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Pe. Machado
Seja bem vindo!
Nossa comunidade o acolhe com carinho!

Palavra do Padre
Olá filhos e filhas de Deus...
É com muito carinho e alegria
que me dirijo a cada um de vocês,
através deste importante meio de
comunicação de nossa comunidade, a
revista “O Padroeiro”. Tive a
oportunidade de assumir como
Administrador Paroquial a Paróquia São
José Operário no dia 14 de Fevereiro,
numa celebração muito acolhedora e
festiva. Ao longo desses primeiros dias,
estou buscando me inserir neste novo
contexto e tenho pedido muito a Deus
que me dê discernimento e sabedoria
para fazer a Sua vontade.
Quero destacar aqui, as
mesmas palavras que transmiti na minha
chegada a esta comunidade. Neste
momento, é importante que diante de
nossas dúvidas, inquietações e
incertezas, o que é normal em cada um
de nós, possamos compreender e aceitar
a vontade de Deus que se cumpre. O
processo de transição de padres nas
paróquias, sempre provoca reações,
positivas ou negativas e corremos o risco
de procurar respostas ou culpados para
aquilo que aceitamos ou rejeitamos.
Nesse sentido, é necessário que sejamos
maduros na fé para que não nos
percamos em nossas emoções e

sentimentos. A vontade de Deus está
acima de tudo e com o tempo vamos
compreendendo o que Ele quer de nós.
Percebo uma comunidade
paroquial em uma caminhada fervorosa,
com inúmeras pastorais, movimentos,
gr upos de famílias, jovens e
adolescentes. Aos poucos estou
buscando conhecer estas realidades para
compreender a missão e perfil de cada

“Que o Espírito Santo de Deus
nos mostre o caminho certo
por onde deveremos caminhar”

Pe. Machado - Administrador Paroquial

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. Machado
Coordenação: Roberto Catarin
Equipe:
- Diácono Adriano Lopes
- Alessandro Santos
- Alex Nascimento
- Alvino Jacomini
- Carla Ruiz
- Eduardo Verri
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uma. O momento é de buscar conhecer
toda a dinamicidade da Paróquia e isso
leva um tempo. Por isso, espero contar
com a compreensão de todos.
Aproveito a oportunidade para
agradecer ao meu irmão no Sacerdócio
Padre Marcos, pelo belo trabalho
desenvolvido à frente desta Paróquia,
pedindo a todos que sempre rezem pelo
seu ministério. Também, espero contar
com as orações de cada um de vocês
paroquianos, pois a oração da
comunidade ajuda a manter o seu padre
de pé.
Que o Espírito Santo de Deus
nos mostre o caminho certo por onde
deveremos caminhar. Que São José
Operário, nosso Padroeiro, interceda a
Deus por cada um de nós e por toda a
nossa comunidade! Que nossa missão
possa ser pautada na simplicidade,
humildade, acolhida, espiritualidade e
maturidade a exemplo do nosso bom
São José!
Que Deus abençoe a todos!

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA
Segunda-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
LEGIÃO DE MARIA
A Legião de Maria (em latim: Legio Mariae) é uma
associação internacional de fiéis formada por leigos que servem de
forma voluntária, com a finalidade de contribuir para a ação
evangelizadora da Igreja, sob a poderosa proteção e sublime exemplo
de Maria. Foi fundada em Dublin, Irlanda, como um movimento
mariano católico romano por Frank, em sete de setembro de 1921.
A associação tem a sua maior presença na Coreia do Sul,
Filipinas, Brasil, Argentina e República do Congo. Este exército,
hoje tão numeroso, teve a mais humilde das origens. Não proveio de
longas meditações, mas surgiu espontaneamente, sem premeditações
de regras e práticas. Marcou-se uma tarde para a reunião de um
pequeno grupo, cujos componentes dificilmente supunham que seriam
instrumentos da Divina e amorosa Providência. O aspecto daquela
reunião foi idêntico ao das reuniões legionárias que depois viriam a se
efetuar em toda a terra. No meio do grupo, sobre uma mesa, com uma
toalha branca erguia-se uma imagem da Imaculada Conceição (igual à
da Medalha Milagrosa), ladeada por dois vasos de flores e duas velas
acesas.
A Legião é um exército. E, antes mesmo de os legionários se
reunirem, ela, a Rainha dos céus e da terra, já aguardava de pé, todos
aqueles que certamente atenderiam ao seu chamado. Não foram eles
que a adotaram: foi ela que os adotou! O primeiro ato coletivo destes
legionários foi ajoelhar. Aquelas cabeças jovens e ardentes inclinaramse. Rezou-se a Invocação e a Oração ao Espírito Santo; e depois,
aqueles dedos que, durante o dia haviam trabalhado arduamente,
desfiaram as contas do terço; a mais simples das devoções. Terminadas
as orações, sentaram-se e, sob a proteção de Maria (representada por
sua imagem) aplicaram-se a procurar os meios de mais agradar a Deus e
de torná-Lo o mais amado neste mundo, que lhe pertence. Desta troca
de impressões, nasceu a Legião de Maria, com a fisionomia que hoje
apresenta. Que maravilha! Quem, considerando a humildade de tais

pessoas e a simplicidade do seu procedimento! Seu maior objetivo: É a
gloria de Deus, por meio da santificação de seus membros pela oração
e cooperação ativa sob a direção da autoridade eclesiástica na obra de
Maria e da igreja. Para tanto, está presente em todas as pastorais e
naquilo que diz respeito à evangelização.
O trabalho primordial da Legião de Maria é a visita
domiciliar a todas as pessoas de qualquer crença e/ou religião católica
ou até indiferentes. Em nossa paróquia, foi fundada em 16/05/1967
na Capela São José, (agora Igreja Matriz São José Operário), pela
Tia Geralda. Hoje temos três grupos que são chamados de praesidium,
onde senhoras legionárias se encontram semanalmente.
Você é convidado a participar, venha! Identifique-se com um
desses grupos de legionários e faça parte desse exército!
Os dias e horários dos praesidium em nossa paróquia são:
Mãe Admirável – terça-feira às 08h30;
Nossa Senhora do Rocio - quarta-feira às 08h15;
Nossa senhora Aparecida – quarta-feira às 15h00.

