se abrir ao Pai e deixar-se
apaixonar, o reflexo consistirá em irradiar a luz que não se apaga.
Por definição, refletir é fato que ocorre
inconscientemente, por efeito da proximidade daqueles que
querem estar junto de Deus, movidos pela atração do amor.
Assim, o tema do Mês da Bíblia deste ano de 2015,
que é "Permanecei no meu amor para dar muitos frutos" (cf. Jo
15,8-9), atende ao planejamento divulgado pela Conferência
Equipe da Revista

dos Bispos do Brasil (CNBB), e alcança de maneira objetiva os
frutos a que se propõe.
A paroquiana Noêmia da Silva Estalfi é exemplo de uma
pessoa que produz os frutos daqueles que permanecem no amor.
Ela, que há trinta e três anos participa da Paróquia São José
Operário, contou que é Coordenadora do Dízimo da
Comunidade Nossa Senhora de Fátima e integrante do
movimento Legião de Maria.
“O movimento Legião de Maria é uma associação de
leigos católicos, sob a proteção e intercessão de Nossa Senhora,
com aprovação da Igreja, que pela oração e pelo trabalho
apostólico ativo destina-se à evangelização e à santificação dos
homens, para a glória de Deus”.
Intercessora dos necessitados, Noêmia afirma que em
cada cômodo de sua casa existe um exemplar da Bíblia, além dos
diversos livros católicos e de cânticos que possui.
Conhecedora da fonte de sustento de toda a saciedade,
não é ao acaso que diz, com voz confiante, que permanecerá com
Jesus e Nossa Senhora até o fim!
“Tenhamos todos corações abertos, pois o precioso
sangue de Jesus já nos resgatou por sua imensa misericórdia, de
modo que basta apenas o nosso querer para que se cumpra em
nossas vidas a dinâmica do amor”, completa.
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Dízimo
SERÁ QUE PRECISAMOS
“SUSTENTAR” OS PADRES?
‘’Quando os israelitas tomaram posse da terra que Deus lhes havia
prometido, todos receberam terras para cultivar e para apascentar seus rebanhos,
exceto os levitas. Estes eram consagrados ao serviço do Templo e se dedicavam às
coisas de Deus. Por isso não tinham tempo para cultivar a terra e não recebiam como os
outros. Recebiam, porém, o dízimo, para seu sustento e para as despesas do culto.
Hoje o padre está na mesma situação do levita. Ele não deve possuir terra,
negócio ou profissão profana; ele é consagrado ao serviço de Deus e dos irmãos. O
padre que se dedica ao trabalho pastoral não tem tempo para uma profissão ou
negócio. Por isso, do dinheiro oferecido pelos irmãos para as despesas da comunidade,
ele recebe o necessário para viver.
O padre, como todo batizado, é membro do povo de Deus. Ganhando seu
salário, deve também oferecer o dízimo para a comunidade dando testemunho de
comunhão aos irmãos.
O salário do padre é pequeno, levando em conta seus longos anos de
estudos. Mas certamente ele não se tornou padre para ganhar dinheiro, muito menos
para ficar rico. É bom que ele viva na simplicidade com a maioria dos seus irmãos leigos.’’
Dom José Maria Maimone

O DÍZIMO TEM A FUNÇÃO DE
ATENDER AS CARÊNCIAS DA IGREJA
O Catecismo da Igreja e o Código de Direito Canônico não falam em
10% (dez por cento); esta exigência não aparece no Novo Testamento, mas
apenas no Antigo; e a Igreja não obriga a pagar os 10% de tudo o que se
ganha; embora isso seja bonito e meritório para quem desejar fazer, e a Igreja
Católica até aprove isso. Quem quer e pode, pode até dar mais que 10% da
renda pessoal.
O que o Catecismo diz, quando fala do quinto Mandamento da Igreja
(§2043), é: “Os fiéis cristãos têm ainda a obrigação de atender, cada um
segundo as suas capacidades, às necessidades materiais da Igreja”.
O que diz o Código de Direito Canônico (Cânon 222 § 1): “Os fiéis
têm obrigação de socorrer às necessidades da Igreja, a fim de que ela possa
dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade e para o honesto sustento dos ministros.”
Entenda, então, que o dízimo, deve ser oferecido, em primeiro lugar, à paróquia onde a pessoa participa da missa e dos demais
sacramentos. Depois, cada fiel deve discernir o quanto deve dar: 10%, mais, menos... São Paulo diz: “Dê cada um conforme o impulso do
seu coração, sem tristeza nem constrangimento” (2 Cor. 9,7).
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Eduardo Verri

