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UNIDOS NA
MATERIALIZAÇÃO DA FÉ
A igreja humana, por inspiração divina, se une na
construção da igreja material

Palavra do Padre
AS COMUNIDADES SÃO A IGREJA
Filhos e filhas de Deus!
Quero por meio de
algumas palavras alcançar o seu
coração e sua vida, oferecendo-lhe
a paz que vem de Deus. Louvo e
agradeço ao Pai do céu por todos
os que participam de maneira plena
e ativa de nossa Paróquia. A
riqueza de nossa Igreja se completa
na presença de cada irmão e irmã,
que com seus dons e talentos
ajudam a construir esta história
bonita de fé.
Deus abençoe as nossas
comunidades e seus coordenadores
por formarem esta base sólida de fé
para nossa Paróquia. A cada
celebração, me alegro com as
comunidades que ajudam a
preparar a liturgia. É a Igreja
doméstica que sai de suas casas
para servir ao Senhor em seu
Te m p l o . N a r i q u e z a d a s
celebrações e na responsabilidade
com que cada um exerce seu
ministério, percebo o quanto cada

comunidade é importante para
formar esse todo.
É sempre gratificante ouvir
os testemunhos das pessoas de
como funciona os grupos nas suas
mais diversas realidades. Percebo
criatividade e dinamismo que muito
contribuem para o bom resultado
de cada encontro. Como padre,

“Deus abençoe as nossas
comunidades e seus
coordenadores por formarem
esta base sólida
de fé para nossa Paróquia.”

Pe. Machado

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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fico encantado quando ouço
partilhas sobre as experiências
vividas nos grupos de famílias e a
alegria de viverem em comunidade.
Penso que este é realmente o
caminho.
Há irmãos e irmãs que
zelam com muito amor e carinho por
suas comunidades e grupos. São
verdadeiras lideranças que
animadas pela força da Palavra e
guiadas pelo poder do Espírito não
deixam morrer esse jeito nosso de
ser Igreja. Que São José
Operário, continue intercedendo
por todas as nossas comunidades e
seus membros. E juntos
continuemos lutando, mesmo
diante das adversidades, por
nossas comunidades e grupos de
família e assim contribuindo com o
Reino de Deus presente no meio de
nós.
Paz e Bem.

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA
Quarta-feira:
Quinta-feira:
Sexta-feira:

18h30 Matriz (Novena de São José Operário)
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 / Movimentos e Comunidades
MULHERES DE FÉ
São diversos os
grupos que compõem a
Paróquia São José Operário,
aliás, esta é uma marca de
nossa paróquia, os grupos
movimentam as comunidades!
Hoje queremos falar
um pouco sobre o Grupo
“Mãe da Misericórdia” da Comunidade São José.
O Grupo “Mãe da Misericórdia”, é formado por mulheres
que se reúnem desde o ano de 2004, todas as quartas-feiras às 14h,
para rezarem o Terço da Misericórdia. O grande objetivo do grupo, é
o de ir até as casas, especialmente aos enfermos, idosos e crianças
recém-nascidas. Nas visitas, inicia-se sempre com a benção da casa,
leitura do Evangelho, meditação da Palavra e oração do Terço da
Misericórdia, colocando diante de Jesus Misericordioso as diversas

intenções das pessoas visitadas.
“O Terço da Misericórdia, é sustento, momento de partilha,
cura e alento. Durante o Terço, podemos livremente, sem restrições
falar sobre nós, sobre nossas causas. No Terço, encontramos forças
para não cair, e, se cairmos, temos forças para nos levantar. Já tivemos
muitas bênçãos e até milagres alcançados, através da Oração do Terço
da Misericórdia” Disse Lourdes M. Cavalini, participante do grupo.
São iniciativas
como esta, que fazem de
nossa Paróquia um jardim de
flores das mais diversas cores
e perfumes, tudo alicerçado
na Fé em Cristo Jesus,
sempre pedindo a
intercessão de São José
Operário

AS VISITAS CONTINUAM...
No mês de maio, o nosso pároco, padre Machado esteve
visitando a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Foram visitados os
enfermos, idosos e famílias. Padre Machado, sempre com uma palavra
de otimismo e conforto, atendeu confissões e abençoou casas,
comércios e as pessoas. Também foram visitadas as escolas que se
encontram dentro desta comunidade (Colégio Souza Naves, Tempo
Integral e José Balan). O padre foi recebido pelos professores e
alunos que compartilharam de momentos de oração e conversa com os
alunos.