PADRE MACHADO, SEJA BEM VINDO!
Sua presença é muito importante para
nós, estamos felizes por ter você conosco! Juntos
construiremos um novo futuro. Agradecemos
pela confiança em nós depositada. Muito
obrigado!
Vamos caminhar juntos pelos caminhos que
levam a Jesus, indo mais além do que se pode
enxergar, nesta longa jornada não estaremos
sozinhos. Deus nos acompanhará e, com certeza,
seremos abençoados por Ele. Orgulhosos,
chegaremos ao final de mais uma etapa. Seja bem
vindo!
Nossa comunidade está recebendo você,

Alessandro Neves

querido Padre Machado, com um abraço e com
as maiores expectativas. A ansiedade de receber
a palavra de Deus, através de seus ensinamentos é
alta. Fique sabendo que a fé é o caminho de
todos que pertencem a esta linda paróquia! O
amor, a amizade, o respeito e o sacrifício são os
alicerces de todos nós. Pode ter certeza que sua
chegada causa furor entre todos, com a certeza de
um futuro construído por todos.
Pastorais e Movimentos PSJO
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Comunidades
COISA LINDA DE SE VER

O gesto do padre Marcos indo a todas as comunidades
para se despedir foi algo maravilhoso! Ele ouviu cada pessoa em
particular, agradecendo pessoalmente a cada uma delas,
conversando e abraçando a todos os membros, que se
manifestaram do seu jeito, fazendo uma despedida a esse pastor
tão maravilhoso, que tanto marcou a nossa paróquia com a sua fé.
São gestos como estes que fazem toda a diferença,
gestos simples, mas que vai ao encontro de um povo que passou
a te admirar como pessoa e como padre! O verdadeiro pastor é

aquele que vai ao encontro de suas ovelhas. Foi isso que
podemos ver durante o tempo que ficou em nosso meio,
implantando as visitas nas comunidades e fazendo memória
eterna.
Nosso querido padre Marcos, pedimos a Deus que te
ilumine sempre e te dê perseverança no trabalho, o restante é
dele. É de coração os nossos agradecimentos, em nome de todas
s comunidades! “Padre Marcos muito obrigado!”

QUAL É O SEU LIMITE?
Quando chegamos ao nosso limite, Deus chega com a
sua providência! Você duvida? Vejamos alguns exemplos da
Bíblia:
O limite de Moisés era o mar, Deus abriu e fez seu povo
passar salvando não só Moisés, mas todo o povo de Israel. O
limite de Abraão era a morte de Isaac, Deus não só proveu o
cordeiro para ser sacrificado no lugar de seu filho como impediu a
Abraão de tocar no menino. O limite de Isabel era a esterilidade
e a idade avançada, mas para Deus nada é impossível e deu a
Isabel um filho. O limite da missão de Cristo era a morte, mas
Deus o ressuscitou fazendo com que ele vencesse até a própria
morte que não tem mais nenhum poder sobre Ele.

Além desses, na Bíblia encontramos muitos outros
exemplos, também fora dela, então... Qual é o seu limite?
Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e que
aquilo que o limita seja só o instrumento para o milagre de Deus
na sua vida. Não olhe
para o problema
como o fim, mas como
a oportunidade da
manifestação da
Glória eterna de
Deus.

VAMOS CELEBRAR O RESSUSCITADO?
No final deste mês, teremos a grande celebração do Tríduo Pascal, iniciando na quinta-feira
Santa, continuando na sexta-feira Santa e terminando no sábado da Aleluia. Uma celebração em três
partes, cada uma com significados e motivos próprios. Vamos celebrar a paixão, morte e ressurreição de
nosso Senhor Jesus, lembrando que para nós cristãos, a ressurreição é o grande momento é o ponto
alto da celebração, pois marca a vitória. Jesus vence seu maior inimigo que é a morte e agora ela não tem
mais nenhum poder sobre nós.
Nós que acreditamos no ressuscitado, acreditamos na ressurreição. Então, não podemos
deixar de participar de todas essas celebrações! Coordenadores incentivem suas comunidades a
participarem em peso. Animadores vocês têm um papel importantíssimo diante de seu grupo. Vocês
estão ligados diretamente com a base, ou seja, com as pessoas. Todos nós precisamos ser animados a
participar! Então, vamos conferir toda a programação e os horários. “A todos uma verdadeira semana
santa”
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Alvino Jacomini

Voz da Igreja
MICROCEFALIA E O ABORTO
Olá queridos paroquianos.
Estamos vivenciando uma grande
preocupação nesta época do ano com
relação à saúde pública, que é a grande
infestação em nossa cidade do mosquito
Aedes Aegypti, transmissor do vírus da
dengue, chikungunya e zika. O problema
aumentou ainda mais com a ligação entre
o vírus do zika, com a incidência elevada
de casos de microcefalia em crianças
recém nascidas. Isso tudo gerou um
grande debate em torno da possibilidade
de liberar o aborto nesses casos,
levantada por grupos defensores do
aborto no Brasil. Com a intenção de
melhores esclarecimentos, trago um artigo
assinado pelos professores da PUC de
Curitiba, Mário Antonio Sanches e
Daiane Priscila Simão Silva acerca do
assunto.
“O avanço do zika vírus no
Brasil tem motivado o debate para a
proposição de legislação legitimando
o aborto de fetos diagnosticados com
microcefalia. Este debate remete ao
que se chama de “aborto eugênico”,
ou seja, não viabilizar a vida de fetos
identificados como “anômalos”,
induzindo a uma interrupção de
gravidez. O tema merece reflexão e
salientamos que há uma contradição
na sociedade a respeito deste assunto.
Por um lado, há pressões para que
pessoas com deficiência sejam amparadas
pela legislação e assistência
governamental. Por outro lado, há
pressões para que os fetos com
deficiência sejam abortados. Podemos ter
visões diferentes de mundo, mas a ética
requer coerência e razoabilidade.
Nossa sociedade tem assistido
ao surgimento de associações de
familiares, amigos e de pessoas com
deficiência, no sentido de afirmar a
dignidade dos mesmos e o seu direito a
uma vida plenamente incluída. Desde o
fim da década de 1970, os movimentos
em prol das pessoas com deficiência já
alcançaram muitos avanços legislativos e