Dízimo
Dizimistas Aniversariantes do Mês de Setembro
01/08
Odair Bernardes
Valdir Gomes dos Santos
Sérgio Antonio Rodrigues
Ricardo Schmidt França
Odair Bernardes
Bruna Giulliana de Souza Rabelo
Mariana Yoshie Nagashima
Maria Aparecida Costa Maciel
Lozinete Carme de Oliveira
Jair Aristeu Pereira
02/08
Maria Eduarda Batista da Rosa
Marina Inacio de Cassiano
Paulo Ricardo Camargo de Moraes
Luiz Pereira
Rosemeiri Rogéria da Silva
Sandra Maria da Silva
Thaize Tavares
Angela Ferreira da Silva
João Martins
Franciele R. de S. Ogibowski
Drielly Perrutt Françoso
Dalvinha Campagnoli Silva
Balbino de Carvalho Dantas
Alfredo Bartolomeu Santander
Alexsandro de Souza Cabreira
03/09
Lara Froza de Andrade
Katia Daniele dos Santos
Fernanda Lima dos Santos
Helio Sgorlon
04/09
Sérgio José Pereira
Vera Aparecida Costa Barros
Soraima Sergio Furlan
Sabrina Jan Job de Oliveira
Emerson dos Santos Coelho
Celiane Miranda Modolo de Melo
05/09
Vandecler A. Sabatini Tamashiro
Tania Celia C. Pozzatti
Sandra Maria Perez Bruno
Rosana Jimenez M. da Silva
Roberto Carlos da Silva
Luiz Sergio de Toledo Barros Filho
Mercedes Rodrigues Jacomini
Cayton F. Barion
Carlos Alexandre Oliveira da Paixão
Cândida Benetolli Galvão
Aniceta Augusta S. E. Costa Cesco
Alessandro A. Ferreira
Fernandina Lopes Guerra
06/09
Kathury Teixeira
Valdilene de Fátima Silva
Maria Inês B. Marcondes Brasileiro
Marcos Aparecido Rodrigues
Fabiana Luzia Ignês
Jorge Fernandes de Azevedo
Carla Fernanda Ribeiro B. Sutil
07/09
Tatiane Dias Almeida
Meire Franci Polonio Navacchi
Conceição Maria Miller
Andreia C. Peres R. da Costa
08/09
Paulo Cesar Sala
Vivian Maldonado K. Tabachin
Sirley p. Lira da Silva
Roberto Aparecido Evangelista
Terezinha Aparecida de M. Paulino

