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Obrigado, Pe. MarcosObrigado, Pe. Marcos
Valeu, gente boa!Valeu, gente boa!

Obrigado, Pe. Marcos
Valeu, gente boa!



 No próximo dia 13 de fevereiro, 
estarei assumindo como pároco da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, na cidade de Pérola. Passarei a 
ser padre de uma cidade inteira!
 Confesso que este passo da caminhada 
não estava em meus planos. Por mim, passaria o 
resto de minha vida com vocês! E olha que não 
faltavam planos e nem sonhos para o tempo que 
Deus ainda me desse nesse convívio.
 Preciso levar em conta, porém, que 
quando era vigário na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida e diretor espiritual do Seminário 
Propedêutico, também não estava em meus planos 
vir um dia para esta amada Paróquia São José 
Operário. E para cá acabei vindo, em 2008. E 
vim fazer a vontade de Deus! Nada conhecia desta 
Paróquia. E nestes oito anos de convivência, 
encontros, reuniões, acampamentos, retiros, 
Santas Missas, tive muitas e grandiosas alegrias. É 
essa a grande recompensa para quem procura amar 
e servir à Igreja.
 Agora que me preparo para partir, 
começo a avaliar melhor a graça de ter vindo para 
cá. Conheci muitas pessoas, fiz inúmeras amizades, 
convivi com um povo de fé sólida. Encontrei 
famílias que tocaram profundamente meu coração 
pelo exemplo de vida cristã. Testemunhei de perto 
o amor entre pais e filhos. Emocionei-me com a 
dedicação dos coordenadores das comunidades, 
acampamentos, pastorais e movimentos. Penso o 
quanto esta paróquia tem feito pelos alcoólatras e 
dependentes químicos, pelas crianças, 
adolescentes e jovens. Tive vontade de aplaudir o 
entusiasmo de muitos jovens que lutam para 
anunciar Jesus Cristo e construir a civilização do 
amor. Minha reverência à dedicação de mulheres e 
homens na catequese paroquial. Inclino-me 

também ao carinho e empenho dos funcionários 
paroquiais pelo cuidado dos bens da paróquia e 
pelo atendimento aos paroquianos. Quero 
registrar também minha admiração ao diácono 
Adriano (irmão no primeiro grau da ordem), pelo 
amor a esta paróquia.
 Por falar em amor, aqui pude 
experimentar sob muitos ângulos a verdade que o 
Apóstolo e Evangelista São João resumiu de 
maneira tão feliz: “Deus é Amor” (1Jo 4,16). É 
seu amor que age no coração dos pais e na 
obediência dos filhos; que converte e transforma 
os corações; que dá força aos doentes na sua dor e 

capacidade de sacrifício aos que enfrentam e levam 
pesadas cruzes. “Deus é Amor”.
 Enxergo o amor nos olhos dos coroinhas 
e das crianças que se aproximam de mim para 
pedir: “Benção, padre!”. Descobri este amor em 
jovens quando dizem: “Quero trabalhar na Igreja”. 
Experimentei a riqueza do “Deus é Amor” nas 
pessoas que saem do acampamento dizendo: 
“Como Deus é bom!”. Presenciei isto nas inúmeras 
celebrações da Santa Eucaristia, nas casas durante 
as visitas, na pequenina Capela São Sebastião - 
pequena no tamanho mas grandiosa na bravura e na 
fé.
 Deus realmente é amor.
 Próximo de minha partida, percebo que 
a verdade dessa afirmação está ainda mais 
fortemente gravada em meu coração.
 É por isso que lhes digo, meus amigos: 
Obrigado, Paróquia São José Operário!!! 
Obrigado, muito obrigado!!! Vocês me 
ensinaram muito!
 A proximidade de minha saída me dá o direito de 
fazer alguns pedidos: mantenham-se firmes na fé 
que receberam de seus pais! Cultivem com grande 
carinho a oração e a vivência em comunidade pela 
Palavra de Deus! Jamais percam a devoção a São 
José! E por fim, que a Santa Eucaristia esteja 
sempre no centro de suas vidas! Acontecendo 
isso, todo o resto encontrará o seu devido lugar.
 Mu i t a s  b ê n ç ão s  p a r a  c ad a  
comunidade, para cada família, para cada pessoa! 
Não será demais repetir: obrigado, Paróquia São 
José Operário!!! Obrigado, muito obrigado!!!
 Como pároco de vocês, estou perto do 
fim... mas é apenas o começo de uma grande 
amizade!!! Rezem por mim.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA

Segunda-feira:             10h00 às 20h00
Terça-feira:  08h00 às 20h00
Quarta-feira:  08h00 às 20h00
Quinta-feira:  08h00 às 20h00
Sexta-feira:  08h00 às 20h00
Sábado:   08h00 às 12h00

Segunda-feira:   18h30 Matriz
Quinta-feira:   20h00 Capela São Sebastião (Estrada Cedro)

Sexta-feira:   18h30 Matriz (somente 1ª Sexta do mês)
Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus   

Sábado:   19h30 Matriz (exceto 4º sábado - CEBs)

Domingo:  08h00 Matriz
Domingo:  17h30 Matriz
Domingo:  19h30 Matriz

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Primeira terça-feira do mês: 16h00 às 22h00
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É por isso que lhes digo,
meus amigos: Obrigado,

Paróquia São José Operário!!!
Obrigado, muito obrigado!!!
Vocês me ensinaram muito!

Pe. Marcos Antonio de Oliveira - Pároco
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Pastorais e Movimentos

FEVEREIRO / 2016Alessandro Neves

 Medo! Todos temos 
medo! Medo do que pode 
acontecer conosco. Medo de 
ir à falência. Medo de ficar 
sozinho. Ou doente. Medo 
de ninguém gostar do que 
você está fazendo. Lidar com 
a incerteza é a única maneira 
de se sentir confortável 

perante esses medos. Tudo que é diferente pode ser um obstáculo. A 
coisa boa é que você pode escolher: ou você deixa isso te derrubar, ou 
usa para o seu crescimento.
 Dificuldades. Dependendo do grau de mudança na sua vida, 
as pessoas ao seu redor podem não gostar dos resultados. Seja lá quem 
for que escreveu o roteiro da sua vida, alguém vai ficar infeliz com as 
suas mudanças. Você está mudando o filme. E a verdade é que não há 
nada a dizer para as pessoas que discordam de você. Eles estão 
corretos sob o ponto de vista deles. Discutir é perda de tempo. 
Conserve sua energia para a mudança, não para os pesos que serão 