Diácono Adriano Lopes

políticos, como a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei
13.146/15), que entrou em vigor em
2016, aprovada após 12 anos de
trâmite. Esses grupos reivindicam o
reconhecimento de seus direitos humanos
e ainda têm muito a enfrentar em relação
ao modelo biológico determinista
construído e reforçado socialmente,
apontando a deficiência como um
problema a ser eliminado.
A sociedade presencia também
o recrudescimento de uma mentalidade
eugênica, valorizando as pessoas apenas
a partir de seus traços biológicos. É
possível justificar a eliminação de um feto
exata e unicamente porque teve um
diagnóstico de uma determinada

deficiência? Em muitos países essa prática
de eliminação de fetos diagnosticados
com determinadas características
genéticas e/ou biológicas já é assumida
claramente. Estamos cientes de que os
países que tomaram tais decisões, o
fizeram a partir de sua própria realidade
existencial e pessoal, não cabendo a nós
julgá-los. No entanto, a indagação
permanece e a reflexão se torna
necessária, pois claramente estamos
vendo movimentos que apontam para
posições opostas e a reflexão precisa ser
ampliada, pois a ética exige argumentos
coerentes.
Pode parecer confusa a fronteira
entre eugenia e preocupação com a saúde
nas técnicas de medicina embrionária e
fetal, mas nos parece que a fronteira pode

se definir entre duas posturas básicas:
uma é realizar testes diagnósticos em
embriões e fetos com o objetivo de
prever doenças e promover seu
tratamento; a outra é realizar testes em
embriões e fetos para que, se estiverem
doentes, ou com características
indesejadas, eles sejam eliminados.
Desta forma, compreendemos
que a inclusão e reconhecimento da
dignidade da pessoa com deficiência
passam por uma estrutura ampla e
complexa de representação social. Nesta
estrutura, o discurso ideológico
eugênico, legitimado como “promoção
da saúde”, para cumprir seus objetivos e
fundamentar seus pressupostos, constitui
um elemento de conflito e retrocesso.
Isso porque vai contra a promoção da
valorização da diversidade humana,
cria critérios de qualificação de
“superiores” e “indesejáveis” e ainda é
arrogante e injusto, principalmente,
para com aqueles que lutam pela
inclusão e defesa da dignidade das
pessoas com deficiência.
Mário Antonio Sanches,
doutor em Teologia e pós-doutor em
Bioética , é professor e coordenador
do Programa de Pós-Graduação em
Bioética da PUCPR. Daiane Priscila
Simão-Silva, doutora em Genética e
pós-doutora em Bioética, é professora
do Programa de Pós-Graduação em
Bioética da PUCPR.

Espero ter ajudado a todos na
reflexão sobre mais essa questão que tem
sido colocada pelos meios de
comunicação. Não nos deixemos enganar
com falsas premissas de “evitar
sofrimentos aos pais”. Todo aborto é
condenável, pois é um assassinato, é a
eliminação de uma vítima, de uma vida
humana que merece todo o nosso amor,
carinho e respeito.
Fiquem com Deus e um ano
novo repleto da misericórdia do Pai!

05

MARÇO / 2016

Destaque Sacramento
NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Ricardo Botelho Camargo
Josy Krominski Graça Camargo

2012

Data do Sacramento do Matrimônio:
22/12/2012

2016

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Jacqueline Siqueira da Silva
Data do Sacramento do Batismo:
21/07/1996
Nome da Mãe:
Rosa Siqueira da Silva
Parinhos:
Luiz Antonio S. E. Silva e Livercina V. Silva
Celebrante:
Pe. Orlando Manoel Barbosa

1996

2016

MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2016
ORAÇÃO DA CFE 2016
Deus da vida, da justiça e do amor,
Tu fizeste com ternura o nosso planeta,
morada de todas as espécies e povos.
Dá-nos assumir, na força da fé
e em irmandade ecumênica,
a corresponsabilidade na construção
de um mundo sustentável
e justo, para todos.
No seguimento de Jesus,
Com a Alegria do Evangelho
e com a opção pelos pobres.
Amém!
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Equipe da Revista

Destaque Profissão e Fé

Profissão: Fisioterapeuta
Fernanda Soares Silva
Olá irmãos e
irmãs da Paróquia São
Jose Operário, meu
nome é Fernanda sou
fisioterapeuta formada
pela faculdade
Uningá-Maringá há
sete anos, depois de
formada me mudei
para Umuarama com
minha família, onde
comecei a exercer
minha profissão e
desde então frequento a Paróquia São José Operário.

Tenho o sonho de montar minha clínica de
Fisioterapia e Pilates. Espero realizá-lo até o final desse ano
com a graça de Deus.
Na Paróquia, participo a quatro anos do grupo
Resgate, onde me fortaleço espiritualmente e ajudo a
resgatar vidas e salvar almas! Experiência maravilhosa que me
coloca sempre nos braços do Pai.
Que São José nos abençoe e proteja sempre!

Atualmente, atendo em Umuarama com fisioterapia
clínica e domiciliar para pacientes com dificuldades de
locomoção, idosos e pós-operatórios de cirurgias em geral.
À noite dou aula de Pilates e Neo Pilates.
Atendo, também, na APAE da cidade de Alto
Piquiri-Pr três vezes na semana com a fisioterapia clínica e
Equoterapia que é um método terapêutico que utiliza o
cavalo. Com a fisioterapia neurológica, aprendi que o amor
existe no olhar, no sorriso e no abraço. Com o objetivo de
promover e melhorar a qualidade de vida dos pacientes
descobrimos juntos novas posições e experiências.
Amo a minha profissão e as várias áreas de atuação
que ela me proporciona. A cada movimento uma satisfação
e realização. Ensino e aprendo todos os dias com os meus
pacientes que tudo é possível com dedicação, esperança e
fé. Todo dia pela manhã peço a intercessão da Virgem
Maria para que passe na frente do meu trabalho.