Eduardo Verri

Luci aparecida Borella
Helena Maria Escalfi
Everson Clei da Silva
Adilson Aparecido Gomes Gordo
Maria Aparecida Santini
09/09
Maria Estela Guisalberti
Rosieli Ap. dos S. Gazin Guilen
Robertina Feitosa de O. Sacuchi
Mauricio M. Tamashiro
Jhony Stephan R. da Silva
Julia Sgorlon Checo
Jose Donizete Pereira
Antonio de Paiva
10/09
Sônia da Anunciação Grejamin
Valdenir Antonio Gastardin
Paulo Henrique Garcia
Vilma Aparecida Toneli de Souza
Virlene Aparecida Noronha Cia
Patricia Rodrigues Gomes Sgorlon
Miguel Belfiori Dias
Luiza Saveli Furlan
Jose Mario da Silva Filho
Antonia Tomaz Garcia
11/09
Wagner Antonio Zago
Priscila Figueiredo de Oliveira
Luciane de Andrade Custódio
Fabrícia Pelacani Bueno Gambarin
Edemilson Cruz Santana
12/09
Adhemar Thomaz Diniz
Erik Bortolato
Rosalina Elenir Garcia V. dos Santos
13/09
Mario Borges
Maria Aparecida K. Sabino
Rosely Correa do Nascimento
Sandro Mesquita de Araujo
Giuliano Toito Natel
Isabele E. Alvarez de Vicente
Aparecida B. Panzeti
Anna Ersching Kienen
Maria de Lurdes Rodrigues
14/09
Goreth Modesto Ramos
Vania Rodrigues Nicolau
Natalia Pereira Amaduci
Lourdes Mingareli Cavalini
Jucineide Brito
Fernando Correa Pires
Francisnaldo Lacerda de Alencar
Eduardo Aparecido de Faria
Ednilson Cesar Cassiano
Andre Antonio Ferreira do Pinhal
15/09
Jose Carlos Lemos
Jose Roberto Calixto
Ivonete de Souza
Maria Devilma Leandro de Jesus
Rosemery Renata Catani
Fernando Scaione
Fabio Freides Mariano
Carolina Paschoal
Aparecida dos Santos Galvão
Ilda aparecida de Oliveira
16/09
Valmir Augusto Menezes
Silvana Fidelis Parra
Valdenir Carlos de P. Melo
Najat Georges Haurani

Vanderlei Celerino da Silva
Vanessa Freitas da Silva
Wilson Fernando Malacrida
Ivonete de S. Cavalcante
Maria A. B. dos Santos
Lucilene M. D. da Silva
Antonio Pinhel dos Santos
Ana Carolina Pitiote
Alquimedes F. Mota
Ademir Bragatto
17/09
Francisco de Andrade
Iracema Watanabe
Evandro Quirino Rossi
Rogério Dutra
Vanessa R. do Nascimento
Roseli Alves Silva
Diessica dos Santos
Aline C. de A. Bernardino
Adriana B. dos Santos
Evandro Quirino Rossi
18/09
Elizete Matos Neves
Viviane Frachini
Ana Gracielly C. da Silva
19/09
Aparecido Geraldo Pereira
Elenice P. Rigobello
Julio Cesar Zavan
Lenira Turcato de Almeida
Maria Catarina E. Brejamin
Marlene Lorenzone Letrinta
Renata Ferreira de Lima
20/09
Marcilio Vicentin
Joedna Rodrigues Silva
Wilson Cardim
Camila Valderrama Simões
Ada Dourado de Souza Cardim
Francieli Defendi Tezzei
21/09
Rodrigo Semensato
Vanessa Thais Calixto
Terezinha de Jesus M. Ferraz
Rogerio Moraes Ferreira
Rogelio Ferrel
Mariana Francisco C. Mendes
Maldelurdes Manzzepe
Antunes
Gilda Aparecida de L. Barion
Cleonir Stel de Azevedo
22/09
Marly de O. Roxo Almeida
Tereza de Jesus Afonso
Maria Santana da Silva
Thaise Marchi da Silva
Valter Marcolino
Wellington Aparecido Campaveze
Orlando Luiz Santos
Luzia Fregatto dos Santos
Luiz Carlos Borges de Lima
Leidiane Santos Almeida
Helton Rodrigo R. Mangolin
Daniel Garcez
23/09
Nadir Nunes de Souza
Maria Manzoli Evangelista
Lino Aparecido de Almeida
Nayara dos S. Nascimento
Roberto Gonçalves da Silva
Patricia Fabi Oliveira Trídico
Elisangela Pereira Mesquita