colocados em suas costas e que tentarão fazer você ficar para baixo.
 Nem você e nem ninguém tem certeza dos impactos que as 
mudanças podem e vão causar. E muitas vezes você vai pensar: então 
para que eu vou mudar? Em todas as fases de nossas vidas as pessoas 
ao nosso redor tentam escrever nossos scripts. Quando somos jovens, 
o script que a sua família escreve para você pode ser: escola, trabalhar 
numa grande empresa, promoções, sucesso, dinheiro, aposentadoria, 
morte. Mas isso não quer dizer que você se identifique. Você pode 
perceber que o roteiro que você quer viver não inclui a grande 
empresa, por exemplo. E é então que você tem que reescrever o script. 
Se você ficar no script antigo, é como atuar em um papel que não se 
encaixa para você. Você quer ser uma obra de arte e não uma 
falsificação ou um plágio.
 E finalmente, conseguir mudar, seja de forma grande, 
pequena ou minúscula, significa a chance de escolher uma vida melhor. 
De viver todos os dias a vida que você escolheu. Você vai aprender a 
lidar com as dificuldades. Diminua as suas expectativas e não espere 
muita coisa em troca. Cuide de você. Acredite. A felicidade virá entre 
as mudanças.

Quem são?
 São meninos e meninas de 7 a 18 anos que realizam a 
experiência do discipulado e do serviço à comunidade de modo 
especial, exercendo o papel de servir o altar.
Tem como missão fundamental auxiliar o sacerdote e diácono nas missas 
e celebrações de sacramentos. São convidados a doar tempo da sua 
vida em testemunhar Jesus Cristo, viver em intimidade com Ele no 
serviço do altar e contribuir na construção do reino de Deus no 
ambiente onde estão inseridos, seja na família, no grupo, na 
comunidade, na escola, no grupo de catequese e assim por diante. Por 
atuarem diretamente nos serviços do altar e da comunidade, os 
coroinhas também têm por missão o zelo pela comunidade como 
ambiente de oração, favorecendo a oração comunitária e o bom 
ambiente celebrativo.
A espiritualidade.
 Testemunhar a presença real de Cristo na eucaristia e das 
bênçãos que Ele derrama em sua Igreja. A piedade, a oração, a 
adoração, a reverência e gosto pelos demais sacramentos.
 A espiritualidade dos coroinhas é eucarística. Em cada 
celebração eucarística, os coroinhas e acólitos (ministros) tornam-se 
guardiões e defensores da sacralidade da eucaristia, a exemplo de seu 
padroeiro São Tarcísio.
O compromisso.
 Boa vontade. Disponibilidade para Deus e sua comunidade. 
Esforço para ser bom, procurando viver o que Jesus ensinou. 
Responsabilidade. Assiduidade. Pontualidade. Seguir o ensinamento 

da Igreja. Participar das reuniões e encontros de formação. Ser 
cuidadoso com as coisas da Igreja e do altar. Tratar os paramentos e 
objetos litúrgicos com respeito, bem como os objetos sagrados 
destinados ao culto divino. Ser humilde e prestar atenção ao que lhe 
for ensinado. Cultivar o gosto pela oração e à leitura da bíblia. 
Dedicar-se ao estudo da liturgia. Durante os atos litúrgicos, evitar 
conversas, risos e brincadeiras. Observar o silêncio na igreja e na 
sacristia e manter concentração antes de começar o ato litúrgico.

MUDANÇAS

SER COROINHA É CONSAGRAR DESDE CEDO SUA VIDA A DEUS!
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Comunidades

Já estamos em fevereiro e com ele reiniciando a 
caminhada de mais um ano. Depois de merecidas férias agora é 
hora da volta das reuniões dos grupos de família, das atividades 
pastorais, movimentos e das comunidades. Estamos no ano “C” 
da liturgia, que iniciou com o advento. Neste ano, estaremos 
refletindo sobre o evangelho de Lucas. Esse evangelho nos ajuda 
a descobrir a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos e da 
comunidade, fortalece a esperança e nos dá ânimo para anunciar 
com mais coragem e alegria o Reino de Deus. Mostra que Jesus é 
a luz que brilha e o caminho para chegar até o Pai.

Neste ano, vamos nós também com entusiasmo dar 
nossa contribuição para o anúncio deste Reino. E por que 
devemos anunciar este reino com entusiasmo e alegria? Resposta: 
“Porque somos católicos e amamos nossa Igreja”.

Em preparação ao 7º Intereclesial das CEBs (evento em 
que todas as dioceses do Paraná se reunirão em Umuarama para 
refletir e trocar experiências sobre CEBs), que irá acontecer em 
nossa diocese de 21 a 24 de abril, desde setembro do ano 
passado os ícones Imagem do Espírito Santo, Trem das CEBs e 
a Palavra de Deus, estão percorrendo todas as nossas paróquias 
com o objetivo de preparar e divulgar este grande 
acontecimento. Eles chegarão a nossa paróquia no dia 21 de 
fevereiro, onde ficarão até o dia 28, e estarão presentes em 
várias celebrações. 

Animadores e Coordenadores: além de participarmos 
destas celebrações, vamos incentivar nossos grupos e 
comunidades, pastorais e movimentos, para que também 
participem, e assim contribuam nesta preparação do Intereclesial, 
pedindo que o Espírito Santo possa derramar bênçãos sobre esse 
grande acontecimento em nossa diocese. Então estamos 

combinados: de 21 a 28 de fevereiro, nossa paróquia estará 
com os ícones, e juntos estaremos rezando para o bom êxito 
deste Intereclesial, que se não é o melhor, é um dos melhores 
jeitos de ser Igreja. 

RETOMANDO A CAMINHADA

VAMOS REZAR COM OS ÍCONES

POR MAIS UM ANO DE CAMINHADA
Que Deus me capacite para as batalhas da vida.
Que ilumine meu caminho e guie meus passos.

Deus nunca nos disse que a caminhada seria fácil.
Mas garantiu que estaria conosco em todos os momentos.

Isso é nossa esperança, nossa certeza.
Eu confio nas promessas deste Deus.

E sei que ele jamais me provaria além de minhas forças.
Por isso tenho sempre a certeza,

Junto com ele “a vitória é certa”. Amém.

FEVEREIRO / 2016



Diácono Adriano Lopes

Voz da Igreja
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O TEMPO PASSOU...RÁPIDO DEMAIS.