Equipe da Revista
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Setor Juventude
JOVEM CATÓLICO NA UNIVERSIDADE, E AGORA?
Passou as férias! Fechou-se um ciclo! A realidade do
tempo de escola fica para trás e uma nova etapa na vida do jovem
se inicia. Primeiro, a escolha, depois o desafio da prova, enfim a
matrícula na universidade. Os jovens católicos não estão isentos
das etapas que o ser humano precisa passar para atingir a
maturidade pessoal e profissional. Em meio a tantos desafios e
responsabilidades, depois de tantas escolhas, chega a hora de ir
para a universidade e encontrar um mundo de múltiplas
possibilidades. Continuar perseverante nos caminhos do Senhor
quando a vida lhe apresenta uma nova perspectiva, é uma tarefa
que exige discernimento e uma fé madura.
Jovem Católico na universidade

Se dentro da nossa própria família ou do nosso grupo
de amigos conhecemos pessoas com crenças e culturas diferentes,
no convívio acadêmico encontramos uma pluralidade muito
maior. São muitas vozes, muitas religiões e aí começa o
verdadeiro desafio: não ter vergonha de mostrar que você é um
jovem católico! Muitos jovens podem dizer que não se
identificam com essa situação, ou então, que assumem de “peito
aberto” que pertencem ao catolicismo. Muito bom! Mas, ao
lado desses jovens, existem inúmeros outros que não foram
corajosos para assumirem que fazem parte da Juventude
Católica, ou então, que são devotos de Maria. Isso acontece
com mais frequência do que nós pensamos, pode acreditar. Na
época do imediatismo e de tanta tecnologia à nossa volta, é
preciso ter coragem para dizer que você quer ser um “jovem
santo”.

O fato de ser um jovem universitário faz com que uma
infinidade de portas se abra. Mas, ser jovem católico dentro do
meio acadêmico implica em reconhecer que nem todas as portas
abertas nos levam a Deus. Existem muitos grupos católicos
espalhados pelas Universidades. Porém, participar ou não deles,
não faz com que o jovem esteja blindado diante das “armadilhas”
do dia a dia. Mostrar o porquê à Juventude Católica é diferente
e consiste num exercício diário, que deve ser colocado em prática
nas nossas relações e além delas. Se a juventude pode sempre
inovar, por que não assumir e mostrar para os outros que Deus
está presente em qualquer lugar e que a Igreja só se faz jovem
quando existe um jovem para anunciá-la? Ter a oportunidade de
fazer o curso dos seus sonhos é uma experiência maravilhosa;
melhor ainda, é caminhar com Deus a nossa frente e continuar
acreditando em uma só verdade!

Atitude do Jovem Católico na Universidade

A vida na faculdade exige muita dedicação, e às vezes
parece que as vinte e quatro horas do dia não são suficientes para
você cumprir todas as tarefas e obrigações. Assim, na pressa do
cotidiano, não raro, o jovem passa um dia inteiro preocupado
com as suas atribuições e se esquece de agradecer a Deus por
mais um dia. A agenda é organizada com as matérias do período
letivo, os estudos diários, as provas, e tantos outros
compromissos. Entretanto, as missas, os grupos de orações e os
compromissos da vida religiosa ficam para segundo plano,
estando sujeitos aos nossos “se der”, “se eu conseguir”, ou pior
ainda, “se sobrar tempo”. Participar da vida religiosa da
comunidade é mais fácil quando estamos dentro da nossa
realidade. Agora, quando temos que reconhecer Jesus Cristo
nos novos desafios e caminhos, tudo fica diferente.
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Equipe da Revista

Destaque Capa
Pe. MACHADO, SEJA BEM VINDO! NOSSA COMUNIDADE O
ACOLHE COM CARINHO!

Em uma celebração realizada no dia 14 de
fevereiro, a comunidade São José Operário, acolheu o
seu novo administrador paroquial, o Pe. Valdomir
Almeida Machado.
Padre Valdomir Almeida Machado, ou somente
Pe. Machado é filho de João Almeida Machado e Alice
Marques Machado, nascido em 08 de agosto de 1976
na cidade de Umuarama PR, no antigo hospital São
Francisco é o quarto filho e caçula da família que, na
época, residia na área rural na estrada Paraguaçu em Serra
dos Dourados. Foi batizado na capela São José,
pertencente à Paróquia Sagrado Coração de Jesus no
distrito de Santa Eliza PR.
Desde pequeno, Pe. Machado despertou
interesse para os serviços na Igreja e sempre esteve
envolvido nos trabalhos pastorais da sua
comunidade. Aos 21 anos de idade, ingressou no
seminário da OFMCAP (Ordem dos Frades
Menores Capuchinhos), na cidade de Almirante
Tamandaré PR, passando pelas cidades de Ponta
Grossa PR, Joinville SC, Santo Antônio da Platina
PR e, finalmente concluindo seus estudos na cidade
de Londrina-Pr. Fez seus estágios pastorais
auxiliando Frei Jorge na cidade de Cruzeiro do
Oeste-Pr em agosto de 2006.
Foi ordenado Presbítero aos 10 de
fevereiro de 2007 na Igreja Matriz São Francisco
de Assis, e empossado como Vigário da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima na cidade de Cruzeiro do
Oeste, aos 18 de fevereiro de 2007; e pároco

Equipe da Revista

aos 11 de fevereiro de 2009, permanecendo nesta
paróquia por 06 anos. Na sequência, foi transferido para
Paróquia Senhor Bom Jesus na cidade de Nova Olímpia
PR aos 17 de fevereiro de 2013, sendo administrador
daquela comunidade por cerca de 03 anos. Aos 14 de
fevereiro de 2016 foi designado administrador paroquial
da Paróquia São José Operário na cidade de Umuarama
PR.
O Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São
João, (2,1-11) relata a realização do primeiro milagre
de Jesus! A transformação da água em vinho, nas bodas
de Cana é uma demonstração da absoluta confiança de
Maria em Jesus, mesmo Ele alegando que a hora ainda
não havia chegado, Maria manteve a total confiança,
dizendo aos serventes: “Fazei tudo o que ele vos disser”.
E realizou-se assim o primeiro milagre de Jesus. Pe.
Machado em sua Ordenação Presbiteral assumiu este
versículo como lema, demonstrando, assim, a sua inteira
confiança em Jesus.
A nossa comunidade se alegra em tê-lo conosco.
Queremos muito receber os seus ensinamentos e partilhar
nossas histórias! Que o senhor se sinta muito bem
acolhido por esta comunidade que já o ama e o quer tão
bem!
Pe. Machado, seja bem vindo! Nossa
comunidade o acolhe com carinho!
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Dízimo
DÍZIMO – UM COMPROMISSO LIBERTADOR!

