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Palavra do Padre
JOSÉ E MARIA
Salve José, agraciado por
Deus! Esta é uma belíssima expressão de
fé em nossa comunidade. Honramos e
veneramos São José Operário, pai
adotivo de Jesus. E neste mês de maio,
mês no qual dedicamos a Nossa
Senhora, também nos alegramos pela
festa de nosso Padroeiro.
Num mundo carente de
exemplos como vivemos hoje, é
oportuno olharmos a vida e o exemplo
desse casal, Maria e José, escolhidos
por Deus para trazer ao mundo a
salvação. Humanos iguais a nós, foram
agraciados aos olhos de Deus e viveram
plenamente a missão que receberam.
Com eles precisamos aprender a viver
nossa missão, em meio a todos os
desafios e conquistas diárias.
Maria e José receberam a visita
do Anjo Gabriel e quem dera também
tivéssemos esta alegria de receber um
mensageiro do céu. Num primeiro
momento tiveram medo e dúvida, mas
acolheram a missão que veio do alto.
Sentiram a presença de Deus em suas
vidas e ao mesmo tempo viveram o
desconforto de um parto realizado sem o
conforto de um lar, em meio aos animais
onde Maria deu a luz. Receberam a

visita de magos que trouxeram presentes
e isto certamente foi motivo de grande
alegria, mas logo depois tiveram que
fugir para o Egito para que o Menino
não fosse morto.
Dessa for ma, podemos
perceber as alegria e dores que vão
acontecendo na vida deste casal.
Confiavam em Deus, mas nem por isso
não deixaram de viver situações difíceis

“A docilidade de Maria e
a humildade de José,
é exemplo para todos nós.”

Pe. Machado - Administrador Paroquial

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

10h00 às 19h00
08h00 às 19h00
08h00 às 19h00
08h00 às 19h00
08h00 às 19h00
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
- Eduardo Verri
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em suas vidas. Assim também nós
precisamos viver nossa experiência de fé.
Todos nós precisamos confiar
plenamente em Deus, mas é importante
ter consciência de que teremos
momentos difíceis em que precisaremos
ser fortes na fé para não nos afastarmos
daquilo que o Senhor tem reservado à
nós.
A docilidade de Maria e a
humildade de José, é exemplo para
todos nós. Que o povo santo de nossa
Paróquia, honrada aos cuidados de São
José Operário, busque se espelhar
sempre na vida deste casal. Que
também nós sejamos portadores da
humildade e da generosidade quem vem
de ambos. Que nosso coração seja
curado do orgulho, das vaidades, da
arrogância que tanto nos distancia do
projeto de Deus.
Confiando nas promessas de
Deus nos empenhemos por uma fé
verdadeira e uma comunidade cada vez
mais santa. Que São José Operário
interceda por todos nós e Maria
Santíssima nos cubra com seu manto
materno de amor.

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA
Quarta-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
APOSTOLADO DA ORAÇÃO
CINCO SÁBADOS PARA DEFENDER O CORAÇÃO DE MARIA!
Você que agora lê este texto, pode estar pensando:
como assim, defender o coração da Virgem Maria?
É isso mesmo! Este foi um pedido que Nossa
Senhora fez em sua terceira aparição em Fátima, no dia 13
de julho de 1917. Ela anunciou que viria pedir a comunhão
reparadora nos primeiros sábados.
Mais tarde, no dia 10 de dezembro de 1925, a
Virgem Maria apareceu à irmã Lúcia na casa das Dorotéias,
em Pontevedra na Espanha. Nesta aparição, Nossa
Senhora estava ao lado do Menino Jesus, em cima de uma
nuvem luminosa e disse à irmã Lúcia: “olha minha filha o
meu coração cercado de espinhos que os homens
ingratos, a todos os momentos me cravam com
blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos vem me
consolar e dize que todos aqueles que durante
cinco meses seguidos, no primeiro sábado se
confessarem, receberem a Sagrada Comunhão,
rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de
companhia meditando nos mistérios do Rosário,
com o fim de me desagravar, eu prometo assisti-los
na hora da morte, com todas as graças necessárias
para a salvação dessas almas.”

“Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao
meu Imaculado coração, e quem abraçá-la, prometo a
salvação de suas almas, serão queridas de Deus estas almas,
como flores postas por mim a adornar o seu trono” (Palavras
de Nossa Senhora em Fátima no dia 13 de junho de
1917).
Se durante esta leitura você se sentiu motivado,
chamado a experimentar os frutos desta devoção,
convidamos você para participar em todo o primeiro sábado
às 08h da oração do Santo Rosário aqui em nossa
paróquia. Esta devoção é um ato de Amor à Virgem Maria,
e todos são chamados a participar.
Faça esta experiência de amor, permita-se ser flor
posta pela Virgem Maria para adornar o trono de Deus! O
amor, com amor se paga!
O Imaculado Coração de Maria Triunfará! Doce
Coração de Maria, sede a nossa salvação!
Salve Jesus! Salve Maria!
Fabiana Colato Graci

E por que cinco sábados? Esta pergunta foi
levantada por muitos na época da aparição, e irmã Lúcia a
fez diretamente ao Menino Jesus que lhe respondeu em
outra aparição: “minha filha, o motivo é simples, são cinco
as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o
Imaculado Coração de Maria: 1º As blasfêmias contra a
Imaculada Conceição; 2º As blasfêmias contra a sua
virgindade; 3º As blasfêmias contra a maternidade divina,
recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe de todos
os homens; 4º Os que procuram publicamente infundir nos
corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio
para com esta Imaculada Mãe; 5º Os que ultrajam
diretamente nas suas sagradas imagens”. E, enfim, por que
os sábados? Porque o sábado foi o dia em que Maria ficou
sozinha, quando Jesus morreu na cruz, continuando ela em
vigília, a sua chama pequena, porém muito clara, esteve
acessa até a chegada do dia da ressurreição. Este é o ponto
mais alto da fé de Maria, uma fé de esperança nas promessas
de Deus, e, depois deste ato de fé, é preciso crer e esperar
que pelo coração de Maria, chegaremos a Jesus
Ressuscitado e Glorioso.