Olá, queridos paroquianos. O tempo é algo que não nos 
pertence. Ele vai sem que a gente perceba, especialmente quando 
convivemos com pessoas que nos motivam, que transformam as 
nossas vidas em algo melhor e mais belo de se viver. Quando nos 
damos conta do tempo vemos que se passaram 8 anos… A nossa 
convivência com o Pe. Marcos começou em 2008, no primeiro 
domingo da quaresma daquele ano, quando tomou posse em nossa 
paróquia como pároco.

E fazendo um balanço de tudo o que vivemos, podemos 
dizer que foi um tempo muito rico, repleto de alegrias, esperanças e 
de muito trabalho. O dinamismo e a imensa vontade de servir o 
Reino de Deus que ele trouxe em sua bagagem se uniram à garra e à 
grande dedicação de uma comunidade ávida e sedenta da Palavra de 
Deus, que encarou todos os desafios propostos por ele, levando 
adiante os vários projetos de evangelização desenvolvidos ao longo 
desses oito anos.

O trabalho de evangelização dos jovens, os 
acampamentos, a atenção especial dedicada às comunidades e a 
motivação para o trabalho de todas as pastorais e movimentos foram 
o destaque, a mola propulsora de todo o trabalho desenvolvido 
nesse período. Muita coisa que aconteceu aqui se tornou exemplo 
para outras comunidades paroquiais. Damos como exemplo os 
acampamentos, com a inserção dos campistas nas comunidades, além 
de outras atividades realizadas pela nossa paróquia que se tornaram 
referência na diocese, como o DNJ - Dia Nacional da Juventude, 
que já acontecia antes, mas o modelo, a maneira que a paróquia 
organizou, se tornou referência para os anos seguintes. 

E temos o Shekinah, Jovens Sarados, Caminhando com 
Maria, RCC e tantas outras atividades pastorais que tem atraído 
muita gente para a nossa paróquia, a exemplo da catequese de 
adultos que tomou grande impulso. Vale lembrar também do apoio 
que deu à catequese, com a reforma do centro catequético, do 
trabalho da pastoral do batismo, da pastoral familiar, e tantas outras. 
E gostaria de ressaltar a recém-criada pastoral da acolhida, que tem 
feito um belíssimo trabalho nas celebrações, acolhendo e motivando 
quem chega.

E aí tem sido o diferencial do trabalho do Pe. Marcos: além 
da motivação para a realização dessas atividades, sua grande 
preocupação sempre foi a inserção dessas pessoas que são atraídas 
primeiramente por um encontro pessoal com Jesus Cristo e depois 
pela acolhida encontrada aqui, para o engajamento no trabalho 
pastoral de nossa paróquia.

E os resultados estão por aí, nas comunidades, nas missas, 
na participação nas pastorais e movimentos. Grupos de reflexão são 
criados, pastorais e serviços novos têm surgido, sempre apoiados por 
ele.

Durante esse tempo, tive a graça de ter uma convivência 
mais próxima com ele e aprendi muito. Com seu jeito simples, meio 
“meninão”, que carrega uma sabedoria, um dinamismo e, 
principalmente, um grande amor pela sua comunidade paroquial, que 
só o Espírito Santo é capaz de gerar. O filho do seu Antônio e da 

Dona Terezinha cativou toda a nossa comunidade.
O caminho não foi somente de alegrias e de flores. Tivemos 

alguns espinhos, algumas dores, tristezas que também fazem parte de 
nosso caminhar. Mas no balanço final fica a certeza de que as alegrias 
foram muito maiores. Como ele bem lembrou ao final de uma 
celebração no mês de dezembro, a palavra que marca esse tempo 
todo é GRATIDÃO.

Obrigado Pe. Marcos pela convivência que tivemos nesses 
8 anos. Só temos que agradecer a Deus. Temos certeza de que 
grandes realizações o esperam em sua nova casa, a paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, em Pérola. Deus o acompanhe e o abençoe 
sempre.

Antes de terminar, quero acolher também com muito 
carinho e esperança o Frei Machado, que irá conduzir a nossa 
paróquia a partir do dia 14/02. Deus o ilumine e o abençoe e saiba 
que pode contar com o apoio e o trabalho de toda a nossa 
comunidade. Nós o recebemos de coração e braços abertos.

Um fraterno abraço a todos e um ano novo repleto da 
misericórdia do Pai.

FEVEREIRO / 2016
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2007

2016

NOSSO CASAMENTO NA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Claudio Henrique Francisconi da Silva
Maria Luiza Danhoni Pedroso

Data do Sacramento do Matrimônio: 
12/10/2007

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. João Mendes Pereira Filho

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO

Destaque Sacramento

20162010

MEU BATISMO NA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Enzo Pedroso Francisconi

Data do Sacramento do Batismo:
05/11/2010

Nome dos Pais:
Claudio Henrique Francisconi da Silva
Maria Luiza Danhoni Pedroso

Celebrante:
Pe. Marcos Antonio de Oliveira

FEVEREIRO / 2016

Durante todo o mês de fevereiro, acontece aqui na 
paróquia as inscrições para os novos catequizandos, turma de 
2016.

As inscrições poderão ser feitas de terça a sexta-feira, das 
18h30m às 20h00m, na sala da coordenação da catequese 
(subsolo da igreja). No ato da inscrição deverão ser apresentadas 
cópia da certidão de nascimento e da certidão de batismo (se a 
criança já foi batizada).

Aqueles que já participam da catequese aqui na paróquia 
não precisam fazer nova inscrição! É só se apresentar no mesmo dia e 
horário que frequentaram em 2015, a partir de 7 de março.

Lembrando a todos, então, que a catequese 2016 inicia 
dia 7 de março para todas as turmas. A IAM (Infância e 
Adolescência Missionária) inicia dia 5 de março.



 Olá, irmãos da Paróquia São José Operário! Meu 

nome é Michel Carlet de Lima, sou cirurgião dentista, 

especialista em ortodontia e trabalho em meu consultório 

próprio aqui em Umuarama. Quero partilhar com vocês 

algumas características da minha profissão, a qual exerço há 

seis anos.

 Em meu consultório odontológico, sou clínico 

geral. Realizo procedimentos como: limpeza, raspagem 

periodontal, restaurações, clareamento, placa mio 

relaxante, aparelho para tratamento do ronco e apneia do 

sono, dentre outros. Minha especialização é ortodontia, 

realizo tratamento com aparelho fixo e móvel, ortodontia 

preventiva e corretiva.