Toda pessoa para se tornar plenamente consciente de
seus atos e escolhas tem a necessidade de refletir com
profundidade sobre as opções que faz na vida e descobrir
sempre o porquê de fazer ou não fazer alguma coisa. Em assuntos
de fé e religião, temos como principal recurso para tomarmos as
nossas decisões, quanto aos compromissos que iremos assumir, –
o fundamento da Sagrada Escritura. Entre tantas passagens
bíblicas que serviriam de exemplo, podemos ler uma que nos
ajuda nesta reflexão: “…quem se concentra numa lei perfeita, a
lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte
distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a
felicidade no que faz.” (Tg 1,25).
Quanta sabedoria nesta expressão do apóstolo Tiago!
Ele aponta a lei perfeita da liberdade como orientadora das
ações que produzem felicidade em nossas vidas. Aquela pessoa
que participa de uma comunidade e em nada contribui para a sua
existência e seu dinamismo – certamente será um cristão que não
desfruta de uma liberdade plena e talvez se sinta de alguma forma
questionado por sua omissão.
O mesmo se dá numa casa
com um filho que trabalha e tem seu salário, mas não ajuda nas
despesas da família e que também experimentará algum tipo de
frustração consigo mesmo por omitir-se de uma participação
solidária nas responsabilidades do lar em que habita.
A vida é exigente e cobra o comprometimento com as
realidades que nos cercam. Somos convocados a nos posicionar
e interagir com os diversos círculos de nossa atuação: na família,
na comunidade, na sociedade. Em cada uma destas instâncias,
temos os nossos direitos e nossas obrigações a cumprir. Em cada
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um destes planos temos privilégios, mas também temos os nossos
deveres. As pessoas que cobram os privilégios, mas não
correspondem com a prática de seus deveres, costumam ser
insatisfeitas consigo mesmas, arredias, infelizes sem descobrir a
causa. Já aquelas que assumem plenamente as suas
responsabilidades gozam, também, em plenitude o sentimento
do dever cumprido que as torna realizadas, satisfeitas e felizes.
Como afirma o apóstolo no texto citado de sua carta.
Muitas vezes somos conduzidos por preconceitos e
deixamos de praticar as ações que nos tornariam pessoas mais
realizadas e plenas em nossa experiência de fé. Em relação ao
Dízimo, por exemplo, – e falo por experiência própria no
passado – não é raro encontrar católicos que abrigam algum tipo
de preconceito, reputando esta forma de participação na
comunidade como coisa de “crente”. Encontramos ainda outros
que não conseguem ser dizimistas, por não conseguirem entender
a “lógica” dessa entrega de uma parte do seu salário para a
comunidade: são por demais apegados aos seus bens que até
sentiriam um pouco de vergonha em confessar-se dizimistas.
É preciso convencer-se que não há como ser um católico
autêntico e plenamente participante da comunidade sem
contribuir, cada um de acordo com as suas possibilidades e
capacidades, para que a Igreja possa cumprir o seu papel
evangelizador, para que a comunidade tenha o seu templo tão
digno quanto possível e as pastorais sejam sustentadas em seu
dinamismo.
Há muitas formas de contribuir, ninguém o nega. Mas
também não se consegue visualizar nenhuma forma tão
adequada, tão justa e tão regular como é o Dízimo para quem se
decidiu a ser Dizimista.
O dizimista é um cristão livre e feliz, porque com plena
liberdade, compromete a sua vida com a vida da comunidade. E
o dízimo realmente é um compromisso libertador...

Eduardo Verri

Dízimo
Dizimistas Aniversariantes do Mês de Março
01/03
Claudia Adriana Vanhelde
Fernanda da Silva
Grasielle Bertucci
Mari Ines Oliveira
Sandra Maria Belfiori Ganbarim
Zilma Dias Soares Oyama
Anderson Alves de Siqueira
02/03
Cleonice Aparecida de Jesus
Wagner Nicolau Arco
Marcio Eduardo Bogniotti
Jessica Olivia do Nascimento
Antonio Gilson Batista
Anderson B. Marandola
Agnes Guedes de Livio Naves
Clarino Patricio dos Santos
03/03
Ricardo Salgado Tolomeotti
Thais Camila Marques Rubio
Satre Marino de Brito
Sandra Regina G.machado
Gerson Roberto Adolfo
Maria de Fátima Maitan Garcia
Carlos Roberto da Silva
Alexsandro de O.trentin
04/03
Jair A.bambolim Gonçalves
Joao Pereira Barros
Maria Antonia Almeida
Orlando Neves
Valcir Simão
Leonardo Sefeld Guadagnini
Irineia Paulina Baretta
Fatima Regina Rosolem
Cleide G.da Silva Barbosa
Bem-vindo Neves
Barbara G.adamek Trindade
Antonio Carlos Yamamoto
Alessandra Cristiane Bastos

17/03
José Aparecido Dias Russi
Marlene Q. C. de Paula
Antonio N. G. Vasconcellos
Guilherme Prachlak de Souza

09/03
Maurílio Aparecido Machado
Viane Hadas Ascencio
Socorro Erijalma Ferreira
Roany R. Cantieri dos Santos
Paulo José de Oliveira
José Carlos Ranzani
Mariana A. de Oliveira B.mori
Isabelly C. Caldeira da Silva
Hilda de Souza
Fabiana Maria Bicudo

18/03
Natielli da Silva Neves
Olimpia G. Dias Bortolato
Maria I. Brito Rodrigues
Wellington Barbosa
Vicente Dias Russi
Josiane R. Nunes Couvo
José Silva de Souza
Beatriz Maria Salesse
Arlan Belarmino Silva
Marco Aurelio J. Pellarigo

10/03
Sandra R.cardoso de Paiva
Simone Delanheze
Reginaldo C. Justino
Tayna Oliveira Pires
Valéria da Silva Santos
Thais Hirome Hirosi
Mauro Aparecido Reghini
Fábio Henrique Saito
Everson Wuillian Carle
Erik Fabiano Ortiz
Rafael Belfiori Gambarim

19/03
José Roberto S. Pontes
Marlene R. dos S. Nascimento
Josefina de Fatima Daniel
Kethelen F. dos Santos
Fabiane de Assis Faria Siqueira
Eduardo A. dos Santos
José Pedro Gabarron

11/03
Danilo Marcato De Souza
Maykon Henrique Lupi
Luiz Gustavo Alebrandt
Aparecido F.dos Santos
Cecilia Rodrigues Ferreira
Aparecido Ferreira Santos
Ana das Dores Pinto Lopes

05/03
Renata Camillo de Souza
Ricardo Ferreira da Silva
Maurílio Favaro Junior
Sônia Maria Garcia Vieira
Ubiraci Silva Botero Pauliv
Eliane Maria Weis da Silva
Manoel Custodio M. da Silva
Luiza A. Carrião Janeiro
Francisco Martinez
Diego Evandro Semensato
Aline Silvestre Megda