Alessandro Neves
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Comunidades
O QUE É PRIORIDADE?
Como a própria palavra diz, significa aquilo que vem em
primeiro lugar, antes de tudo, que é mais falado, mais divulgado e mais
posto em prática. Priorizar é dedicar mais tempo, mais recursos
humanos e materiais. Para não ser prioridade somente no papel é
preciso que as nossas comunidades estejam prioritariamente em nossos

corações. Em nossa diocese as comunidades são prioridades desde o
ano de 1986, quando na elaboração do plano pastoral foi declarado
que as comunidades são prioridades permanentes. Elas passaram por
vários problemas e desafios, mas continuam firmes, sempre procurando
acompanhar a evolução do mundo!

OBJETIVOS DE NOSSAS COMUNIDADES
Tudo o que existe na vida tem seus desafios. E dentro destes
desafios surgem os objetivos. Isso não é diferente em relação às nossas
comunidades. Nelas existem muitos desafios, (problemas). E, diante
dessa realidade surgem os objetivos. Vamos relembrar alguns fatos:
Moises reúne o povo de Deus em doze tribos, Jesus forma o grupo
dos doze apóstolos, Paulo funda a igreja nas casas. A igreja hoje tem

essa mesma missão reunir e agrupar as pessoas nas casas para que essas
cheguem até os afastados, excluídos e dispersos. Outro objetivo é a
catequese permanente que são verdadeiras escolas de formação na fé e
vida!!! Também desenvolve o dizimo sempre presente na igreja desde o
antigo testamento. Outro marco importante na caminhada das
comunidades são as celebrações e confraternizações.

OBJETIVO DO GRUPO DE FAMÍLIAS
Despertar nas pessoas o amor pela Palavra de Deus centro de
todas as reuniões dos grupos, desperta a oração, reflexão, ação e
confraternização, fazendo acontecer a igreja nas casas, garantindo,
assim, o evangelho na vida das pessoas, aproximando, por
conseguinte, a igreja de hoje com as primeiras comunidades. Isso tudo
ajuda a criar um clima de amizade, fraternidade e solidariedade. É

remédio contra o vírus do anonimato, do individualismo e do egoísmo.
As pessoas aprendem a respeitar e conviver com as diferenças entre os
participantes. É local de surgimento de novas lideranças e novas
amizades, fazendo crescer o amor e o diálogo entre os participantes.
Lembremos que “somos todos Igreja”.

VISITA DO PADRE NA COMUNIDADE SÃO MARCOS
Neste mês, o nosso querido padre Machado esteve visitando a comunidade São Marcos. Dando continuidade ao trabalho que foi iniciado
pelo padre Marcos esteve visitando os doentes, ouvindo um pouco de suas histórias, levando uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Reuniu-se
com o conselho, para que a liderança da comunidade tivesse a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais.

04

MAIO / 2016

Alvino Jacomini

Voz da Igreja
A ALEGRIA DO AMOR

Olá queridos paroquianos! Que o Cristo encarnado e
ressuscitado esteja sempre convosco! No último dia 08 de abril, foi
apresentada a exortação pós-sinodal “Amores Laetitia” ou “A Alegria
do Amor”, que o papa Francisco havia assinado em 19 de março
passado, na solenidade de São José. É o resultado dos dois sínodos
sobre as famílias, que ocorreram em 2014 e 2015. Trago neste artigo
um resumo publicado pela Rádio Vaticano, sobre o documento.
A Exortação tem nove capítulos e a oração final à Santa
Família.
No primeiro capítulo, o Papa indica a Palavra de Deus como
uma “companheira de viagem para as famílias que estão em crise ou
imersas em alguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho”.
Partindo do terreno bíblico, no segundo capítulo, o Papa
insiste no caráter concreto, que estabelece uma diferença substancial
entre teorias de interpretação da realidade e ideologias. “Jesus
propunha um ideal exigente, mas não perdia jamais a proximidade
compassiva às pessoas frágeis”.
O terceiro capítulo Ilustra a vocação à família, assim como ela
foi recebida pela Igreja ao longo do tempo, sobretudo, quanto ao tema
da indissolubilidade, da sacramentalidade do matrimônio, da
transmissão da vida e da educação dos filhos. A reflexão inclui ainda as
famílias feridas. O Papa recorda aos pastores que, “por amor à verdade,
estão obrigados a discernir bem as situações”, já que o grau de
responsabilidade não é igual em todos os casos.
O quarto capítulo trata do amor no matrimônio. O Papa faz
uma reflexão acerca da «transformação do amor» ao longo do
casamento. A aparência física transforma-se e a atração amorosa não
desaparece, mas muda. “Não é possível prometer que teremos os
mesmos sentimentos durante a vida inteira; mas podemos ter um projeto
comum estável”.
O quinto capítulo centra-se por completo na fecundidade e
no caráter gerador do amor. Fala-se de gestação e adoção.
No sexto capítulo, o Papa fala do acompanhamento das
pessoas separadas ou divorciadas, sublinhando a importância da recente
reforma dos procedimentos para o reconhecimento dos casos de
nulidade matrimonial. Fala-se da situação das famílias com pessoas com
tendência homossexual, insistindo na recusa de qualquer discriminação.
O sétimo capítulo é totalmente dedicado à educação dos
filhos, em todos os âmbitos, inclusive sexual. É feita uma advertência em
relação à expressão “sexo seguro”, pois transmite «uma atitude negativa