Na reunião do conselho foram ouvidas as lideranças, seus
desafios e alegrias. O padre conclamou toda a comunidade a viver
intensamente em comunidade, destacando a importância do trabalho
pela unidade, deixando de lado as conversas paralelas, que tanto
atrapalham a caminhada. A visita encerrou com a celebração da Santa
Missa. A coordenadora Marlene finalizou agradecendo pela presença
do padre.

VEM AÍ O INTER-COMUNIDADES
(TORNEIO DE FUTEBOL E TRUCO)
Iniciará neste mês de junho, o Inter-Comunidades 2016, no Recanto São José. Trata-se de
um campeonato entre as comunidades da Paróquia São José Operário com duas modalidades: Futebol
Suiço e Truco. As finais, serão disputadas no dia da confraternização anual das comunidades no dia 20
de novembro com várias atividades.
Fiquem atentos ao calendário dos jogos e venham torcer pela sua comunidade.

Alessandro Neves / Alvino Jacomini
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Voz da Igreja
A ADORAÇÃO EUCARÍSTICA

Olá queridos paroquianos, que o Cristo encarnado e
ressuscitado esteja sempre convosco. Sempre sou questionado acerca
da adoração eucarística, sobre qual a orientação de nossa Igreja para
esse belo ato de fé. Para nos ajudar nessa reflexão, trago um artigo do
Pr. Henry Vargas Holguin, que achei muito interessante.
“Uma das frases mais fortes de Jesus no Evangelho é a
pergunta que Ele faz aos apóstolos em Getsêmani, quando os vê
dormindo: “Não conseguem velar uma hora comigo?”. Em outras
palavras, Jesus quis que eles dedicassem uma hora de reparação para
combater a hora do mal. A oração pessoal durante uma hora diante do
Santíssimo Sacramento, estando ou não exposto, consiste basicamente
nisso: acompanhar o Senhor em seus últimos momentos com o coração,
buscando assimilar o seu amor. É uma hora para aprender de Jesus,
agradecer seu sacrifício e corresponder ao seu amor. Neste sentido, a
adoração ao Santíssimo Sacramento é um prolongamento da missa.
Estar na presença do Santíssimo é como sair para tomar sol;
assim como o sol é fonte natural da energia que dá vida, da mesma
maneira Jesus sacramentado é a fonte sobrenatural de todo amor e
graça. Estar na presença do Senhor gera uma amizade íntima com Ele
que nos entusiasma na vida – algo que não se alcança com estudos
teológicos, por exemplo. É preciso conhecer mais Jesus Cristo, saber
mais sobre Ele; e para isso, o trato pessoal com Jesus é fundamental.
Recordemos que o verbo “conhecer”, na linguagem bíblica, significa
amar. Na adoração, Jesus nos convida a nos aproximarmos dele,
conversar com Ele, pedir-lhe as coisas de que necessitamos e
experimentar a bênção da sua amizade.
Essa hora de adoração pode ser oferecida por várias
intenções, especialmente pela conversão dos pecadores. Não existe
um roteiro estabelecido pela Igreja para fazer adoração; cada um pode
seguir o seu coração nesse momento. No entanto, vale a pena recordar
a necessidade do silêncio interior e do recolhimento para estar na
presença de Deus, bem como a importância de fazer um ato de fé e
tomar consciência da presença de Deus no início da adoração.
Durante a adoração, há algumas devoções especialmente
válidas, como ler o Evangelho e meditar sobre o que se leu; rezar a Via
Sacra; recitar os mistérios dolorosos do terço; ler e orar sobre algum
texto de espiritualidade, rezar com os salmos etc.
Também é de grande proveito espiritual simplesmente estar
na presença do Senhor, fazer-lhe companhia, identificar-se com Jesus,
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oferecer-lhe a dor pessoal para permitir que seu consolo toque o
coração e o encha de paz interior, receber sua inspiração divina para
encontrar luz nas dificuldades.
Há três recomendações importantes ao fazer a adoração
eucarística:
1. Estar atentos. Não dar espaços para as distrações.
Desligar o celular, por exemplo.
2. Recordar: não é uma hora de leitura.
3. Estar alerta. Alternar posições: sentar-se, ajoelhar-se,
ficar em pé com respeito. O importante é não ficar em uma situação tão
cômoda, a ponto de dormir.
Como já foi dito, não existe um “ritual” a ser seguido na hora
da adoração. No entanto, o fiel pode levar em consideração a seguinte
sugestão de roteiro, que eu particularmente pratico e quero
compartilhar:
1. Fazer o sinal da cruz.
2. Oração de preparação (espontânea ou já existente).
3. Leitura espiritual (de livre escolha) e meditação. Lectio
divina.
4. O santo terço e/ou Via Sacra e/ou liturgia das horas.
5. Oração pessoal. Privilegiar este momento.
6. Comunhão eucarística espiritual (por meio de uma oração
pessoal ou já existente).
7. Contemplação do Santíssimo.
8. Louvores de desagravo e reparação.
9. Oração final (pessoal ou já existente).
10. Sinal da cruz.
Na oração pessoal (ponto 5), que é o momento central,
mais do que falar com o Senhor, é importante criar um momento de
silêncio, pois o silêncio é capaz de abrir um espaço interior no mais
íntimo de nós que permite a ação de Deus, que faz que sua Palavra
permaneça em nós, para que o amor a Ele crie raízes em nossa mente,
em nosso coração e seja motivação da nossa vida.
Na adoração eucarística, o mais importante é deixar-se amar
e abraçar pelo Senhor em cada momento, isto é, entrar em sua
intimidade.”
Que Deus sempre os abençoe. Um grande a fraternal
abraço.