12/03
Neuza Inocencio Ferreira
Sonia Maria Vignoto da Silva
Marcia Zacarias
Susana M. S.pereira Pelissaro
Zulmira Maffini
Paulo Cezar da Mota
Elenilda Maria Zulianelli
Aparecido Favaro
Anna Aranha Fernandes
Ana Cristina P. Santos
Fatima Cardoso Cione

06/03
Rita de Cássia Berta do Carmo
Rosilda Felix Ribeiro Ishioka
Matheus Matiole Silva
Mariana Cardoso Ranzani
Selma de C.palma Rosado
Tania Cristina Soares
Tatiane P. Mancini
Celia Regina Sornas Bassan
Fernando Verri da Silva
Daniela Muniz Salu de Farias
Ervira Costa
Maria Xavier Jacomini
Helton dos Santos Gonçalves
Laercio Cagmam dos Reis

13/03
Graciete M.ramos Galan
Roseli Weimann Friedrichsen
Maria do Carmo Alvez Cunha
Luciana A. Z. Doria Padilha
Eliane Campos Ruiz
Divanete Squisatti Almeida
Adriano Pereira Lopes
Ademar Uliana Neto

07/03
Vera Lucia Vallim
Silvia C. Cerqueira Leite Molina
Renato Reghin Azevedo
Mariani Lira da Silva
Jose Aparecido da Silva
Luiz Carlos Pereira de Almeida
Fabiana Belice Baise
Elizabete B. da Silva Barroso
Anderson F. de Almeida
Adriano Macena Oliveira
Fabíola Barbado da Silva

Eduardo Verri

Claudia Helena Squarcini
Atilio Bufalo
Ida Pascoini

08/03
Erica Delmira Mazaron
Josiane Saab Rahal
Jessica dos Santos Carvalho
Inez Lardina Luawig
Vanessa Rangel
Angela A. Pereira Santos
Almiro Gardim
Célia R. Vareschi Okamoto

14/03
Talita Suelen Belini
Igor Souza Flores
Elizabeth T. U. Maziero
15/03
Angelica dos Santos Coelho
Marcia Regina da Silva
Rosa Ines F. de Sousa Alves
Rosely Ap. da Costa Garcia
16/03
Maria Antonia Pereira
Juarez Carneiro da Silva
Neide Cordao Peres
Zulene Dias da Costa Oliveira
Maykon Rodrigues
Dirce Maria Roveron
Claudia R. Siqueira da Silva

20/03
Feliciana Maria Libanio
Reginaldo Lumardoni
Neide Aparecida Vieira
José Carlos Amaral
Camila Regina Galvão Martins
Cláudia Regina Luizetto
Artelair Tropeia
Aparecida Cinti Siqueira
Adilson Calos Cassiano
21/03
Maria Graciete Alves Lopes
Mariana Bercelini Xavier
Luis Pangioni
Lilian Cristina de Oliveira
Marnei Ferranato
Simone G. Valdovino Gomes
Cleber Alexandre Denuzi
Helena de Fatima F. de Souza
Flora de Oliveira Camargo
Fernando Pereira Clemente
Cristiane F. Pereira J. da Paixão
Antonio Eduardo Martins
João Paulo de Lima
22/03
Natiele Matos Silva
Karina Ferreira dos Santos
Márcia C. Baffilli Soares
Matheus dos Santos Souza
Viviane V. da Silva Carbonera
Robson da Silva Sousa
Sandro Luiz Dutra de Souza
Simone P. da Silva Calixto
Magda Cristina Lujan de Carli
Jessica Caroline P. de Almeida
Donzete M. da Silva Rodrigues
Benedito Aparecido Veronez
Augusto Felix Ribas
Adriano Marques da Paz
23/03
Maria Inês G. Bolonhez
Maria Olimpia Damasceno
Alexandro Martins Batistela
Lucilene Dos Santos
Frank Kiyoshi Hasse
24/03
Vanessa Santos
Talitha Campagnoli Venceslau
Shirley Bueno Ruiz
Moacir Jose Piccinini
Juliana R. Cardoso Bastos