Diácono Adriano Lopes

a respeito da finalidade procriadora natural da sexualidade”.
O capítulo oitavo faz um convite à misericórdia e ao
discernimento pastoral. O Papa usa aqui três verbos muito importantes:
“acompanhar, discernir e integrar”. O Papa escreve: “Os divorciados
que vivem numa nova união, por exemplo, podem encontrar-se em
situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou
encerradas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um
adequado discernimento pessoal e pastoral”. É possível um novo
encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos
casos particulares.
O nono capítulo é dedicado à espiritualidade conjugal e
familiar. O Papa afirma: “Nenhuma família é uma realidade perfeita, mas
requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar”.
A Exortação apostólica não pretende reafirmar com força o
“ideal” da família, mas a sua realidade rica e complexa. Há nas suas
páginas um olhar aberto, profundamente positivo, que não se nutre de
abstrações ou projeções ideais, mas de uma atenção pastoral à
realidade. O documento é uma leitura densa de motivos espirituais e de
sabedoria prática útil a cada casal ou a pessoas que desejam construir
uma família. Nota-se, sobretudo que foi fruto de uma experiência
concreta com pessoas que sabem a partir da experiência o que é a família
e o viver juntos durante muitos anos. A Exortação fala a linguagem da
experiência e da esperança.
Que o nosso padroeiro, São José Operário, nos ilumine no
estudo desse belíssimo documento para um melhor entendimento da sua
mensagem.
Que Deus sempre os abençoe! Um abraço!
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Destaque Sacramento
NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

José Roberto Marques
Roseli Aparecida Bernardino Marques

2000

Data do Sacramento do Matrimônio:
16/12/2000
Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Arlindo Vieira dos Santos

2016

2005

2016

Gustavo Bernardino Marques

2008
Ana beatriz Bernardino Marques

Data do Sacramento do Batismo:
18/12/2005

Nome dos Pais:
José Roberto Marques
Roseli Aparecida Bernardino Marques

Data do Sacramento do Batismo:
06/07/2008

Celebrante:
Pe. Paulo Mariano Mendonsa

MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Celebrante:
Pe. Marcos Antonio de Oliveira

UM CONSELHO PARA SEU CASAMENTO SER VITORIOSO
Se você seguir os conselhos que o mundo e as novelas dão, seu casamento não será vitorioso!
Nas lutas pessoais, que você enfrenta, problemas em sua vida e no seu casamento,
consagre-se a Maria, mesmo que a pessoa com quem você se casou não queira saber disso.
Consagre-se a Nossa Senhora. Ela será a vitoriosa no seu matrimônio.
Devo dizer que a guerra no casamento tem sido cada vez mais terrível! Não é possível
vencer se não se colocar ao lado dela, sob o seu manto de mãe. Consagre o seu casamento a Nossa
Senhora. Talvez como você nunca tenha feito! Consagre o seu casamento para que ela seja a
vitoriosa.
E se, o problema for com os filhos?
Talvez o problema seja com os seus filhos. Você os está perdendo e não sabe o que
fazer. Humanamente, não há o que fazer. É a mesma receita. Consagre-se a Nossa Senhora!
Depois, consagre cada um desses filhos a ela. Pegue o seu terço, comece a rezar e progrida até que
consiga rezar o Rosário pelos seus filhos.
Mãe, a receita é esta: dobre os joelhos! Não tenha medo de criar calos neles. É
muito mais belo ver os filhos salvos do que ter joelhos bonitos. Você pode ter joelhos bonitos, mas
filhos se perdendo. Dobre os joelhos! Porque a única coisa que o demônio não faz é dobrá-los
[joelhos].
Quando você dobra os joelhos, está reconhecendo, diante de Deus, a sua
incapacidade, a sua impotência. Você demonstra que, sozinho, não é nada. Se nessa luta para
salvar os seus filhos, sua família, seu casamento, seu você sente a sua incapacidade, sua total
impotência, reze o terço. Sim, porque o demônio tem ódio do santo terço e é obrigado a bater em
retirada.
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Sou o esposo, e não sei o que fazer?
Aos homens também declaro que, nesta luta, para salvar os seus filhos, a sua família, é
preciso dobrar os joelhos, porque o demônio nunca faz isso. Quando dobramos os joelhos,
estamos confessando diante de Deus a nossa incapacidade. Ao mesmo tempo, estamos
proclamando o poder, a onipotência que Ele tem, porque para Ele nada é impossível.
Estamos declarando, ao mesmo tempo, a onipotência suplicante da Virgem Maria, a
quem somos consagrados. Digo-lhe mais: a grande vitória nas suas lutas pessoais, nas lutas pela sua
família, pela salvação do seu casamento, pela salvação de seus filhos, a sua vitória se dará com
aquela a quem aprendemos a saudar desde criança: A Virgem Maria, mãe de Deus e nossa.