 Em tudo que faço deixo impresso o carinho em fazê-

lo. Na minha profissão não é diferente! Sou realizado no 

que faço, trabalho com muito amor, honestidade e 

dedicação. Trabalhar na área da saúde é muito gratificante, e 

na odontologia posso proporcionar o melhor sorriso para 

aqueles que muitas vezes têm receio de sorrir por causa da 

estética, adequando ainda a oclusão para melhor 

mastigação, melhorando também a parte funcional.

 Como citei, meu desejo é o de oferecer o melhor 

sorriso. E digo isto não somente na parte estética, mas 

também no sorriso sincero que tento proporcionar aos meus 

pacientes através de uma palavra amiga e sincera. Sou 

cristão, católico e procuro sempre em minha profissão 

externar este amor conhecido e vivido a todos aqueles que 

necessitam. Como São José, quero ser obediente à Palavra 

de Deus, sempre disposto a ouvir e agir conforme a vontade 

do Pai.

 Agradeço a Deus pela minha profissão. Através 

dela posso ajudar e cuidar dos meus pacientes cada dia 

mais, trazendo a eles o prazer de um belo sorriso!

 Que o Espírito Santo esteja conosco e nos conduza 

sempre!

Equipe da Revista

Profissão: Cirurgião Dentista
Michel Carlet de Lima

Destaque Profissão e Fé
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Setor Juventude

PADRE: O AMOR DO CORAÇÃO DE JESUS
 Olá, queridos paroquianos. Paz e bem. É com grande alegria que 
venho partilhar com vocês nesse mês de fevereiro um pouco sobre a realidade 
do sacerdócio.
 O Antigo Testamento, quando vislumbrado na perspectiva do 
Sacerdócio de Cristo, mostra-nos que o povo eleito na Antiga Aliança foi 
constituído por Deus como “um reino de sacerdotes e uma nação santa” (Ex 
19,6). Dentre o povo de Israel, Deus escolheu a tribo de Levi, reservando-a 
para o serviço litúrgico. Houve, assim, a consagração das origens do 
sacerdócio, que eram constituídos para intervir em favor dos homens em suas 
relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Um 
exemplo claro foi o sacerdócio de Aarão que, segundo a Tradição da Igreja, é 
uma prefiguração do ministério ordenado da Nova Aliança. Mas todas as 
prefigurações do sacerdócio na Antiga Aliança encontram seu cumprimento 
em Jesus Cristo, “único mediador entre Deus e os homens” (1Tm 2,5). Ele é 
o Sumo e Eterno Sacerdote, que realizou as profecias que estavam contidas 
em todas as prescrições sacerdotais do Antigo Testamento, mas realizando-as 
até a plenitude, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício.
 O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por 
todas. Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote, faz da sua Igreja “um Reino de 
sacerdotes para Deus, seu Pai” (Ap 1,6). Por isso, toda comunidade dos 
fiéis é, como tal, sacerdotal. Segundo o Catecismo, nós exercemos o 
sacerdócio batismal por meio de nossa participação, cada qual segundo a sua 
vocação, na missão de Cristo, Sacerdote, Profeta e Rei (§1546). É pelos 
sacramentos da Iniciação Cristã, isto é, Batismo, Eucaristia e Confirmação, 
que nos tornamos consagrados para ser um sacerdócio santo, que se realiza 
através do desenvolvimento da graça batismal, e também da vida de fé, 
esperança e caridade. Desse modo, pertencemos ao sacerdócio comum. 
 Contudo, os que já foram consagrados à Iniciação Cristã através 
dos sacramentos, podem receber consagrações específicas, como o 
sacramento da Ordem, reservado aos homens. O sacerdócio ministerial de 
Cristo está a serviço do sacerdócio comum, isto é, de todos nós, pois aqueles 
que recebem este sacramento são consagrados para ser, em nome de Cristo, 
pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da Igreja. O sacramento da 
Ordem, que comporta três graus (o episcopado, o presbiterado e o 
diaconato), é o sacramento do ministério apostólico, isto é, é o sacramento 
graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus Apóstolos continua 
sendo exercida na Igreja, até o fim dos tempos. 
 Assim, através do serviço eclesial do ministro ordenado, o próprio 
Cristo se faz presente e age na sua Igreja, enquanto cabeça de seu corpo, 
pastor de seu rebanho, Sumo Sacerdote do sacrifício redentor. Por isso, a 
Igreja expressa afirmando que o sacerdote, em virtude do sacramento da 
Ordem, age “in persona Christi”, isto é, na pessoa de Cristo. Ele goza do 
poder de agir pela força do próprio Cristo que representa. No entanto, sua 
tarefa não é apenas representar Cristo diante da assembleia dos fiéis, mas 
também, agir em nome de toda a Igreja quando eleva suas orações a Deus e, 
sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico. É por representar Cristo 
que o sacerdócio ministerial pode representar a Igreja.
 Contudo, de um modo geral, esta não é a concepção de padre que 
temos. A sociedade, influenciada por uma visão equivocada, quer olhar o 
padre como um funcionário da Igreja, ou aquele responsável por ministrar 
apenas a Palavra de Deus. Mas o padre não é isso. Ou pelo menos não é 
simplesmente isso. O padre é um homem que oferece o sacrifício de Cristo se 
oferecendo também em sacrifício. O sacrifício é a primeira pregação que o 
padre, homem da palavra e do altar, deve realizar. Desse modo, como nos 
ensina São Cura d’Ars, padroeiro dos presbíteros, devemos olhar o padre no 
altar como se fosse o próprio Cristo. Digo isso para ressaltar o valor e 
significado autêntico do sacerdote, como aquele que age na pessoa do 

próprio Cristo em nossa Igreja. 
 Enfim, nesse mês de fevereiro nos despedimos de nosso pároco, 
padre Marcos, e acolhemos com grande alegria o nosso novo pastor, frei 
Machado, que através de seus ministérios trazem aquilo de mais precioso que 
existe, isto é, Jesus Cristo. Por isso, queridos padres, louvamos e 
agradecemos a Deus por suas vocações, por terdes aceitado o convite do 
Mestre Jesus. Pois pelo dom do vosso ministério, temos Jesus em nossos 
sacrários; somos alimentados com o Pão que sacia a nossa alma; somos 
preparados para comparecermos diante de Deus. O vosso ministério dá a paz 
e o repouso para as almas que se foram. Pois como dizia São Cura d’Ars, os 
senhores têm as chaves dos tesouros celestiais.
Por isso, amada comunidade, rezemos a Deus por nossos padres, para que o 
Senhor em sua infinita misericórdia, lhes abençoe e lhes dê forças para serem 
hoje, em nosso mundo, os verdadeiros sacerdotes da Nova e Eterna Aliança.
“O Sacerdote é o amor do Coração de Jesus. Quando virdes o padre, pensai 
em Nosso Senhor Jesus Cristo” (São Cura d’Ars).