Fernanda da Silva Lima
Ademir Raimundo da Silva
Willian Fagner Pereira
Marinalva D. Costa Feliciano
25/03
Lara T. Silva Griao Lopes
Valdirene Santana de Oliveira
Maria do Carmo Silva
Marcelo da Silva Pereira
Lucas G. Goularte dos Santos
Pedro Aparecido Giroto
Gabrielle Santiago da Silva
Fernando Elias Mella da Silva
Eliane M.borsoi Witwytzkyj
Dárico Carvalho
Giselle C. de Freitas Gesualdo
26/03
Dolores A. Maldonado Pontes
Marcy Coan
Marcelo V. da Silva Barboza
Luciana da Silva Bella Della
Laerte Cia
Ana Paula de Sales Pessoa
Diego Willian Urbanski
Amanda P. Silva Semensato
Aline Patricia Silva
Adriana Cristina M. de Lima
27/03
Edivair Alves dos Santos
Emilia Pereira Ramos Ribeiro
Fernanda A. B. de Oliveira
Dirceney Freitas Vaccari
Jose Luiz Oliveira Cavalcante
Maria Conceição Goulart
Jaqueline Fuzer Ziroldo
Carmen C. Janeiro Coelho
Benedita R. Garcêz
Antonio S. Pereira
Anderson Bezerra da Silva
Alselmo Rossa
Charles Rodrigues Gomes
28/03
Rafael Silva Garcia
Odair Valter Secco
Marlene C. Martinez Zardo
Vera Lucia dos S. S. Garcia
Wagner Sanches Ferreira
Lourenço Aparecido da Costa
Maria S. Grejamin Mantuani
Joao Alessandro S. Padilha
Amanda Priscila Ferraz
Aliny Fernanda Marcato Alvarez de
Vicente
29/03
Maria Isaura Pereira
Milton Vieira da Silva
Lucinda Cruz de Andrade
Nilton Vieira da Silva
Toni Anderson dos Santos
Ernesto Bento Rodrigues
Francisco de A. C. Custódio
Andre F. Sachi Marques
Kassiane A. Zanotto Araujo
30/03
Juliana Bueno Ruiz Rebecca
Wellington da Silva Almeida
Regis Faneco
Cicera Maria da Cruz
Aparecida Elizabeth Rodrigues da Silva
Antonio Berto Machado
31/03
Antonio Carlos Rossi
Bruna Cristina Gonçalves
Bruno Zago Caceia
Elaine Pinheiro
Simone A. dos Santos Sefeld
Veronica Dionizio Siltrão
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Especial
QUAL A DIFERENÇA ENTRE FREI E PADRE?
Há gente que pergunta com frequência sobre a
diferença entre padre e frei. Qual estudou mais? Quem é mais
importante? Quem é melhor?
Brincando para fazer pensar: tem frei que é padre e tem
frei que não é padre. Tem padre que é frei e tem padre que não é
frei. Padre e Frei são títulos como Bacharel, Doutor, entre outros.
Vamos alinhavar isso:
Padre vem de pater, que significa pai em latim. É um
título para o sacerdote: um homem retirado do povo para servir o
sagrado, para santificar… como um bom pai de família. Ao falar
em padre, normalmente se pensa em padre que trabalha numa
paróquia. Pensa-se numa espécie de pai para a comunidade.
Ou se pensava?!
Frei vem de frater que significa irmão, frade em latim.
Frade é membro de uma congregação religiosa, homens que
vivem uma mesma regra e ideal em um convento. É título do
religioso. Entre si e perante os outros, os frades se chamam de
frei, uma abreviação de frade.
A Igreja associa o chamado e o serviço típico dos
Apóstolos à hierarquia constituída dos sacramentos da Ordem.
Os bispos são os sucessores dos Apóstolos, cada um deles guia
a Igreja particular que lhe foi confiada em comunhão com o Papa,
o sucessor do Príncipe dos Apóstolos. Qual é a peculiaridade
dos bispos (e aqueles a que "delegar" algumas das características
mais importantes de seu sacerdócio, que são os padres)? A
função específica do bispo e do padre (e em certa medida,
também o diácono) é fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez em
sua vida e no seu ministério público? Essencialmente, proclamou
o Evangelho e operou milagres e curas. O bispo e o sacerdote,
de fato, estes têm a função de pregar a Palavra de Deus e os
milagres que são os sacramentos. Jesus opera através deles
novamente para nós de modo tão indubitável.
Por outro lado, na Igreja há muitos homens e mulheres
que, como muitos dos discípulos do Jesus histórico querem viver
como Jesus viveu. Quer dizer, de alguma forma, fazendo apenas
o que era essencial e típico de seu modo de vida. Ele nunca se
casou ou uniu-se a uma mulher. Era casto. Ele não tinha nada para
si, especialmente nos últimos três anos de vida, era pobre. Ele
enfrentou a vida fazendo a vontade de seu Pai celeste, sendo
obediente. As características particulares do estilo de vida que
Jesus escolheu para si mesmo são os três votos que encontrou a
vida consagrada de monges e monjas, frades e freiras e, até
mesmo, de homens e mulheres consagrados, permanecendo "no
mundo." Através deles, a vida de Jesus está viva e presente entre
os homens de todas as idades.
Sacerdócio ser padre é uma vocação. Como o
casamento é uma vocação. Ser religioso é outra vocação (ser
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franciscano, jesuíta, salesiano, redentorista, dominicano, etc.;
mais de uma dessas congregações seus religiosos são chamados
de freis, como título interno. Os beneditinos se intitulam de
dom). As duas vocações não se repelem. Colaboram. Há
religiosos que também se tornam padres e há também frades
(freis) que não são ordenados padres.
Chamamo-los de Irmãos Leigos. Dentro de um
convento podem até ser superiores, assim como vocês conhecem
freiras, irmãs no mundo feminino, temos os freis e os irmãos no
mundo masculino. Então, um religioso que é ordenado padre tem
dois títulos: Padre e Frei. O grau de sacerdócio é o mesmo. Não
há diferença nos estudos: todos os padres devem ter cursos de
Filosofia e Teologia como base. Alguns se especializam em
alguma matéria, tanto entre os chamados padres diocesanos (ou
seculares), como entre os religiosos.

Texto adaptado
Fonte: Frei Félix – Fegger, OFM Santos/SP
h p://www.porciunculaniteroi.com.br/index.asp?pageURL=1335
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Peregrinação de Fé

SÉRGIO JUNIOR (Grupo Resgate)

Local da Peregrinação:
Cristo Redentor – Morro do Corcovado – Rio de Janeiro
Viagem de 1500 Km, percorrida de bicicleta.
Ano: 2016
Mensagem: No dia 02 de janeiro de 2015, eu,
juntamente com mais três amigos: Marcos, Isaias e
Jeferson, com toda a fé que tínhamos, saímos de
Umuarama-PR com destino ao Morro do Corcovado
na cidade do Rio de Janeiro. Mas, tem um detalhe
importante! Nós fizemos a viagem de 1500 km de
bicicleta!
Bagagens prontas, bicicletas revisadas,
terço na mão, partimos com um propósito: chegar no
Cristo Redentor em 11 dias! Pedalamos em média
150km por dia. Nos primeiros dias a animação
tomou conta de todos nós, mas a partir do 5° dia,
percebemos que somente estar bem fisicamente não
seria o bastante para completar nossa missão. Muita
fé e oração seriam necessárias. Foi aí que chegamos à
seguinte conclusão: 49% da viagem seria superação
física; e os outros 51% exigiria fé e oração. A fé e a
providência de Deus se tornam o foco principal para
vencer qualquer barreira em nossas vidas.
Em alguns momentos da nossa ciclo
viagem, fomos surpreendidos por várias pessoas do
bem, que nos ajudaram com água e gelo para
hidratação em locais onde não havia cidade nem
lugar próximo para nos hidratar. Já no estado do RJ,
uma das bicicletas quebrou em pleno Domingo,
ainda faltava 45km para chegar ao destino. Então
pedi a Deus que nos ajudasse, e mesmo com a

bicicleta quebrada, após alguns reparos,
conseguimos percorrer o trajeto e chegar ao destino.
Mas a nossa “aventura” não encerra por aqui não,
pois nesse mesmo dia começou a chover e escurecer
e faltavam, ainda, 12km para chegar ao nosso
destino. Estávamos perdidos, até que encontramos
um motoqueiro em um posto de combustível que se
prontificou a nos guiar até o destino final. Chegamos,
embaixo de chuva, perguntamos como poderíamos
pagar o que ele fez por nós, e ouvimos a seguinte
frase: “Faça o bem por alguém lá na frente, como eu
fiz para vocês, ajude alguém como eu ajudei vocês”!
Acelerou a sua moto e foi embora.
Enfim, no dia 12 de janeiro, após 11
dias na estrada, chegamos ao Morro do Corcovado,
diante da imagem do Cristo Redentor, para mim, um
momento de muita emoção e felicidade, pois depois
de muito sofrimento, chegamos àquele lugar
sagrado. Subimos mais 9 km, e chegamos a 800m
de altitude pedalando todo o morro até a imagem.
Vencemos nossos limites físicos e
mentais, com muita fé e oração! Agradeço a Deus
por ter vivido essa experiência ímpar em minha vida!
Aprendi a dar mais valor na vida, e entender que
quando colocamos Deus no comando, todas as
portas se abrem para quem Nele crê.