Equipe da Revista

Destaque Profissão e Fé
Profissão: Psicóloga
Joseane Polido Carlet de Lima
Olá irmãos da Paróquia
São José Operário.
Meu nome é Joseane
Polido Carlet de Lima, sou
psicóloga graduada há sete anos.
Em 2012, conclui uma
especialização em Recursos
Humanos Gestão de Pessoas e
Competências e atualmente curso
especialização em Psicologia
Fenomenológico-Existencial.
Venho partilhar com vocês um pouco do trabalho
clínico que realizo em meu consultório aqui na cidade de
Umuarama.
A psicologia vista sob a ótica fenomenológicoexistencial parte da premissa que o homem se constitui como
ser-no-mundo, ou seja, se revela e se realiza nesse encontro.
A função primordial do psicólogo é estar ao lado do cliente
na busca por esse encontro, na busca pelo
autoconhecimento, auxiliando-o a encontrar novas
possibilidades para vivenciar as dificuldades advindas do
meio social em que vivemos.
A psicoterapia não implica em julgar, aconselhar,
em dizer o que é certo ou errado, tampouco, impor um
caminho a seguir. Seu intuito não é eliminar todos os
problemas, mas favorecer o bem estar, uma melhor
qualidade de vida pensando junto, ajudando o cliente a
chegar à essência de sua escolha de ser.
Sou paroquiana da São José Operário e participo
do Grupo de Família Kairós, a Comunidade São José.
Sempre que posso, trabalho nos acampamentos, serviço
que desempenho com muita alegria.
A vivência da minha profissão não se desvincula da
minha fé, pois sem ela e a presença de Deus seria muito
difícil lidar com as adversidades. Peço a proteção de Maria
e busco sempre me fortalecer no Senhor para que Ele me dê
direção e sabedoria para auxiliar meus clientes nessa busca
de si.

Equipe da Revista

Sou grata a Deus pela escolha de minha profissão,
faço com dedicação e amor. Desejo a presença do Espírito
Santo na vida de todos. A paz de Jesus.
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Setor Juventude
SÃO JOSÉ FALA AOS JOVENS

A tradição da Igreja cunhou vários qualificativos para São
José, e um deles é: Pai Nutrício de Jesus. Acredito que este
qualificativo dado a São José tem muito a dizer para os jovens de hoje
que buscam se firmar e espelhar numa pessoa que os acompanhe com
amor paternal. Muitos jovens buscam a figura de um pai, amigo ou
conselheiro para se sentirem mais seguros e confiantes para enfrentar os
desafios do dia a dia. “Nutrício” de nutrir, alimentar, cuidar. Prover às
necessidades e carências. Zeloso, José cuidou de Jesus criança,
adolescente, jovem, incluindo a fase uterina, já que cuidou também da
esposa Maria, mãe do filho adotivo. O ato e função de nutrir é todo
um processo que envolve suprir o corporal, o psíquico e o espiritual de
uma pessoa, nas suas necessidades básicas.
José é instruído (pelo Anjo mensageiro de Deus) a receber
Maria em sua casa e a acolher o fruto do seu ventre. E, como a um
verdadeiro filho, dar um nome ao menino: Jesus.
O ato de acolher marca o início da missão de nutrir. Quem
ama alimenta o outro com o Amor, através das atitudes, do olhar, das
palavras e também do silêncio… É dar de si, no desvelo da presença
amiga e amorosa.
Assim é José, o pai nutrício de Jesus. O pai que o olha e
dele cuida, com um olhar amplo, atento às necessidades do corpo, da
alma e do espírito. Inicia o adolescente Jesus no mundo do trabalho,
treinando-o no ofício de carpinteiro e dando-lhe uma profissão. Eis
como lhe ensina a ganhar o pão com o trabalho de suas mãos e suor do
seu rosto. Eis como faz dele um cidadão trabalhador, integrado na
sociedade em que vive.
Guia os passos do jovem Jesus pelos caminhos da
espiritualidade. Ensina-lhe a ler e interpretar a Torá. Leva-o às
peregrinações e às celebrações litúrgicas nas sinagogas e nos templos.
Introduz seu menino nos ritos e doutrina judaicos.
Inicia o adolescente Jesus na participação da vida familiar, no
convívio do lar. Jesus, o filho de Maria e o filho do carpinteiro José. É
aqui que se molda toda a sua personalidade, forma o seu caráter,
desenvolve o equilíbrio do seu aparelho psíquico e mental, suas
habilidades e talentos. Sobretudo, é no lar de Nazaré que o pequeno
aprende a falar, pensar, escutar e amar.
É nesse ambiente familiar que Jesus vai desenvolvendo sua
sociabilidade, relacionando-se com os parentes, com os amigos de
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seus pais, numa postura de respeito e cordialidade para com as
pessoas. Um pequeno cidadão galileu, gentil no trato e nas relações
humanas, e que sabia respeitar as diferenças. Assim o adolescente
Jesus crescia em sabedoria.
Eis a missão de José: alimentar e cuidar do Filho de Deus,
ajudando-o a se desenvolver e ir tomando consciência de quem é e
qual o papel a cumprir, o caminho a trilhar… Prepará-lo para fazer suas
escolhas e assumir sua condição de agente protagonista e
transformador do mundo.
Para isso foi imperioso, essencial, que o carpinteiro José
tivesse uma postura íntegra, de homem santo e justo. Por isso sempre
procurou viver uma vida simples, devotada à sua família, ao trabalho e
de intensa comunhão com Deus, na oração.
Sendo homem fiel como esposo e pai, soube José corrigir,
premiar, ouvir, conduzir de uma maneira sábia o seu pequeno. Deixouse docilmente guiar pelo Espírito Santo e pela voz do Anjo. Está
sempre próximo e atento ao filho, tendo sempre diante de si a
responsabilidade de prover às suas necessidades.
Para nós, Igreja de Jesus, é o santo que socorre em todas as
necessidades. No céu é feito tudo o que ele pede, ele é atendido,
pois um pedido seu é uma ordem no céu.
São José atende aos pedidos de conversão, de mudança de
vida, às preces de pessoas que estão mergulhadas no mundo do
pecado. Ele é o santo misericordioso que vai atrás dos pecadores
despertà-os para o amor a Jesus e a Nossa Senhora. É o santo da boa
morte, da presença e assistência na hora do passamento desta vida para
a vida eterna.
Nosso grande protetor e intercessor São José nutre a nossa
vida espiritual e religiosa. Quer ver a todos nós seus devotos sãos e
salvos. Ele reúne em si todos os tesouros e riquezas de Deus. Devemos
recorrer a ele em todas as circunstâncias e necessidades, com inteira
confiança em seu patrocínio.
“Valei-me, São José!” deve ser a constante oração de nossa
boca e nosso coração. São José não falha. Deixo esta oração a aqueles
que desejarem estar em comunhão com este Santo de Deus: “Salve
José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sóis
vós entre os homens e bendito é o fruto do vosso piedoso
coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai
de nós, agora e na hora da nossa morte santa. Amém.”