Gabriel Mingareli Cavalini
2º ano de Filosofia - Maringá Pr
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Equipe da Revista

 A história iniciou na Estrada do Desengano, no Distrito de 
Roberto Silveira. Lugar pacato, de pessoas de fé. Nesta estrada, 
neste local pacato, motivado pelo seu avô Juventino Alves Pequeno 
e pelos seus pais, Deus já preparava um jovem cheio de disposição 
para ser Sua Voz em meio ao seu rebanho. Jovem que quando ouviu o 
chamado certamente temeu, indagou e talvez até tenha questionado: 
Eu? Por que eu? Mas todo aquele temor se transformou em coragem 
e determinação, pois o chamado já não era humano e sim divino. 
 Com toda determinação, este jovem ingressa no seminário, 
e apesar das dificuldades da caminhada, se torna sacerdote para a 
Igreja de Cristo. Primeiro designado como Vigário da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, onde permaneceu por um ano, e depois 
empossado como Pároco da Paróquia São José Operário, no ano de 
2008.
 Inicia aqui um ciclo de amor, dedicação, carisma e 
transformação em nossa Paróquia. Com seu jeito de “caboclo do 
sítio”, como assim ele às vezes se auto intitulava, conquistou toda uma 
comunidade, imprimiu e deixou sua marca de desbravador 
destemido, sempre aberto para o novo. Arrebanhou milhares de 
novos paroquianos, que vinham de longe para ouvir suas homilias.
 Com seu jeito simples movimentou os jovens, movimento 
este que, aliás, se tornou uma das marcas de nossa paróquia. Por 
onde se andava na cidade as pessoas falavam que a Paróquia São José 
era a “Igreja dos jovens”. Jovens que com todo apoio de seu pároco, 
assumiram a corresponsabilidade na evangelização, multiplicando os 
grupos dentro da comunidade. Mas não só de jovens vive a nossa 
paróquia! Vive também de comunidades ativas e cheias de vida! Este 
sacerdote se fez presente, próximo e íntimo das nove comunidades 
paroquiais. Em nossos quarenta anos de história, podemos dizer em 
alto e bom som que o nosso pároco realmente conheceu cada grupo, 
cada coordenador, cada membro, cada alegria e desafio destas 
comunidades através de suas visitas pastorais que aconteceram 
durante os anos. Verdadeiramente o Pastor foi ao encontro de suas 
ovelhas.
 Sempre disposto a escutar, também se fazia pai para no 
momento oportuno nos “puxar a orelha” e nos fazer refletir sobre algo 
ou alguma situação. Alegrou-nos com muitos “sim”, mas também nos 
ensinou com muitos “não”. Edificou em cada um de nós alicerces de 
comunidade madura, que está aberta a aprender e a aceitar as 
adversidades do dia a dia, em especial em nossa caminhada como 

Igreja.
 Este jovem sacerdote, através de uma experiência vivida, 
sonhou e desejou que sua comunidade também tivesse a experiência 
que ele teve. Experiência de um encontro diferente, que marcou sua 
história! Trouxe para nossa paróquia os Acampamentos. Encontros 
de espiritualidade e conhecimento pessoal que mudou a vida de 
muitos! Que inseriu novamente na igreja àqueles que estavam 
afastados! E como tudo que é vontade de Deus prospera, ganhou um 
espaço para realizar estes encontros, o Recanto São José que hoje se 
tornou não somente o espaço dos acampamentos, mas também o 
espaço de encontros de confraternização de toda a comunidade.
 Transformação! Esta palavra também indica sua passagem 
pela Paróquia São José Operário. Hoje o senhor nos deixa um 
legado enorme de transformação: Reforma da igreja, salas da 
catequese climatizadas, reforma da secretariae salão paroquial. Mas, 
muito mais importante do que esse legado físico nos deixa o legado 
da simplicidade, do amor, da presença, do seu conhecimento e 
pastoreio que com certeza se estenderá por nossa paróquia que já não 
é a mesma desde a sua chegada.
 Mas...a própria Palavra de Deus nos fala que há um tempo 
para tudo. E o seu tempo aqui conosco se finda nesta quarta-feira de 
cinzas. O Senhor te chama a uma nova missão! Uma nova 
comunidade quer e anseia viver estas e muitas outras experiências que 
temos a certeza já brotam em seu coração. A despedida não é fácil, 
mas se torna menos difícil porque sabemos que tudo o que o senhor 
plantou nesta comunidade também será plantado onde o senhor 
estiver, transformando cada vez mais a sociedade com muito amor e 
carinho.
 Pe. Marcos, padre gente boa! Nossa gratidão por seu 
pastoreio aqui na nossa paróquia será eterna. Nossa amizade 
perdurará e tenha certeza que todos se lembrarão do senhor com 
muita alegria! 
 Que Nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de sua 
mãe Maria Santíssima, o abençoe sempre, renovando a sua vocação. 
Estaremos sempre orando pelo senhor. Seja sempre este sacerdote 
destemido, inovador e cheio de disposição.

 Valeu Padre Marcos! Valeu, gente boa! Nós te amamos!

Paróquia São José Operário.
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OBRIGADO, Pe. MARCOS! VALEU, GENTE BOA!
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DÍZIMO E OFERTA: QUAL É A DIFERENÇA?

SEU DÍZIMO TRANSFORMA!

Dízimo e Oferta: qual é a diferença?

 Em Levítico 27,30 podemos ler que “Todos os dízimos 
da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores 
são propriedade do Senhor: é uma coisa consagrada ao Senhor.”
Desta forma, o dízimo é a devolução do que pertence a Deus, pois 
é propriedade do Senhor que estava sob nossa tutela.
Se devolvermos o que pertence a Deus, o que nos sobra é nosso 
por obra e graça de Deus e podemos fazer uso conforme nossas 
necessidades.
 No entanto, a nossa generosidade cristã nos impulsiona 
muitas vezes a compartilhar com nossa comunidade parte do que é 
nosso. Esta contribuição feita a partir do que nos pertence, após 
devolver o que pertence a Deus, é uma oferta.