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.

DÍZIMO - MÊS DE JANEIRO DE 2016
CEB SAGRADA FAMÍLIA

R$

5.380,00 CEB SÃO MARCOS

R$

7.886,29

CEB SANTO AGOSTINHO
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS

R$
R$

4.950,00 CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
4.521,00 CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

R$
R$

5.165,00
8.596,00

CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA

R$

R$

12.105,00

CAPELA SÃO SEBASTIÃO

R$

R$

22,00

PARTICULAR

R$

R$

100.658,14

R$

61.160,51

11.830,00 CEB SÃO JOSÉ
116,00 DIZIMO CATEQUESE
27.431,03

Receitas e despesas do mês de Janeiro de 2016
TOTAL RECEITAS
Dízimo

R$

88.762,82

Doações

R$

1.381,65

Aluguéis

R$

350,00

Coletas

R$

9.511,51

Outros

R$

652,16

Dimensão Missionária

R$

1.500,00

Dimensão Religiosa

R$

47.444,03

Dimensão Social

R$

3.316,70

Construção/ Manutenção¹

R$

8.899,78

TOTAL DESPESAS

¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Equipe da Revista
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Atividades e Eventos
Padroeiro
Os fiéis da Capela São Sebastião (Estrada Cedro), capela pertencente à nossa paróquia, celebraram seu padroeiro no último dia 19 de janeiro. São
Sebastião, Rogai por nós!

Cristo Folia 2016
Adolescentes dos Grupos: “+ de Deus” e “Meu Alvo é Cristo”, participaram nos dias 6, 7 e 8 do Cristo Folia 2016 que aconteceu nas dependências
do salão de eventos do Campus III da Unipar. O bloco formado pelos nossos adolescentes ficaram em 3º lugar! Parabéns!

Acampamento
Com o tema: “Eu me Rendo”, aconteceu nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de fevereiro o 7º Acampamento Juvenil da Paróquia São José Operário. Entre campistas
e equipe de trabalho, participaram cerca de 500 pessoas. Uma novidade deste acampamento foi a Missa de encerramento que aconteceu no Recanto São José. Sejam
bem vindos novos campistas!

Missa de Cinzas
Iniciando o tempo quaresmal, aconteceu aqui na igreja Matriz São José Operário, no dia 10 de fevereiro, a Missa de Cinzas. Centenas de fiéis participaram
da celebração e receberam as Cinzas, com os dizeres: “Convertei-vos e credes no Evangelho”.
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Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos
Santa Missa e posse do Pe. Machado

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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Semana Santa 2016
PROGRAMAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES
• Segunda-feira (07/03) – 19h30min – Mutirão de Confissões na Igreja;
• Sábado (19/03) – 19h30min – Santa Missa (Liturgia do Sábado, não celebra Ramos);
• Domingo (20/03) – 08h – Santa Missa de Ramos (com Procissão);
• Domingo (20/03) – 17h30min e 19h30min – Santa Missa de Ramos (Benção de Ramos dentro da Igreja);
• Quarta-feira (23/03) – 20h – Missa dos Santos Óleos na Catedral.

TRÍDUO PASCAL
• Quinta-feira Santa (24/03) – 21h - Missa da Ceia do Senhor (Lava Pés);
• Quinta-feira Santa (24/03) – Adoração ao Santíssimo Sacramento:
Das 23h às 00h – Meu Alvo é Cristo Mais de Deus;
Das 00h às 01h – Angelus UPF;
• Sexta-feira Santa (25/03) – Adoração ao Santíssimo Sacramento:
Das 01h às 02h – Jovens no Espírito Santo, Consagrados à Maria;
Das 02h às 03h – Grupo Resgate;
Das 03h às 04h – Comunidade São José;
Das 04h às 05h – Comunidade Santíssimo Sacramento;
Das 05h às 06h – Comunidade Santo Agostinho;
Das 06h às 07h – Comunidade Imaculado Coração de Maria;
Das 07h às 08h – Comunidade São Sebastião;
Das 08h às 09h – Comunidade Sagrada Família;
Das 09h às 10h – Comunidade São Francisco;
Das 10h às 11h – Catequese/Infância Missionária;
Das 11h às 12h – Comunidades Nossa Senhora de Fátima/São Marcos.

PROCISSÃO DA VIA SACRA
• Sexta-feira Santa (25/03) – 13h – Procissão da Via Sacra com saída em frente da Escola de Tempo
Integral (antigo Centro Social Urbano) até a Igreja;

VIA SACRA
1ª Estação – Pastoral da Acolhida;
2ª Estação – Pastoral Familiar;
3ª Estação – Pastoral Catequética;
4ª Estação – Caminhando com Maria;
5ª Estação – RCC;
6ª Estação – Pastoral do Dizimo;
7ª Estação – Com. Santíssimo Sacramento;

8ª Estação – Com. Santo Agostinho;
9ª Estação – Com. Imaculado Coração de Maria;
10ª Estação – Com. São José;
11ª Estação – Com. Sagrada Família;
12ª Estação – Com. São Francisco;
13ª Estação – Com. Nossa Senhora de Fátima;
14ª Estação – Com. São Marcos.

• Sexta-feira Santa (25/03) – 15h – Celebração da Cruz – Igreja;
• Sábado Santo (26/03) – 21h – Vigília Pascal (trazer vela com proteção);
• Domingo (27/03) – 09h – Santa Missa da Páscoa;
• Obs: No domingo de Páscoa não haverá as celebrações das 17h30min e 19h30min.
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