Equipe da Revista

Destaque Capa

SÃO JOSÉ OPERÁRIO
PROTETOR E MODELO DE TODOS OS TRABALHADORES
Maio, mês de
comemoração! Mês de devoção,
celebração e alegria! Nós
Comunidade São José Operário,
em comunhão com toda a Igreja,
celebramos no dia 1º de maio o
nosso padroeiro, São José
Operário, Homem, Pai e
Trabalhador.
O nome José, em hebraico,
significa: “Deus cumula de bens”
e, sem dúvida, este casto, amado e
humilde carpinteiro de Nazaré foi
cumulado de bens ao aceitar a nobre missão de esposo da
Virgem Maria e pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo.
O santíssimo São José, protetor da Igreja Universal e
Operário, assumiu este compromisso de não deixar que nenhum
trabalhador de fé – do campo, indústria, autônomo ou não,
mulher ou homem – esqueça-se que ao seu lado estão Jesus e
Maria. A Igreja, nesta festa do trabalho, pelo Papa Pio XII deu
um lindo parecer sobre todo esforço humano que gera, dá a luz e
faz crescer obras produzidas pelo homem: “Queremos reafirmar,
em forma solene, a dignidade do trabalho a fim de que inspirem
na vida social as leis da eqüitativa repartição de direitos e
deveres.”

São José, que na Bíblia é reconhecido como um homem
justo, é quem revela com sua vida que o Deus que trabalha sem
cessar na santificação de suas obras, é o mais desejoso de
trabalhos santificados: “Seja qual for o vosso trabalho, fazei-o de
boa vontade, como para o Senhor, e não para os homens, cientes
de que recebereis do Senhor a herança como recompensa… O
Senhor é Cristo” (Col 3,23-24).
Diante de tantas adversidades que passamos, em especial,
do desemprego, São José Operário vem para nos auxiliar,
rogando a Deus, para que nada nos falte. Que possamos recorrer
com Fé e devoção a São José Operário que nos abençoe em
nossos trabalhos e também que vá a frente, abrindo as portas,
para aqueles que se encontram desempregados.

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ OPERÁRIO PEDINDO UM EMPREGO:
Oh! Meu querido Santo Trabalhador, que em vida fizestes a
vontade de Deus através do trabalho, sustentando com o pão
honesto a boca de teu filho Jesus, abra as portas do comércio,
das indústrias para que eu possa conseguir um emprego. Dai-me
forças e coragem para não desistir ao primeiro “não”, e que cada
“não” que ouça alimente minha fé para buscar um “sim”. Que eu
tenha a disposição de Santa Teresa D’Ávila, humildade de São
Francisco de Assis, a força e perseverança de Santo Antonio.
Orienta os senhores do poder para que a distribuição dos bens
de nosso país seja mais justa, dando trabalho e riqueza suficiente
a toda a gente. Protegei nossas famílias para que não se deixem
vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de
trabalho e dá-nos esperança renovada a cada Domingo da
ressurreição!

Equipe da Revista

Meu São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, não me
deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de trabalho para
sustentar honestamente minha família.
Por Cristo Senhor Nosso. Amém.
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Dízimo
CARTA ABERTA AOS DIZIMISTAS
importância do Dízimo como sinal de fé na vida cristã e, também,
esclarecer onde está sendo investido tal recurso.
O Dízimo não pode ser uma mera obrigação para desencargo
de consciência! “Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em
seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama
o doador que contribui com alegria” (2Corintios 9,7).
Em breve, estaremos fazendo uma prestação de contas mais
detalhada de todas as receitas e despesas. No momento, pedimos a
compreensão de todos, pois ainda estamos num processo de transição
e o Padre Machado se coloca à disposição para qualquer dúvida e/ou
questionamento. Caso alguém julgue necessário, é só procurá-lo.
Que todos nós sejamos conscientes dessa missão de
colaborar e ajudar a manter nossa Paróquia com gesto concreto de
generosidade através do Dízimo.
Deus abençoe a todos os nossos Dizimista e nunca deixe
faltar nada na mesa dos que sabem partilhar com amor.
A Pastoral do Dízimo agradece a atenção de todos. Paz e
Bem!