 Portanto, o Dízimo não nos pertence, pertence a Deus e 
por isso Lhe deve ser devolvido. Já a oferta é compartilhar parte do 
que é nosso por direito e, portanto, é expressão de generosidade 
para com os irmãos e amor e gratidão a Deus por tudo que Dele 
recebemos.
 Cada um que dá as suas ofertas com alegria é 
coparticipante da obra do Senhor, construída com aquela oferta.
 Tanto o dízimo quanto a 
ofer ta devem ser medidos 
conforme o coração, porque o 
coração tem a medida do amor e 
da justiça, da abundância e nunca 
da miséria.
 Quando eu conheço as 
n e c e s s i d a d e s  d a  m i n h a 
comunidade, dos meus irmãos, 
devo cor responder a estas 
necessidades.
 Seja dizimista e continue 
colaborando com suas ofertas!
 Que Deus abençoe a 
todos nós.

 Durante estes últimos anos, toda a comunidade viu a transformação da Paróquia São José Operário. Foram diversos investimentos 
que trouxeram para todos uma melhor estrutura na igreja, salas de catequese, estúdio de música, som da igreja, som para os grupos, ar 
condicionado na igreja e nas salas, reforma e reestruturação da secretaria paroquial entre outros. Estes investimentos só são possíveis com a 
fidelidade de cada dizimista, que com grande zelo, amor e dedicação contribuem para que a cada dia nossa comunidade seja transformada.
 Iniciamos agora a reforma do salão paroquial. Será trocado todo o telhado e feitas algumas adequações nos banheiros, tudo para 
oferecer uma melhor estrutura para os eventos, formações e grupos de jovens que utilizam o salão.
 A você nosso dizimista fiel, muito obrigado! A você que deseja ser um dizimista de nossa paróquia é só fazer o seu cadastro através 
do site: www.igrejasaojoseoperario.com.br, nas Santas Missas ou na secretaria paroquial.

 Assim o Senhor nos diz: “Devolvei integralmente os Dízimos ao tesouro do templo para que haja alimento em 
minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios dos Céus e se não 
derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário…” (Ml 3,10-12).
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Dizimistas   Aniversariantes do Mês de Fevereiro
01/02
Ademir Farides Vieira
João Luiz Spancerski

02/02
Rodrigo F. Costa Neto
Mariana Coltro
Maria Cleonice A. Azedo
Luciane Silva Saito Takayama
Kelly Alexandre da S. Barbosa
Josivaldo Sobral Barros
Adriana Cristina de Souza

03/02
Sidnei Franco de Lima
Sheila Virginia F. Caldeirao
Rafael Braz Hipolito Alves
Francielle Fernanda Amaral
Danielle Checo
Alice Cavalcante de Andrade
Maria Juberlita da Conceição

04/02
Lilian Silva do N. Soares
Séfora Cristina Padilha R. Pereira
Maria Alice Z. Tizotto
Carlos Eduardo Rodrigues
Jubiraci Silva Valerio
Alice Fregatto Medeira

05/02 
Luana de Souza M. Ramalho 
Maria Ana de Castro 
Joventino Rodrigues 
Silvana Martins Reis 
Andrea Mendonça 
Fernandina Lopes Guerra 
Erica Fumagali de Lima Faneli  
Antonio Carlos Bitencourt 
Angela Maria Ferreira 
 
06/02
Willian Carlos da Silva 
Neusa Aparecida da Silva 
Mauricio Fernando Zanetti 
Larissa Depieri  
José Soares 
Hildo Damião da Silva 
Eliana Marrique 
Camila Ferreira Marques 
Antonio Marcos Calixto 
Anderson Costa de Oliveira 
Ana Paula Soares da Silva
 
07/02
Tania Aparecida de O. Ribeiro 
Simone Pedroso Leite 
Jean Carlos de Amaral 
Fatima Cristina P.de Freitas  
Fabio Henrique Passos 
Eduardo Della Valentina 
Edson Hernandes 
Edemar Pelissaro
 
08/02
Brunna Fregonezi Simões 
Iveti Aparecida A. Gomes 
Maria Regina Ksizek Pereira 
Taila C. Melo  
Thais Elizangela Eloi 
Wesley Arantes Barison
 
09/02
Luiz Pereira  

Lenara Polonio Navacchi 
Maria Bernadete M. de Sousa 
Tercio da Silva Rezende 
Andréia R. de S. Nascimento 
Gilvan Luz da Silva 
Andreia N. de Brito Gonçalves
 
10/02
Ana Paula Carvalho  
Bruna Justino de Souza 
Juliana Weiller Alves
 
11/02
Veonicio Bruno 
Lurdes Aparecidade de Freitas 
Ivan Ruiz Belice 
Ana Aparecida Pereira 
Jessica Nayara Caparroz

12/02
Guido Gonçaves de Almeida 
Marinalva Pires Demorim 
Luiz Paulo Basso 
Leda Rossi Gonçalves 
Valdecir Marques de Oliveira 
Carmen Errerias Sala 
Carlos Alberto P.tridico 
Angela Tavares 
Andrea M. da S.dias Cassiano
 
13/02
Patricia Molino Zavan 
Luis Eduardo Zampar 
Fabiana Garcez C. Oliveira 
Benedito Galvani
 
14/02
Antonio Ribeiro Marques 
Elza Tereza Furlan Garcez 
Ieda de Castro M. Cardoso 
Luiz Fernando de Araujo 
Luiz Fernando Tomazine
 
15/02
Nivaldete S. do Nascimento 
Paulo Roberto Rocha  
Liliane Amador G. Rocha 
Lilian Milani Honorato 
Leonor Rais Bergammo 
Reginaldo da Silva Macedo 
Sirlene Paulino Sales  
Thiago Alfredo P. da Silva 
Vitor Galvão 
Waldir Ferreira de Freitas 
Jucimar dos Santos Vebber 
Juliano Luiz Rocha Braga 
Jose de Castro Marques 
Gicelia Rodrigues  
Gabriela dos Santos Saito 
Diva Cipriano Mota 
Cristina Polonio de Holanda 
Angelo Tombolo 
Andre Luiz H. do Nascimento 
Leila Jorge Lamas
 
16/02
Keliton de Oliveira Silva 
Eliane de Almeida 
Luzia Alves do Nascimento 
Danilo Batista Salomão 
Eiji Eder Watanabe 
Danilo Batista Salomão
 

17/02
Charles Ricardo Barion 
Elenice Francisca da Silva 
Neucy Silva Sbizero Saab
 