Diácono Adriano Lopes

Destaque Sacramentos
NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Givan Líbero da Silva
Maria Aparecida Mariani da Silva

1981

Data do Sacramento do Matrimônio:
16/05/1981

MEU BATISMO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

2016

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Pio Volpato

Carlos Eduardo Líbero da Silva
Data do Sacramento do Batismo:
04/09/1983
Nome dos Pais:
Givan Líbero da Silva
Maria Aparecida Mariani da Silva
Celebrante:
Pe. Pio Volpato

1983

2016

Destaque Profissão e Fé
Profissão: Gerente Comercial
Igor Chagas Neri
Olá, meu nome é Igor Chagas
Neri, sou casado, Ministro
Extraordinário da Comunhão
Eucarística e atuo como Gerente
Comercial da empresa Walmar
Distribuidora há 02 anos.
Trabalho com produtos
automotivos (lubrificantes, tintas
spray, desengripantes, entre outros).
Como minha empresa é uma ME (micro empresa), faço de quase tudo:
compras, recebimento de mercadoria, cadastramento de produtos,
cadastramento das vendas, faturamento até o despache. Além de cuidar
do financeiro, cuido também da parte comercial onde fico em contato com
os vendedores auxiliando-os nas vendas.
Geralmente nossos clientes são do ramo automotivo, lojas de
auto peças, mecânicas e postos de combustíveis, mas não deixo de
atender mercados, algumas indústrias, frotistas e outros tipos que