Irmãos e irmãs, a Pastoral do Dízimo de nossa Paróquia
deseja através desta carta, fazer alguns esclarecimentos sobre a
dimensão do Dízimo.
A partir de agora, todo o segundo final de semana de cada
mês faremos a missa em Ação de Graças com a Consagração de nossos
Dizimistas e, também, a prestação de contas de cada mês (neste mês
de maio, devido a comemoração do dia das mães no segundo final de
semana, a consagração dos dizimistas será no 3º final de semana).
Em todas as celebrações do segundo final de semana,
acontecerá o plantão do Dízimo. Membros da Pastoral estarão à
disposição da comunidade para esclarecimentos de eventuais dúvidas.
Caso você não seja dizimista ainda em nossa Paróquia, poderá fazer o
seu cadastro aqui mesmo na Igreja, ao final das celebrações com a
equipe do Dízimo que se encontrarão na lateral da Igreja, próximo da
Imagem de São José e Maria.
A Pastoral do Dízimo quer, assim, manter um contato mais
próximo de nossos Dizimistas acolhendo e orientando no que for
necessário. Desta forma, queremos que todos tomem consciência da

DÍZIMO - MÊS DE MARÇO DE 2016
CEB SAGRADA FAMÍLIA

R$

6.360,00 CEB SÃO MARCOS

R$

8.601,20

CEB SANTO AGOSTINHO
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS

R$
R$

7.037,00 CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
4.278,00 CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

R$
R$

6.039,00
10.197,00

CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA

R$

R$

19.845,00

CAPELA SÃO SEBASTIÃO

R$

839,00

PARTICULAR

R$

29.970,55

R$

133.869,70

17.564,50 CEB SÃO JOSÉ

Receitas e despesas do mês de Março de 2016
TOTAL DO DÍZIMO
Alugueis

R$
R$

110.731,25
40,00

Coleta da Campanha da Fraternidade

R$

3.568,30

Coletas Missas

R$

9.327,20

Doações Diversas

R$

841,10

Coleta para Lugares Santos

R$

908,90

Reembolsos Diversos

R$

4.340,00

TOTAL RECEITAS

R$

129.756,75

TOTAL DESPESAS
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Eduardo Verri

Dízimo
Dizimistas Aniversariantes do Mês de Maio
01/05
Juliano Diniz Baurscheidt
Vania Barbosa Guedes
Paola Cariane Haidaro
Marcos Paulo da Silva
Marcia de Oliveira Roxo Viar
Anderson Semensato
João Pedro R. dos Santos
Geralda P. dos Santos
Elizabeth M. de Holanda
Elisangela A. T. Afonço
Andre Gundi Hiroxi
02/05
Rosangela Defendi
Maria A. P. Ferreira
Márcio A. Bernardino
Luiz Eduardo dos Santos
Espedito C. de Souza
Claudemir Pereira dos Santos
Andreia Cristina Clarete
Edson Ricardo da Costa
03/05
Junio Cavassani Haubt
Sandra A. Garcia
Marli N. Guardevir
Marcio Bevilacqua
Edinaivia Santos de Souza
Josiane A. F. dos Santos
Brasilino Ferreira
Aparecido Nicolaru Arco
Ana Nathalia Baccarin
04/05
Silvia Vicente Guedes
Rosa Maria N. Figueiredo
Luiza Cassavara Pereira
05/05
Aparecida Griffo Ferreira
Ayrton da Silva Gouveia
Daniela de Souza
Jadilson Luiz Bortolato
Jamilo da Silva
Laís Turcato de Almeida
Eide A. da S. Junges
Otavio Borges de Lima
06/05
Jessica Espelho
Iolanda Vallim Ferrari
Vinicius Roberto de Lima
Jessica Machado Espelho
Aparecido José Medeiros
Cleiton dos Santos Siqueira
07/05
Janduir Teixeira de Souza Filho
Vitor Alan Duarte Fantin
Rodrigo Zago
Maria Aparecida Wenceslau
Marcia Valéria Rigobello Muraro
Evandro Tabachin
Givago Dalbem Lopes
Edineia de Souza Freitas
Basilio Neratika Pauliv
Ana Cristina de O. C. Codato
Ailton Umbelino Filho
08/05
Lucimar Rosseto do Amaral
Maira Frasson Cordeiro
Elder Alex de Godoi
Marlon Luiz Ganancio
Vania Gifani de Oliveira
Marlene de Jesus Afonso
Edilena A. da Silva Barbosa
Danielle Portes Santos
Celha Rosimarie dos Reis
Antonio César da Silva

Eduardo Verri

Eduardo Crepaldi Russi
09/05
Jessyca Amanda Lopes
Valquiria Correa da Silva
Maria Aparecida P. Martins
João Decimo Rossa
Gisele Bono Ferri
Cícero Adão dos Santos
Aparecido Rissato Fernandes
Adalton Bernardino
10/05
Solange de Souza Marques
Rosa de Moura
Maria do Carmo dos S. Lopes
Leandra Cristina Hermes
Giliane B. Fattore
Josefa de Lourdes Piveta
Fabiana Regina S. dos Santos
Antonio José da Silva
Adalberto C. Giovanini Filho
11/05
Tidinalva Leite Da Cruz
Paulo Henrique Gaiarin
Neusa Maria B. Favaro
Maria de Lourdes Boscarioli
Leila Diane de Souza Tolomeotti
Ingrid Wolf Mello Saraiva
Edilaine Alfiere Zampar
12/05
Ronaldo Aparecido de Morais
Osmar Antonio Weitzmann
José Carlos Paulino
Jhanathan Luiz da Silva
Jairo Varella Bianeck
Elizabete K. de Lima
Clodoaldo Marcela da Silva
Carla Phamela Balbino Favaro
Ana Claudia Vilas Boas
Ellen Preiscila Codato
13/05
Fatima Sandra de Araujo Silva
Ilga Elza de Lima
14/05
Osmar Rodrigues Nunes
Marline Scarpe Marcolino
Vera Lúcia Ferreira Móvio
Walmir Móvio
Esequiel Mattei
Maria Aparecida O. de Almeida
Marcio Rodrigo Rebecca
Idelson Barbosa Guedes
Edvaldo Severino da Silva
15/05
Lucas Gabriel do Nascimento
Karina Oliveira
Maria Guilhermina Monteiro
Carla Maria R. Pinheiro
Douglas Gomes Belo
Francisca Silva Sartori
16/05
Edson Tuguio Sakata
Regina Marcia
Reinaldo Silva Oliveira
Dalfer Borges de Freitas
Aires Alves da Silveira
Antônio Carlos P. Quintas
17/05
Florinda Regina Furlan
Iracema Novais Garcia
Leandro Pereira Martins
Sonia Roberta de Lima
Wagner Vaz Vieira