Cleunice R. de Moura Silva
Cláudio Cézar Cassavara Soares
Angela Cristina Ranzani
Jandyra Bortolato Corradini
24/09
Ediel de Morais Pinheiro
Guilherme Pereira
Silvio Marcio Rodacki
Danilo Ronqui
25/09
José Luiz Rosado
Sirlei Vignoto da Silva
Reginaldo Nascimento
Manuel Marques
João Roberto Finetti
Elza Mendes Pereira
Elizabeth Ferreira
Aparecida Marli Robles Nishi
26/09
Rafael de Lima Villela
Ruth Rodrigues Caldeira
Marcio Sereno Della Bella
Thiago Ronqui
Yuri Bortoleto Marandola
Jefferson Santos G. da Silva
Edvaldo Feliciano
Carlos Alberto Borges
Ana Paula Lorini
José Pento Junior
27/09
Sergio Lopes Teixeira
Vânia Cristina Soares
Sonia Bourscheidt Moretto
Pedro C. Sobrinho
Sebastião Nascimento de Oliveira
Patricia Granzoto Bazotti
Danilo Peres Rodrigues
Alexandre Gonçalves Alves
28/09
Terezinha de F. R. Bilha
Thiago Fernando Jordão
Sabrina Barbosa Novelini
Vanderlei Montuani
Vanilda Fatima Totoli
Maria Joaquina da S. Valério
Marli Regina de Oliveira
Flavio Rogerio Sala
Edson Martins Ferreira
Priscila A. de Melo Neri
29/09
Rosalina Passadora Alarcon
Sonia de F. Martins Freitas
Rosana Aparecida de Andrade
Franciele Ota Barros
Carlos Roberto de Assumpção
Aparecida Rodrigues Sirigu
30/09
Claudilene F. dos Santos
Geraldo José de Souza
Guilherme Zaguine
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Calendário Paroquial
DATA
Ter. 01
Qua. 02
Qui. 03
Sex. 04
Sab. 05
Dom. 06
Seg. 07
Ter. 08
Qua. 09
Qui. 10
Sex. 11
Sab. 12
Dom. 13
Seg. 14
14 a 18
Ter. 15
Qua. 16
Qui. 17
Sex. 18
Sab. 19
Dom. 20

Seg. 21

Ter. 22

Qua. 23

Qui. 24

Sex. 25

Sáb. 26

Dom. 27
Seg. 28
Qua. - 30

12

HORA
15h às
22h
19h30
20h00
20h00
19h00
20h00
20h00
19h15
20h00
20h00
19h30
06h30
20h00
20h00
22h00

Calendário Paroquial - SETEMBRO
ATIVIDADE
PARTICIPANTES
Adoração ao Santíssimo Sacramento, pelo Clero e
Comunidade
vocações Sacerdotais
Terço dos Homens
Comunidade
Grupo Resgate
Comunidade
Grupo de Oração Santa Terezinha (RCC)
Comunidade
Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo
Adolescentes
Grupo de Jovens Angelus
Jovens
Grupo de Jovens UPF
Jovens
Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria Jovens
Abastecimento RCC
Membros
Abastecimento Resgate
Membros
Terço dos Homens
Comunidade
Terço de São José
Comunidade
Grupo Resgate
Comunidade
Grupo de Oração Santa Terezinha (RCC)
Comunidade
Abastecimento Angelus
Menbros

RESPONSÁVEL
Comunidades/Past./Mov./
Grupos
Nilson Barroso
Coord. Do grupo
Wilson Gambarin
Ricardo Montanher
Coord. Do grupo
Coord. Do grupo
Guilherme Cavalieri
Coord. RCC
Coord. Resgate
Nilson Barroso
Helio e Elza
Coord. Do grupo
Wilson Gambarin
Aline

LOCAL
Igreja
Sala 10
Salão Paroquial
Igreja
Salão Paroquial
Salão Paroquial
Sala 09
Sala 09
Igreja
Salão Paroquial
Sala 10
Igreja
Salão Paroquial
Igreja
Casa da Juventude

19h00 Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo

Adolescentes

Ricardo Montanher

Salão Paroquial

20h00
20h00
19h15
20h00
20h00
20h00
19h30
06h30
20h00
20h00
22h00
19h00
20h00
20h00
19h15
20h00
20h00
20h00
20h00
19h30
20h00
20h00
20h00
06h30
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
19h00
20h00
20h00
09h00

Jovens
Jovens
Jovens
Membros
Membros
Comunidade
Comunidade
Comunidade
Comunidade
Comunidade
Menbros
Adolescentes
Jovens
Jovens
Jovens
Membros
Membros
Membros
Membros
Comunidade
Membros
Membros
MECEPs
Comunidade
Membros
Membros
Membros
Membros
Membros
Membros
Membros
Membros
Membros
Adolescentes
Membros
Membros