18/02
Paulo Roberto Arenas 
Maria Aparecida Bufalo 
Zirlene Guimaraes Silva 
Juvenal Alves 
Jaqueline Lais Antunes
 
19/02
Valério Silva 
Silmara M. Letrinta Brisola 
Rodrigo Kyony Hirosi  
Iolanda P. do N. Krauss 
Inês José de Souza  
Fabiana Pereira Concenço 
André Ribeiro Cavalcante
 
20/02
Marlon Junio Penner 
João Marcos Codato 
Kamilla de A. Angelo Arco 
Arthur Manuel Lopes Batista 
Fábio Rodrigo Veronez
 
21/02
Alice Dessia  
Karina Lucia da Silva 
Renata Libanio Lima 
Vanessa Thais Calixto 

22/02
Estevam Paula 
Pedro Vicentino Escalfi 
Jurandir Aparecido Bargas 
Alexandre Ferreira Guedes 
Danielly Marcato de Sousa 
Augusto Barbosa Caldeirao
 
23/02
Ines Cipriano F.de Lima 
Maria José dos Santos Coelho 
Ilza Brito Rodrigues 
 
24/02
Roberto Franciscato  
Marcos Antonio Coltro 
Ligia Kaciane de Alcântara 
Jaqueline Neves da Silva 
Jaqueline Giroldo de Oliveira 
Giselia de Andrade Simão 
Danielle G. Hortolam Bueno 
Anderson da Silva 
Ana Clara Rôssa Dutra
 
25/02
Marcos Cesar Uliana 
Graciella Souza Cabreira 
Eliane de Andrade Barros 
Geraldo Pereira 
Francisca Francimar Ferreira
 
26/02
Daniely de Morais de Oliveira 
Rafael Mulato Cavalcante
 
27/02
Vinicius Goncalves Kayamori 
Talita Jadyelle Correa 
Sidnei Soares  
Michel Carlet de Lima 

Marlon A. do N. Arruda 
Merielen Esteves Bortolato 
José Alberto Horwat  
Bruno de Souza Boregio 
Alexandro Mendes de Oliveira 
Alessandro Mendes da Silva 
Abelina Maria de Almeida 
Kelli Simone Birello Kienen
 
28/02
Marcio Leal Saveli 
Luciana do Nascimento 
Lucimara Aparecida do Prado 
Luiz Augusto Mugnai Vieira 
Laudenira R. da Silva Penner 
Marcos E. de Oliveira 
Maria Aparecida Messias Andrade 
Da Silva 
Maria V. da Silva Araujo 
Pablo de Souza Bonfim 
Josiele Aparecida Bruran 
Julio Sylvio Dias Bortolato 
Juliana M. Januario Catarin 
Erica Neves da Silva  
Edmo Antônio Galbiati 
Camila Daniele Belini 
Aracy Fernandes Tuponi 
Adriano Carlos Barbosa 
Edivaldo Bernabe 
Tercio da Silva Rezende
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Secretaria Paroquial12

Calendário Paroquial
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DATA HORA ATIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

20h00 Visita Pe.Marcos Comunidade São Francisco Membros 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus Membros Coord. Movimento 

20h00 Reunião CPEA Membros Coord. Pastoral 

20h00 Reunião CPAE Membros Coord. Pastoral 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus
Membros 

(Intercessão)
Coord. Movimento 

18h30 às 

20h00

Abertura Inscrições Catequese Crianças /Adolescentes 

Ter/Qua/Qui/Sex 
Comunidade Coord. Pastoral 

08h30 Reunião do Preasidium Nossa Senhora Aparecida Legionárias Coord. Movimento 

16h00 às 

22h00

Adoração ao San�ssimo: Pelo Clero e Vocações Sacerdotais 

(Por Comunidade)
Comunidades 

20h00 Visita Pe.Marcos Comunidade San�ssimo Sacramento Membros 

20h00 Adoração ao San�ssimo: Terço Caminhando Com Maria Comunidade Coord. Movimento

20h00 Terço dos Homens Comunidade Coord. Movimento 

06h30 Terço Abençoado de São José Comunidade Coord. Movimento 

20h00 Visita Pe.Marcos Comunidade Imaculado Coração de Maria Membros 

20h00 Reunião do Dízimo Membros Coor .Pastoral 

19h30 Grupo Hoje Livre Sou Membros Coord. Grupo

20h00 Reunião Angelus Membros Coord. Grupo

20h00 Reunião Caminhando com Maria Membros Coord. Grupo

20h00 Grupo de Oração Santa Terezinha do Menino Jesus Comunidade Coord. Movimento 

05 a 09 Acampamento Juvenil 
Júnior e Regina 

Peron 

18h30 Santa Missa Apostolado da Oração Comunidade Pe. Marcos

20h00 Arte Terapia (Grupo Hoje Livre Sou ) Convidados Coord. Grupo 

08h00 Rosário - Apostolado da Oração Membros Coord. Movimento

20h00 Grupo Jovens Angelus Jovens Coord. Grupo

Dom-07 10h00 Reunião Coroinhas Membros Coord. Pastoral 

20h00 Reunião Grupo Jovens no Espírito Consagrados à Maria Membros Coord. Grupo

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus
Membros 

(Intercessão)
Coord. Movimento 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus Membros Coord. Movimento 

06h30 Terço Abençoado de São José Comunidade Coord. Movimento 

15h00 Santa Missa (Quarta-Feira de Cinzas) Comunidade Pe. Marcos

20h00 Santa Missa (Quarta-Feira de Cinzas) Comunidade Pe. Marcos

22h30 Santa Missa (Quarta-Feira de Cinzas) Comunidade Pe. Marcos

19h30 Grupo Hoje Livre Sou Membros Coord. Grupo

20h00 Reunião Angelus Membros Coord. Grupo

20h00 Grupo de Oração Santa Terezinha do Menino Jesus Comunidade Coord. Movimento 

20h00 Horário Reservado para  Eventos (Casamentos, Formaturas) Comunidade 

20h00 Arte Terapia (Grupo Hoje Livre Sou) Convidados Coord. Grupo 

20h00 Grupo Jovens Unidos pela Fé Jovens Coord. Grupo 

20h00 Grupo Jovens Angelus Jovens Coord. Grupo

14h00 às 

17h30
Formação Pastoral da Acolhida Comunidade Coord. Pastoral 

19h15 Grupo Jovens no Espírito Consagrados á Maria Jovens Coord. Grupo

19h30 Abastecimento Grupo Resgate Membros Coord. Grupo 

20h00 Reunião Meceps Membros Coord. Pastoral 

20h00 Reunião e Entrega do Informa�vo Membros Coord. Pastoral 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus
Membros 

(Intercessão)
Coord. Movimento 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus Membros Coord. Movimento 

20h00 Reunião da Pastoral Bíblico-Catequé�ca Coord. Paroquiais Coord. Pastoral 

20h00 Abastecimento Grupo Adolescentes Meu Alvo é Cristo Membros Coord. Grupo

20h00 Abastecimento Grupo Adolescentes Mais de Deus Membros Coord. Grupo

20h00 Reunião da Liturgia Membros Coord. Pastoral 

20h00 Reunião Coordenadores Grupos de Adolescentes Membros Coord. 