18/05
Maria Aparecida Mariani
Samantha Morena Prieto
Léia Lorençato Vicentin
José Celso Zolin Junior
Vanessa Alves S. de Lima
Vilson Aparecido Agostinho
Viviane Carvalho R. Ferreira
Alessandro do N. Ferreira
Dorvalindo dos Santos
Anna Paula Hadas Alves
Claudiomar Jose Silva
Janaina C. C. S. Monqueiro
Evandro de Carvalho Valone
Fatima A. S. de Oliveira
Flordenice S. Xavier
19/05
Valdir Lonardoni
Silvana P. N. da Silva
Michele de Oliveira Borges
Mari Carmen e Silva Franchini
Marciele Chaves de Lima
Jose Gomes Bezerra
Izabeli Peripolli
Isabela Pomin Reggiane
Cassiano Alberto de Camargo
Antenor de Melo
Ana Paula dos Santos
João Carlos de Souza
20/05
Daiane Libanio Lima Almeida
Sueli Cardoso Rodrigues
Manoel Messias Martins
Flavio Luziano Ramires
Anderson Carlos de Souza
Cleide dos Santos
Andrea Z. F. Silva
Ademir Barbosa
21/05
Marcia Garibaldi Pessini
Luiz Paulo Petri Lima
Maria José Brito de Lima
Arlete Isabel G. Zaguine
Julia Aparecida Gialdi
Allan Carlos N. dos Santos
Leonardo Mariano Duarte
22/05
Karine Juliane Giroto
Tamires Costa Barros
Leandro N. da Rocha
Deividi Plácido dos S. Paulis
Aparecida da Silva Stell
23/05
Tatiane Machado de Lima
Marcia Cristina G. Ribeiro
Luiz Vanderlei Priori
Luiz F. P. de Campos
José W. Nascimento Gyorfi
Guiomar T. Dias
Fernando Garcia Neto
Fabiana S. A. Travaglia
Ana Maria Leite de Melo
Gislaine M. da Silva Santos
24/05
Lucimar Milani Mota
Vanessa Antonello Moraes
Marcio Nogueira da Rocha
Bruna Zupiroli
Eunice Fátima de Oliveira
Eigon Willian Roveron
Agnaldo Luchetti Vieira

Luana Cristina da Silva
Urbano R. de Azevedo
Kauê Souza Silva
Fabiana M. Rezende
26/05
Wmilio Giopato
Maria Mercê da Silva
Luis Fernando da Silva
Lucia Leal Saveli
João Alves da Cunha
Gilberto José de Souza
Edina Rorato Tenca
Carina P. P. de Oliveira
Ailton Francisco da Costa
27/05
Wanderley Marcio Miranda
Thayane Caroline Lima Prando
Maria Benedita Campos
Maria Aparecida Fornelli
Helena Catarina dos Santos
Danilo Rodrigues Delmondes
Andresa Lourença da Silva
Francisco Ferreira
28/05
Gustavo Fernandes Caldeira
Silvia Spontan
Sara Morena Roberti
João Manoel Ribas
Carlos Rogério Ferraz
Carolina de A. B. Zaguine
Benedito Manoel Pedro
Antonio Neves Dde Jesus
Allessio Fiori Sandri Junior
29/05
Franciellen B. de Carvalho
Joselita de Jesus Santos
Fabiano Antonio Domingues
Rosalvo Ferreira Souza
Simone C. Lapa Silva
Vanessa L. N. Pereira
Cleverson A. dos Santos
Eliane Gementes
Dalva Cecilia Tinette
Cleberson de Melo
Cleberson B. dos Santos
Agostinho Ferreira de Souza
Elidia Vignoto da Silva
30/05
Maria Aparecida de S. E Silva
Paulo Batista Geovanelli
Neusa Maria R. dos Santos
Maria Ferreira da Silva
Welington Garbo de Oliveira
Dirceu Carlos Caraça
Daniel Martins A. Rahal
Alessandro Ferrari Dutra
Lucilene Soares de Souza
31/05
Maria Sonia Pimenta
Márcio José Rocha
Maria A. Nuguli dos Santos
Julio Cesar dos Santos
Marlene Antonia de O. Viar
Waldomiro Xasarin Junior
Fatima A. Carvalho Zanatto
Julio Cesar dos Santos
Higor Ferreira Jardim
Estefano Demczuk
Eloise Amado Lima
Diego O. Michelani Pontes
Aparecida Pereira Silva

25/05
Luiz Barreto Witwytzkyj
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Especial
SOS COM CRISTO E O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO
“Dai-lhes vós mesmos de comer” Lucas 9, 13