Equipe da Revista

necessitam dos produtos que trabalho.
Em tudo que eu faço coloco sempre Deus em primeiro lugar, pois
se não fosse Ele, eu nada teria. Por isso agradeço todos os dias da minha
vida por tudo que tenho e pela empresa na qual trabalho, e, peço para
que Ele ilumine sempre meus passos. Sempre falo de Deus e suas
maravilhas com meus clientes e amigos de trabalho, pois sou chamado
também a evangelizar nestes lugares. Entrego sempre nas mãos de Nossa
Senhora para que Ela me conduza a ter sempre atitudes inspiradas nas
atitudes de seu Filho
Amado para que eu
nunca cometa
alguma injustiça com
meus amigos e
clientes!!!
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Setor Juventude
GRUPOS DE JOVENS: TESOUROS DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Muitas vezes, ouvimos a seguinte frase: “A Igreja está envelhecendo”, e muitos tomam esta afirmativa como verdade, até mesmo sem conhecer
a realidade da Igreja.
Não muito distante, no ano de 2013, vimos aqui no Brasil um evento católico para os Jovens, evento este que atraiu mais de 3 milhões de
jovens do mundo inteiro na cidade do Rio de Janeiro, a JMJ (Jornada Mundial da Juventude), mostrou a força e a capacidade dos jovens católicos,
sua fé e alegria.
Aqui em nossa Paróquia os acampamentos tem movimentado centenas de jovens, muitos que estavam afastados, e hoje se colocam a
disposição nos Grupos de Jovens que acontecem aqui na Igreja.
E você, participa de algum Grupo de Jovens? Você faz parte desta igreja jovem, ou ainda acredita que a Igreja está envelhecendo?
Saiba: temos aqui na Paróquia São José Operário, quatro Grupos de Jovens, cada um com seu carisma que se reúnem semanalmente para
louvar, bendizer e adorar o Santo Nome do Nosso Senhor.
Os dias e horários de nossos grupos são:
• No Domingo, às 19h15 na Casa da Juventude (antiga casa paroquial), acontece o Grupo de Jovens no Espírito,
consagrados à Maria;
• Na quarta-feira, às 20h, temos o Grupo de Jovens Resgate na igreja;
• No sábado acontecem dois grupos, o UPF (Unidos Pela Fé), no centro catequético e o Grupo Angelus, na casa da
juventude, os dois às 20h.
E aí jovem! Não tem desculpa para não participar! Venha, conheça e faça parte desta igreja que te chama e te acolhe com todo o carinho!
Estamos esperando por vocês!

Catequese
O CAMINHO SE FAZ CAMINHANDO
Esta é uma das turmas da catequese em nossa Paróquia. Eles estão iniciando a 5ª etapa em preparação para receber o Sacramento da Crisma e
é formada por 11 catequizandos, que se reúnem todos os sábados às 18h no centro catequético. A catequista Rosa tem uma mensagem para toda a
comunidade:
“Olá... Sou a Rosa Maria Cardin, sou catequista na Paróquia São José Operário a vários anos, amo ser catequista, pois
tenho a oportunidade de falar da Igreja, falar de Jesus à todas estas crianças. Esta turminha aí da foto, são as crianças que fizeram
a primeira Eucaristia na Festa de Corpus Christi no último dia 26 de maio. Hoje eles iniciam uma nova etapa na catequese, vão
caminhar rumo ao Sacramento da Crisma. Agradeço a Deus Nosso Senhor, por ter me chamado a este serviço maravilhoso, e peço
a todos que estão lendo esta mensagem para que orem por todos os catequizandos e catequistas de nossa Paróquia... Uma
abração a todos! Deus os abençoe!”
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Equipe da Revista

Dízimo
Dizimistas Aniversariantes do Mês de Junho
01/06
Andressa M. de Carvalho
Edson A. Reggiani Filho
Eliana Aparecida Zaquinkis
Moacir de Vicente
Wilson Roberto Gambarin
Aleksander Fernandes
02/06
Marcio Cabral da Rocha
Selina Machado Periardi
Renata A. Grala Casarin
Edson Francisco Xavier
Gisele C. de O. Martins
Andrey S. de Oliveira Fugy
03/06
Maria A. da Cunha Santos
Milton Torres Ferraz
Marcos Fabricio V. Loreto
Sandriane M. R. Laino
Tereza Gabriel da Silva
Ana Paula M. G. Moreira
Anunciato José Limeira
Angelica M. Marques
Ana Paula M. C. Moreira
Adriana Gomes
Derli Cordeiro Dutra
04/06
Letícia Marin dos Santos
Marta Regina B. E. Toneli
Maria Sônia Alves Lopes
Clovis Bruno Filho
Donizete P. dos Santos
Alzira M. Assagra
05/06
Necesio de Lima
Marcia Cristina de Oliveira
Vinicius V. Domingues
Keity Ayumi Akimura
Antonio Freitas da Silva
Lidia Neuza Gomes de Souza
06/06
Claricia Romeiro V. Delari
Santin Sgorlon
Marisa Lopes Tarden
Gisele Aparecida Alves
Ariela Mateus de Souza
Adriana R. P. de Oliveira
07/06
Wanessa Alferes de Souza
Valdomiro Luiz Marchi
Patricia D. G. Savioli
Leila M. F. A. de Paiva
Marco Antonio Azevedo
Daniele Santos Correa
Bernardina do Nascimento
Adenilde B. da Silva
Celso Augusto Caetano