20h00 Terço Caminhando com Maria Comunidade Coord. Movimento

20h00 Terço dos Homens Comunidade Coord. Movimento 

22h30 Terço Agradecimento Comunidade Coord. 

20h00 Grupo Resgate Jovens Coord. Grupo 

22h30 Abastecimento Grupo Jovens  Unidos pela Fé Membros Coord. Grupo 

19h30 Grupo de Adolescentes Mais de Deus Adolescentes Coord. Grupo

19h30 Grupo Hoje Livre Sou Membros Coord. Grupo

20h00 Reunião Angelus Membros Coord. Grupo

20h00 Grupo de Oração Santa Terezinha do Menino Jesus Comunidade Coord. Movimento 

19h30 Grupo de Adolescentes Meu Alvo é Cristo Adolescentes Coord. Grupo 

20h00 Reunião da Pastoral Familiar Membros Coord. Pastoral 

20h00 Arte Terapia (Grupo Hoje Livre Sou) Convidados Coord. Grupo 

14h00 Reunião com os Coordenadores das Comunidades Coordenadores 

20h00 Grupo Jovens Unidos pela Fé Jovens Coord. Grupo 

20h00 Grupo Jovens Angelus Jovens Coord. Grupo

21 a 28 Visita dos Ícones das CEBs Comunidade Coord.

10h00 Incrições para Formação Campistas Acampamentos Juvenil 

20h00 Reunião Pastoral da Acolhida Membros Coord. Pastoral 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus Membros Coord. Movimento 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus
Membros 

(Intercessão)
Coord. Movimento 

20h00 Celebração da CEB-Comunidade San�ssimo Sacramento Comunidade Coord. Comunidade

20h00 Terço Caminhando com Maria Comunidade Coord. Movimento

20h00 Adoração ao San�ssimo Comunidade Coord. Comunidade

22h30 Terço Agradecimento Comunidade Coord. 

Qui-25 20h00
Celebração da CEB - Comunidade Imaculado Coração de 

Maria 
Comunidade Coord. Comunidade

08h00 às 

16h00
Re�ro para Catequese de Adulto Catequizandos Coord. Pastoral 

08h00 Formação para Campistas do Acampamento Juvenil Campistas 

19h30 Abastecimento Grupo Resgate Membros Coord. Grupo 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus
Membros 

(Intercessão)
Coord. Movimento 

20h00 Abastecimento Grupo Santa Terezinha do Menino Jesus Membros Coord. Movimento 

Seg-29

Sáb-06

Sab-13

Sab-20

Seg-15

Seg-22

Qui-11

Dom-14

Qui-18

Seg-08

Dom-28

Qua-17

Qui-04

Seg-01

Qua-03

Sex-05

Ter-02

Qua-10

Ter-16

Ter-23

Sex-12

Sex-19
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Peregrinação de Fé

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVANA CIPRIANO

Local da Peregrinação:
Santuário do Pai das Misericórdias –

Comunidade Canção Nova – Cachoeira Paulista/SP

Ano: 2015

Deseja participar deste espaço na Revista "O Padroeiro"? Compartilhe os detalhes do seu turismo religioso e testemunhe sua fé.
Envie fotos e dados acima para o e-mail: psaojoseoperario@hotmail.com ou entregue na Secretaria Paroquial.

Mensagem: Olá, gostaria de partilhar minha peregrinação ao Santuário 
do Pai das Misericórdias, na Comunidade Canção Nova, em 
Cachoeira Paulista/SP.
 Por diversas vezes já visitei esta comunidade e sempre vivo 
uma experiência nova. Desta vez conheci e participei das celebrações 
no Santuário do Pai das Misericórdias, um santuário lindo, todo 
projetado para que você se sinta debaixo das mãos abençoadas do 
Senhor: o seu projeto foi inspirado em uma mão a proteger quem ali 
está. A comunidade Canção Nova em si já é uma benção, pois 
pisamos em um lugar santo de oração que atrai pessoas do mundo 
inteiro.
 Deixo aqui para cada um a sugestão para visitar este 
Santuário e a Comunidade Canção Nova. Tenho certeza que serão 
momentos de grande alegria e emoção para quem fizer esta 
peregrinação.
 Deus abençoe a todos!

FEVEREIRO / 2016

CEB SAGRADA FAMÍLIA 6.910,00R$            CEB SÃO MARCOS 6.952,58R$           

CEB SANTO AGOSTINHO 7.820,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 5.982,00R$           

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 6.050,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 7.618,00R$           

CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 19.606,00R$          CEB SÃO JOSÉ 14.228,43R$         

CAPELA SÃO SEBASTIÃO 1.097,00R$            DIZIMO CATEQUESE 11,80R$                
PARTICULAR 34.652,33R$          

TOTAL RECEITAS 123.503,18R$       
Dízimo 109.515,64R$                                           
Doações 328,99R$                                                  
Aluguéis 2.840,00R$                                               
Coletas 8.072,40R$                                              

 
Campanha Evangelização/Advento 2.346,15R$                                              

 
TOTAL DESPESAS 125.577,95R$      

 
Dimensão Missionária 2.810,15R$                                              

 
Dimensão Religiosa 106.595,45R$                                          

 
Dimensão Social 8.176,65R$                                              

 
Construção/ Manutenção¹ 7.995,70R$                                              

 
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

                    Receitas e despesas do mês de Dezembro de 2015
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Atividades e Eventos

SANTA MISSA DE NATAL

FEVEREIRO / 2016
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Atividades e Eventos

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

WWW.IGREJASAOJOSEOPERARIO.COM.BR

SANTA MISSA DE ANO NOVO (MARIA MÃE DE DEUS)

FEVEREIRO / 2016



16

Catequese
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