Realizado pela Paróquia São José Operário e
Organizado pelo Grupo de Jovens no Espírito
Consagrados à Maria, o SOS com Cristo, mais que um
evento de Jovens, com provas de superação física e
momentos de espiritualidade, proporciona aos
participantes das equipes, de serem co-autores de um
grande milagre, o milagre da multiplicação, obedecendo
ao próprio Cristo que nos chama a dar nós mesmos de
comer aos que mais necessitam (Lucas 9,13).
Esse grande milagre aconteceu! Foram
arrecadados aproximadamente quarenta e oito toneladas
de alimentos que foram doados para diversas entidades,
organismos, igrejas, entre elas: Comunidade Voz dos
Pobres; APROMO; Abrigo da Tia Lili; Creche Anjo da
Guarda; Centro de Recuperação Viva com Deus; Casa
da Sopa (industrial); Rainha da Paz (Cianorte);
Vicentinos das Paróquias: São Francisco de Assis, São
Vicente Pallotti, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
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São Paulo Apóstolo, Nossa Senhora Aparecida; São
José Operário, Comunidade Santa Rita de Cássia;
Acampamentos de: Tocantins, Nova Olímpia, Maria
Helena, Cruzeiro do Oeste, Umuarama; 7º Intereclesial
das CEBs; Famílias assistidas pela CEB Imaculado
Coração de Maria; Hospital Santa Cruz; Eventos: ROV
(Retiro de Opção de Vida), ÉFFETA Resgate,
Shekinah; Distribuição de 120 cestas pelo Grupo
Consagrados.
Neste ano também, as equipes foram desafiadas a
doarem sangue para o Hemonúcleo de Umuarama e
juntamente com a arrecadação de alimentos fizeram a
arrecadação de ração. Foi doada para a SAAU
aproximadamente quatro toneladas de ração.
Parabéns aos jovens pela iniciativa! Que
possamos multiplicar estas ações em prol dos mais
necessitados!

Equipe da Revista

Peregrinação de Fé
Lorena Jacomini

Local da Peregrinação:
Vaticano e Igreja da Sagrada Família em Barcelona
Ano: 2015
Mensagem: Desde pequena,

vejo fotos e ouço falar de
tantos lugares santos que
fazem parte de nossa Igreja.
Tive a oportunidade neste
ano, de visitar o Vaticano e a
Igreja da Sagrada Família em
Barcelona, a viagem foi
incrível! É muito bom
conhecer pessoas com cultura
diferentes, ver lugares

bonitos, entrar em igrejas que
tem tamanha beleza, é
possível sentir até uma certa
paz. Dos lugares que eu fui,
com certeza o mais lindo é o
Vaticano, cada detalhe da
basílica de São Pedro, do
museu, e um dos momentos
mais emocionantes foi poder
assistir a missa mesmo longe
com o nosso Papa.

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.

PARA PENSAR!!!
Em uma tarde o menino se aproximou de sua mãe que preparava o jantar e lhe entregou uma folha de papel com algo escrito. Depois que ela
secou as mãos e tirou o avental o menino começou a ler.
• Aparar a grama do jardim R$ 3,00
• Limpar meu quarto essa semana R$ 1,00
• Ir ao supermercado em seu lugar R$ 2,00
• Cuidar dos meus irmãozinhos enquanto você faz as compras R$ 2,00
• Tirar o lixo toda semana R$ 1,00
• Ter boletim com boas notas R$ 5,00
• Limpar e Varrer o quintal R$ 2,00
• Total de tudo R$ 16,00
A mãe olhou o menino que aguardava cheio de expectativa, ela pegou um lápis e no verso da mesma nota escreveu.
• Por levá-lo nove meses em meu ventre e dar-lhe a vida NADA
• Por tantas noites sem dormir cuidando de você quando ficava doente NADA
• Pelo medo e pelas preocupações que tive com você NADA
• Por comida, Roupa limpa e brinquedos NADA
• Custo total do meu amor NADA
Quando o menino terminou de ler o bilhete, tinha seus olhos
cheios de lágrimas olhou nos olhos de sua mãe e disse: EU TE AMO,
logo depois pegou um lápis e escreveu com uma letra enorme
TOTALMENTE PAGO.
Amor de mãe, é amor incondicional, amor verdadeiro!
Queremos desejar à todas as mamães, um Feliz e Abençoado
dia das mães, que Nossa Senhora as cubra fielmente com seu manto
sagrado.

Equipe da Revista
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Atividades e Eventos
3º Acampamento Mirim (8 a 10/04):
120 novos campistas mirins, se reuniram no início do mês de abril para participarem do 3º Acampamento Mirim, com o tema: “Soldado do Amor”.

Terço na Praça Santos Dumont (13/04):
Uma multidão de fiéis se reuniu na Praça Santos Dumont, para participar do Terço Caminhando com Maria realizado na Praça Santos Dumont. Conduziu o
terço o cantor e Missionário Dunga da Comunidade Canção Nova
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Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos
SHEKINAH VII – NOITE DE ORAÇÃO, LOUVOR E ADORAÇÃO
Evento tradicional da paróquia São José Operário, que se difundiu em toda a diocese de Umuarama, foi realizado na madrugada do sábado (16/04), para
domingo (17/04), a sétima edição do Shekinah, organizado pelo grupo de jovens UPF (Unidos Pela Fé). A igreja ficou lotada de fiéis, que vieram participar de uma
noite abençoada e cheia de unção. Parabéns ao organizadores, equipe de trabalho e todos que participaram.

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

WWW.IGREJASAOJOSEOPERARIO.COM.BR

CONVITE
06 de Maio às 20h, na Praça Miguel Rossafa, O Grupo de Oração Santa Terezinha do Menino Jesus (RCC), convida
a todos para participar do Grupo de Oração. O tema deste grupo será “Maria, mãe da divina misericórdia”
Venham participar conosco!
Pastoral da Comunicação
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Catequese
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