Wilson F. do Nascimento
Antonio Tolomeotti
Darah Pereira da Silva
Amanda Silverio de Lima
André Ricardo Candido
Jefferson Fernandes
Domingos Romagna Neto
Elaine J. Stecca Gabarron
10/06
Viviane de Souza
Marilda A. dos S. Anholeto
Lucinda Maria de Jesus
José Reinaldo Araújo
Joice X. de C. Borssatto
Guilherme M. Custodio
Claudio Marcio Nogueira
Antonio Cesar Vieira
André Emerino de Oliveira
Ana Paula de Lima Silva
Ana Gabriella D. Barbosa
Claudio Marcio Nogueira
11/06
Joaquim F. de Souza
Thalita Correia Lemes
José Melquiades
Diego H. Garcia Soriani
Giuliane V. e Silva Matos
Gisele Dayane D. Souza
12/06
Silvane Barbosa de Oliveira
Antonio Rodrigues Campos
Valdeci Martins Ferreira
Angela R. da Conceição
Aline Fermino Borges
Antonio M. Valin Sauna
13/06
Lucilena dos S. Valerio
Vera Lucia Cazarin
Maria Marcia Araujo
Vanessa N. Tanabe
Estela Aparecida Caprioli
Eloi Antonio Pozzati
Andreia F. dos Santos
14/06
Augusto Krominski
Diego F. Jacob da Silva
Edson Antonio Ramalho
Maria de L. C. Carvalho
Natanael dos Santos
Rodrigo Duarte Cesco
15/06
Matheus Ferraz
Luiz Fernando da Silva
Sueli Jacob da S. dos Santos
Valdir Molman
Aline Sizan Alves
José Luiz Cassávara
Elizangela R. P. de L. Diniz
Cesar H. Neves Fenelon
Lucilene da C. A. Assagra

08/06
Jackeline B. Jorge Sala
Vilma dos S. de Oliveira
Milton R. S. C. Junior
Maria de Fatima de Oliveira
Edimilson José Silva
Fernanda L. Rodrigues
Douglas D. dos S. Hirose
Denis Aparecido F. da Cruz
Adriel Pereira da Silva

16/06
Maria Suzete de F. Sena
Salvador Silaman
Romulo J. Zanon Costa
Antonio Coimbra M. Neto
Edison Jose Cazarin
Alcides Vicente da Cunha

09/06
Marcel Jean R. da Silva
Marilza Helena de Souza
Victor Claudio Reggiani
João Luiz C. da Silva
Wilington Antônio Giarole

17/06
Valentin F. Cardoso
Juscelino Alves Coelho
Maria Tertulina da Silva
Cristiana M. D. da Silva
Cida Achanton Sacuchi

Eduardo Verri

Francielle Luciane Zanolo
18/06
Maria B. S. Formigoni
Wanessa F. de S. Rodrigues
Rosa P. M. F. Batista
Rafael Fernando de Melo
Maria Helena Galerani
Maria de M. Toninato
Marinete da Silva Borges
Ivo Ziroldo
Ivan Aparecido de Farias
Fabiana Santos de Souza
Eduardo Verri da Silva
Caroline Lucato
Ana Sueli V. da Silva
Marcela da Silva Valerio

25/06
Neusa Alves Veronez
Maurilio Favaro
Marcos Fernando Galbiati
Marcio Roxo
Luiz Gilberto Candido
Lourival da Silva
Larissa Carrião Janeiro
Bruno Tomaz Cavassani
Angélica da Silva
Ana Carolina R. Lima

19/06
Milena Sampaio Resende
Maria A. R. de Freitas
Luan Maciel S. Coradi
Sergio Rodrigues Junior
Sueli A. Vieira Amaral
Fernanda Soares Silva
Jose Bezerra Neto
João Donizete Megda
João Antonio de Souza
Andrea Sefrian Martins

26/06
Marcos Antonio Garcia
Maria Odila S. Bitencourt
Monique Furlan Rodrigues
Kelly C. Barbosa
Robeto R. dos Santos
Rosana F. Delphino
Wagner Aparecido Luiz
Amanda Piu V. Sauna
Edmilson R. Coelho
Adrieli A. de Almeida
Alex Ribeiro
José Garcia
Geni Manoel do S. Cunha
Janete Patricia C. Ferronato
Jaqueline Barbara Benetatti