Coord. Do grupo
Coord. Do grupo
Guilherme Cavalieri
Coord. RCC
Coord. Resgate
Coord. Pastoral do Batismo
Nilson Barroso
Helio e Elza
Coord. Do grupo
Wilson Gambarin
Aline
Ricardo Montanher
Coord. Do grupo
Coord. Do grupo
Guilherme Cavalieri
Coord. CEBs
Coord. Da Pastoral
Coord. Da Pastoral
Coord. Cursilho
Nilson Barroso
Coordenação da Pastoral
Coord. Da Pastoral
Coordenação da Pastoral
Helio e Elza
Coord. Da Pastoral
Coord. Vicentinos
Coord. Da Pastoral
Coordenação da Pastoral
Coordenação
Coord. Da Pastoral
Coord. Da Pastoral
Coord. RCC
Coord. RCC
Ricardo Montanher
Coord. Cam. Com Maria
Conselho Acampamento
Coord. Da IAM

Salão Paroquial
Sala 09
Sala 09
Sala 10
Salão Paroquial
Centro Catequético 2
Sala 10
Igreja
Salão Paroquial
Igreja
Casa da Juventude
Salão Paroquial
Salão Paroquial
Sala 09
Sala 09
Sala 09
Sala 07
Sala 08
Sala 10
Sala 10
Sala 08
Sala 07
Sala 09
Igreja
Sala 10
Casa da Juventude
Sala 09
Sala 07
Salão Paroquial
Sala 07
Sala 08
Sala 09
Igreja
Salão Paroquial
Sala 07
Sala 09
Sala 08

15h as Reunião Pastoral Catequética / Formação
18h Catequistas

Catequistas

Coord. Catequese

Sala 09

14h00
19h00
09h30
19h15
20h00
20h00
06h30
20h00

Membros
Comunidades
Candidatos
Jovens
Membros
Membros
Comunidade
Comunidade

Coord. Da Pastoral
CPAE
Juliana Rossa e Carla Ruiz
Guilherme Cavalieri
Coord. RCC
Coord. Resgate
Helio e Elza
Coord. Do grupo

Salão Paroquial
Salão Paroquial
Sala 09
Sala 09
Sala 10
Salão Paroquial
Igreja
Salão Paroquial

Grupo de Jovens Angelus
Grupo de Jovens UPF
Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria
Abastecimento RCC
Abastecimento Resgate
Catequese Pré-Batismal
Terço dos Homens
Terço de São José
Grupo Resgate
Grupo de Oração Santa Terezinha (RCC)
Abastecimento Angelus
Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo
Grupo de Jovens Angelus
Grupo de Jovens UPF
Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria
Reunião de entrega de Informativo
Reunião Pastoral do Batismo
Reunião Pastoral da Comunicação
Reunião do Cursilho
Terço dos Homens
Reunião Liturgia / Canto Litúrgico
Reunião Pastoral dos Adolescentes
Reunião MECEPs
Terço de São José
Reunião Pastoral da Criança
Reunião Vicentinos
Reunião Pastoral da Juventude
Reunião Pastoral do Dízimo
Grupo Resgate
Reunião Pastoral Familiar
Reunião Pastoral Vocacional
Reunião RCC
Grupo de Oração Santa Terezinha (RCC)
Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo
Reunião Caminhando com Maria
Reunião Acampamento
Reunião IAM

Reunião Pastoral dos Coroinhas
Gincana Bíblica - CEBs/Evangelho de Marcos
Formação Novos Coroinhas
Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria
Abastecimento RCC
Abastecimento Resgate
Terço de São José
Grupo Resgate
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Alex Nascimento / Secretaria Paroquial

Peregrinação de Fé

Marcela Nóbrega Corrêa
Vaticano - Basílica de São Pedro
Grupo - Resgate
Ano - 2014
Mensagem