20/06
Karina Mortean Cardoso
Joseane Polido C. Lima
Paulo Ricardo de Camargo
Reginaldo P. de Freitas
Miriam Regina da S. Rovere
Aline Karla S. D. Leandro
Adriana A. Carneli Gaioski
Adalberto R. dos Santos
Erik Renan Fernandes

27/06
Tamires Rigatti
Paula Andreia Araújo
Marcos Crepaldi Russi
Leila Regina Gimenez Paulis
Leticia Noronha
José Marcelo Matias Barbosa
Clodoaldo Abreu de Mattos
Alessandro Silva Ferreira
Karine Katiele da Silva

21/06
Maria Canton
Tereza F. de Arruda
Tania Maria Bicudo
Silvana Alexandrino
Milene Gualtieri
Kamila C. da Silva
Elissandra T. Veronez
Cecilia L. M. Nunes
Angélica da R. Godinho
Amanda Regina Vitorelli

28/06
Marizete da S. dos S. Almeida
Luiz Berta
Lurdes dos Santos Pereira
Henrique Balan Mori
Pedro Aparecido da Silva
Sandra A. de O. Miranda
Vilma A. de M. Pinheiro
Pollyanna Fagiolo
Eliane Maria dos Santos Silva
Adriano Salton Moscardi
Amanda Ilca Calcw
Aparecido Martins Guedes
Gláucia Verena Myszkovski
Elizandra Cecon
Fernando Augusto
Gilmar Bolonhez

22/06
Melyssa Marin Marinelli
Moacir Mariano
Maria da C. Moreira
Romeu Garcez
Francisco E. C. da Silva
João O. Pinha da Costa
Janeth Maria T. de Freitas
Fernando G. Dias
Lucilene F. de S. Vieira
23/06
João Batista Pereira
Wellington S. Horwat
Maria Gloria P. Medeiros
João Gilberto Ramon
Eduardo Gimenez Valentim
Elisabeth Furlan Bellini
Debora Jaqueline Marsolla
Antonio Bassi
24/06
Terezinha M. de Oliveira
Luanderson O. Monteiro
Mariani C. de Azevedo
Kelly C. de A. Barboza
Eduardo C. da Silva Reis
Aparecida Joana F. Nery

29/06
Sandra Cristina da Silva
Nathalia Zanatto C. Silva
Joao Pedro Avigo
Ernestino Celestino da Silva
Delma Ferreira de M. Gerarduci
Dayane Cristina Zanco Russi
Antonio Carlos Garibaldi
Eliane Martinez Cebrian
30/06
Michel Naaime Haurani
Silvio Kienen
Silvia Kienen
Pedro Antunes da Cunha
Juliana C. C. Pivetta
Maria Aurea Herreira
Lourdes Bueno de Araújo
Josimar Smanioto Rodella
Aline Paula D. Belo
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Destaque Capa / Dízimo
“A CONSTRUÇÃO DE UM TEMPLO RELIGIOSO É A MATERIALIZAÇÃO
DA FÉ DE UM POVO”

Eles fizeram a parte deles!
Certa vez, ouvi esta frase e ela nunca mais saiu da minha
cabeça: “A construção de um templo religioso é a
materialização da fé de um povo”. De fato, a Igreja material –
edifício, construção, prédio – é a conseqüência da fé da gente
daquele lugar onde ela foi levantada. A fé nos une em torno de
um sonho que visa o bem comum da comunidade. Penso que
para termos esta igreja, da forma que ela é hoje, houve grande
esforço e dedicação de muitas pessoas, e a grande maioria desses
já não se encontram mais conosco, partiram para a casa do Pai.
Por isso devemos rezar sempre pela memória de nossos pioneiros
da fé. Nomes que hoje não são lembrados, mas cujo suor
fecundou este chão sagrado de nossa Paróquia.
Santa Clara diz uma frase lindíssima: “Nuca perca de
vista seu ponto de partida”. E é bem isso mesmo! Precisamos
resgatar nossas origens, nossa identidade de igreja, nossa história.
Quando reconhecemos o esforço de nossos antepassados
aprendemos a valorizar mais aquilo que temos. Pensar que, há
algumas décadas atrás, chegavam aqui em nossa região os
primeiros pioneiros, desbravadores, que motivados por sonhos,
colonizaram este chão. Diante de toda a vontade, de todo o
sonho que traziam no coração, trouxeram também Deus.
Plantaram aqui a fé!
Uma das primeiras coisas que se fazia quando se
desbravava um novo solo, era rezar uma missa e ali erguia-se um
cruzeiro, ou seja consagrava aquele chão à Deus, e, em poucos
dias já tinham uma capela para se reunirem e rezar, mesmo que a
missa fosse uma vez por mês. Em nossa Paróquia não foi diferente!
Somos o que somos hoje por conta dos desbravadores da fé, por
aqueles que hoje somos convidados a orar e agradecer a Deus
pois foi por meio desses homens e mulheres que hoje temos uma
Igreja tão viva. Busco fazer esta memória, pois é assim que
criamos consciência daquilo que somos hoje, revendo nosso
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passado. Para saber onde queremos chegar precisamos olhar
nossas origens, pois elas nos darão pista por onde devemos
caminhar.
Agora é a nossa vez!
Na solenidade de Corpus Christi, realizamos após a
Santa Missa uma bela procissão nas ruas próximas da igreja. Uma
grande multidão de fiéis participaram piedosamente deste
momento expressivo de nossa fé, levando Jesus Eucarístico para
abençoar nossa cidade. Altares ao longo do percurso foram
ornados por nossas comunidades, nos quais foram feitas súplicas
e louvores para o Senhor que passava.
O Final de nossa procissão foi no espaço do antigo
Salão Paroquial, espaço este que por vários anos serviu de local
de retiros, eventos, festas e formações para toda a comunidade.
Houve um instante de adoração e a benção solene! O povo foi
reunido neste local para com grande fé, louvar e bendizer a Deus
pela vida de nossa Paróquia, e, ao mesmo tempo para
consagrarmos ao Senhor a nossa grande missão: a construção de
nosso novo Salão Paroquial.
Dessa forma, a Igreja espiritual composta por todo o
povo de Deus, pisou sobre o solo onde edificaremos a igreja
material. Conscientes de nossa fé, vamos amadurecendo nossa
responsabilidade e nosso amor por nossa Paróquia, por isso é
importante que todos nós nos unamos neste ideal, nesta missão.
Isto não pode ser um sonho do padre, até por que, logo vou
embora e aquilo que é investido na comunidade ali fica para
sempre.
Todos nós devemos assumir isso como compromisso!
Precisamos unir forças! Jovens, adultos, crianças, enfim, todos
lutando por este sonho, por esse objetivo. Sabemos o quanto faz
falta o Salão Paroquial para a vida pastoral de nossa Igreja.
Também tenho chamado a atenção de todos para o uso
consciente dos bens de nossa Igreja e olha que até já recebi o
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Destaque Capa / Dízimo
no momento certo. Qualquer dúvida me procure e
conversaremos pessoalmente. Muito Obrigado!
Padre Machado

nome de chato e outros mais. Mas não ligo! Sei que nas casas de
cada um, quando a mãe ou o pai pede para os filhos ajudarem a
economizar, também são tachados de nomes diversos. Mas
insisto! Neste momento precisamos abraçar esta causa. Temos
muitos irmãos que usufruem de nossa Paróquia, mas pouco ou
nada colaboram. Fico triste quando vejo o descaso das pessoas
em deixarem lixo dentro da Igreja após a missa. Você já viu isso?
Repare! Irmãos que deixam salas de reunião desorganizadas e
sujas. Equipamentos quebrados que nunca aparece quem os
quebrou. Será que isso é uma responsabilidade somente do
padre e dos funcionários? Digo tudo isso com amor e carinho,
mas também com muita autoridade. Diante de algumas situações
que temos não podemos cair no descaso. Precisamos cuidar das
coisas da igreja com amor, pois elas nos pertencem e foi Deus
quem nos deu e um dia vai cobrar nossa falta zelo.
Sei muito bem que estamos vivemos tempos difíceis em
nosso país, mas precisamos acreditar que com a graça de Deus,
tudo isso vai passar. É hora de nos unirmos irmãos para
materializarmos a nossa fé! Cada um ajudando um pouco através
de seu dízimo, de suas ofertas, doações, e uso consciente
daquilo que temos para levantarmos esta obra. É necessário que
haja união, cada um ajudando naquilo que puder. Vai ser pela fé
e pelo amor de cada um por esta Paróquia, que eu, embora esteja
chegando, juntamente com toda a nossa comunidade, vamos
alcançar com grande êxito, àquilo que o próprio Deus nos coloca
como Missão.
Você que é dizimista, continue sendo fiel a este
compromisso de fé. Você que ainda não é, por favor, se una a
nossa comunidade, com sua oferta de amor e gratidão, e muito
em breve, estaremos com toda a alegria e espírito de realização,
concretizando esta grande missão que Deus outorgou para cada
um de nós. Nossa fé se tornará visível na materialização deste
projeto e você fará parte desta história.
Não temos uma estimativa exata de quando vai começar
essa obra, pois ainda estão sendo desenvolvidos projetos. Mas
estaremos guardando tudo aquilo que for necessário para investir
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BALANCETE
RESUMO MÊS MAIO/2016
Principais Receitas
Coleta Missas
Dízimo
Doações/Leilão
Reembolso/Aluguéis
Total Receita do mês