No ano de 2014 participei
de uma excursão
e um dos lugares
que conhecemos
foi o Vaticano.
Além da arquitetura imponente, bem como da arte expressa em pinturas e esculturas de artistas renomados,
fui tomada pela emoção ao conhecer
a Basílica
de São Pedro.
Outra experiência
inesquecível
foi durante a audiência geral em que avistamos o Papa Francisco de muito perto, depois de esperarmos
por cerca de quatro horas debaixo de chuva para ouvi-lo, ocasião em que ele apareceu e demonstrou
ser ainda mais simpático pessoalmente. Sou integrante do Resgate há alguns anos e levei uma bandeira do grupo, tinha como
“missão" fazer com que ela chegasse até o Papa de alguma forma e no dia desta audiência arremessei-a contra o papa móvel, foi
então que rapidamente um dos guardas que o acompanhavam segurou-a e a colocou dentro do veículo.
Nunca saberei se ele chegou a vê-la, mas meu coração se enche de alegria cada vez em que lembro deste
momento e penso que a nossa bandeira, aquela que representa a nossa missão, chegou próxima àquele que tem nos orientado
qual o melhor caminho para estarmos perto do Pai.

DÍZIMO - MÊS DE JULHO DE 2015
CEB SAGRADA FAMÍLIA
CEB SANTO AGOSTINHO
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA

R$
R$
R$
R$

8.632,00
7.612,00
4.953,00
21.981,00

CEB SÃO MARCOS
CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO
CEB SÃO JOSÉ

CAPELA SÃO SEBASTIÃO
PARTICULAR

R$
R$

832,00 DIZIMO CATEQUESE
29.208,17

R$
R$
R$
R$

8.062,12
5.200,00
10.196,00
18.838,24
X

Receitas e despesas do mês de JULHO de 2015
TOTAL RECEITAS
Dízimo
Doações
Aluguéis
Coletas
Óbulo de São Pedro
Outras Receitas
TOTAL DESPESAS
Dimensão Missionária
Dimensão Religiosa
Dimensão Social
Construção/ Manutenção¹

R$
R$

115.514,53
300,00

R$
R$
R$
R$

740,00
12.799,65
2.500,00
429,20

R$

132.283,38

R$

125.428,40

R$
R$
R$

99.058,66
8.802,00
17.567,74

¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Tesouraria
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Atividades e Eventos
Pe. Marcos e Pe. Cícero visitam a Comunidade São Marcos
Foi com grande alegria que a comunidade São Marcos recebeu os padres Marcos e Cícero para a visita pastoral
2015. Foram feitas visitas a idosos, enfermos, famílias e estabelecimentos comerciais pertencentes a pessoas desta
Comunidade.

Noite Mariana com o missionário Dunga reúne milhares de pessoas
Organizado pelo grupo Caminhando com Maria, foi realizado no dia 05 de agosto uma noite Mariana com o
cantor e compositor Dunga, da TV Canção Nova (Cachoeira Paulista – SP). Milhares de pessoas se reuniram na igreja,
para ouvir suas músicas e pregações.

Semana Nacional da Família
A Pastoral Familiar, juntamente com as Comunidades de nossa paróquia,
realizou de 08 a 15 de agosto a Semana Nacional da Família. Realizada anualmente
em todo o Brasil, o tema deste ano foi: “O amor é a nossa missão: a família plenamente
viva”. Em nossa paróquia foram celebradas Santas Missas todos os dias, com Diáconos
de nossa Diocese como convidados.
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Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos
1ª Festa Agostina das Comunidades, sucesso total!
Alegria, descontração e confraternização. Essas três palavras resumem o que foi a 1ª Festa Agostina da Paróquia São José
Operário. A festança iniciou com a Santa Missa, com músicas em estilo sertanejo. Após a Missa toda a comunidade se reuniu nas
proximidades do salão paroquial para degustar as diversas comidas típicas preparadas pelas Comunidades. Obrigado a você que ajudou a
organizar! Obrigado a você que participou e fez de nossa festa um sucesso! Ano que vem tem mais!

Veja mais fotos e acompanhe todas as edições da Revista “O Padroeiro” no site:

WWW.IGREJASAOJOSEOPERARIO.COM.BR

Pastoral da Comunicação
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Catequese
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