R$ 13.831,35
R$ 114.425,33
R$ 9.377,05
R$ 2.465,00

Principais Despesas
Repasse Mitra
Salários
Impressos e Materiais de Escritório
Revista O Padroeiro
Energia
Aluguéis e Rescisão de Contrato
Cobertura Salão 03/07
Telefone/Internet/Site
Manutenção Patrimonial
Homenagem Mães/Pães Crianças/Flores
Rádio Inconﬁdência
Outras Despesas
Total Despesas do mês

R$ 25.629,18
R$ 15.967,62
R$ 3.188,21
R$ 2.080,00
R$ 6.285,98
R$ 6.540,00
R$ 8.500,00
R$ 1.062,71
R$ 5.441,54
R$ 2.346,98
R$ 2.475,00
R$ 5.765,73

Resumo mês MAIO/2016
Entrada
Saída
Saldo

R$ 140.098,73

R$ 85.282,95

R$ 140.098,73
R$ 85.282,95
R$ 54.815,78
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Atividades e Eventos
• SANTA MISSA E HOMENAGEM ÀS MÃES
No dia 08 de maio, aconteceu ao final das celebrações da Santa Missa das 08h, 17h30 e 19h30, uma singela homenagens para as mães. Ao final da celebração foi entregue uma lembrança para
todas as mães presentes.

• COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS:
Maio, mês de Maria, mês das mães, mês de Coroação de Nossa Senhora, tradição da Igreja que perdura de geração em geração. Na noite do dia 21 de maio, organizado pela Pastoral
Catequética, aconteceu a Coroação de Nossa Senhora na Igreja Matriz São José Operário, momento de muita fé e devoção à Mãe de Deus e Nossa. Durante a celebração da Santa Missa, aconteceu também
a Renovação das Promessas Batismais de 82 catequizandos que receberam a 1º Eucaristia no dia 26 de maio.

• 9º ACAMPAMENTO SÊNIOR
Entre os dias 25 e 29 de maio, foi realizado no Recanto São José o 9º Acampamento Sênior da Paróquia São José Operário. Entre campistas e equipe de trabalho, participaram 400 pessoas.
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Pastoral da Comunicação

Atividades e Eventos
• TRÍDUO E DIA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Maio, mês do Nosso Padroeiro São José Operário, nossa comunidade celebrou grandiosamente realizando um Tríduo em honra ao nosso Padroeiro. Foram convidados os padres Edvaldo e
Marcos e o nosso Bispo Dom João para presidirem as celebrações. No dia 1º de maio, celebramos solenemente o dia do nosso padroeiro, após a oração do Terço abençoado de São José pelas ruas próximas a
igreja, aconteceu a celebração da Santa Missa Solene, presidida pelo Pe. Machado.

• SANTA MISSA E PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI
Uma multidão de fiéis se reuniu no dia 26 de maio para celebrar o Corpo e Sangue de Cristo (Corpus Christi). A Santa Missa foi presidida pelo pároco Pe. Machado. Durante a celebração,
oitenta e dois catequizandos receberam a Primeira Eucaristia. Após a celebração, toda a comunidade presente seguiu em procissão pelas ruas próximas a igreja acompanhando o padre com o Santíssimo. Cada
comunidade ornamentou altares, onde Jesus Eucarístico foi louvado e adorado.

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

WWW.IGREJASAOJOSEOPERARIO.COM.BR
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Agenda
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