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Sarau é realizado pelos jovens do Grupo
“Kairós” na Paróquia São José Operário
Foto: Renivaldo C. Matos

Jovens do Grupo Kairós da Paróquia São José Operário se revezaram cantando suas músicas católicas de preferência para louvar a Deus.

O

Grupo “Kairós”
composto pela juventude da comunidade São José Operário
realizou no sábado a noite,
18 de outubro próximo passado, o seu segundo Sarau.
O evento começou logo
após a celebração da missa,
quando o padre José Bernardino fez o envio dos jovens para mais uma recreação evangelizadora. Todos
assim que chegaram ao Salão Aberto da Paróquia foram bem recepcionados pela equipe preparada para
tanto.
O Sarau proposto pelo
grupo da juventude de nossa Paróquia, ocorreu com
grande espiritualidade e
disciplina cristã. Além de

grande animação, vários
temas foram abordados enriquecendo os conhecimentos dos participantes. A animação musical ficou por
conta dos jovens do grupo:
Darlan; Maicon; Yuri; Vitor
e Tainah, que souberam
conduzir muito bem seus
trabalhos.
Além das apresentações de testemunhos, louvores, conselhos e orações,
um dos momentos importantes do encontro foi
quando os jovens se dispuseram em círculo, onde
foi colocada uma vela representando uma fogueira.
Alegremente, como se fosse em um “The Voice”, eles
se revezaram cantando cada um, sua música de pre-

ferência para louvar a
Deus.
O Grupo “Kairós” foi iniciado na Paróquia São José
Operário no dia 24 de julho
de 2017, quando Jovens
ainda agraciados pela luz
do Espírito Santo, através
da Crisma e do Batismo,
sentiram a necessidade de
continuarem em oração.
Para isso contaram com o
apoio do então padre Aélio
Souza Nascimento. Eles se
reúnem semanalmente aos
domingos no horário das 17
às 19 horas, com aproximadamente 25 jovens de ambos os sexos. Após as orações eles saem direto para
a celebração Eucarística da
noite, permanecendo na
Paróquia por mais tempo,

participando ativamente
lendo leituras e preces,
conforme a necessidade da
Liturgia.
Os coordenadores do
grupo, Yuri e Samara Letícia, grandes orientadores
espirituais, afirmam que é
de grande importância para
os jovens participarem dos
encontros semanais, pois
são direcionados a seguirem os ensinamentos de
Deus, colocando em prática
os aprendizados. Os coordenadores apelam ainda
para os pais dos jovens da
nossa comunidade para
que tragam seus filhos, a
fim de participarem do Grupo de Jovens Kairós, pois
muitas bênçãos serão recebidas.

Grupo de Oração Terço dos Homens
Convite:
O Grupo de Oração Terço dos Homens da Paróquia São José Operário faz um convite todo especial aos homens de nossa
comunidade, para que se juntem a nós e rezemos o santo terço todas as terças-feiras às 19h30. E na última terça-feira de cada mês
a missa para os homens às 19 horas e trinta minutos. Sejam benvindos!
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Editorial

PALAVRA
DE FÉ
Pe. José Bernardino de Santana Filho

Rezar pelos mortos é
um ato de caridade
Nossos mortos, que comemoramos no Dia de Finados (2 de
novembro), não estão mortos. Estão vivos, com uma outra vida,
junto de Deus, que não se acabará. O livro da Sabedoria, na Bíblia, nos ensina que os justos, os
que perseveram na fé, não morrem (Sb 2,23).
O mesmo livro da Sabedoria
assegura: “Os justos vivem para
sempre, recebem do Senhor sua
recompensa, cuida deles o Altíssimo. Receberão a magnífica coroa real, e das mãos do Senhor, o
diadema da beleza.” (Sb 5, 15 e
16).
Esta é a nossa fé. Cremos na
ressurreição, cremos na Vida Eterna. Jesus, com sua morte e
ressurreição, nos deu a vitória da
vida. A morte não tem a última palavra. Quando nossa vida terrena
for encerrada, vamos entrar na eternidade e receber a vida plena.
A oração pelos falecidos é recomendada pela Igreja. Nossa
prece de sufrágio tem a sua eficácia para as almas que estão em
estado de purgatório, aquele estado em que, após a morte, seremos purificados de faltas não
mortais, antes de sermos admitidos à luz puríssima de Deus.
A Sagrada Escritura nos diz
que é “SANTO E SALUTAR ESSE
PENSAMENTO DE ORAR PELOS
MORTOS, para que sejam livres
dos seus pecados" (2Mac 12, 4346).
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SANTÍSSIMA TRINDADE
Novos tempos e bastante promissores estão sendo comemorados pela comunidade católica e
fiel a Deus, da Paróquia São José Operário, do nosso Conjunto Castelo Branco, bairro Areias,
dos vários condomínios residenciais e adjacências. Tudo mudou com a presença do nosso
pároco, padre José Bernardino de Santana Filho, que chegou de mansinho, naturalmente
contando com a ajuda substancial de São José que há muito chorava por um administrador para
sua Igreja. É de se acreditar que ele intercedeu junto ao seu filho adotivo para enviar à sua
Paróquia um padre que pela sua entrega aos caminhos de Deus e da religião, observasse a
comunidade com muito carinho, respeito e acima de tudo amor. E Jesus Cristo indicou com
certeza e habilidade o novo pároco ao Arcebispo Dom João José Costa que não titubeou. De
imediato deu a nós fiéis católicos um nome extraordinário, que em bem pouco tempo uniu a
todos remendando os nossos cacos, tornando-nos espiritualmente mais fortes, mais amigos,
mais fraternos e com mais amor. O resultado de tudo isso é que hoje reconquistamos o respeito
que havíamos perdidos, mostrando que a época das sangrias e dos sofrimentos passou. Novos
tempos trazidos por Jesus Cristo, através do maior responsável padre José Bernardino de
Santana Filho, que soube com amor e acima de tudo respeito a todos e principalmente as
tradições religiosas, nos oferecer novos tempos. O que não fora feito até então, a partir de agora
o trabalho será dobrado para que tenhamos. Já merecíamos um Templo reformado e bonito. E
isso vamos ter em nome da Santíssima Trindade.

Nossa Paróquia
Celebrações
A Paróquia São José Operário anuncia os horários das celebrações semanais para o mês
de novembro: de quarta a sexta-feira a partir
das 19h30; sábado às 19 horas; domingo às
7 horas e às 19 horas. Na última terça- feira
do mês, missa com os homens do Terço.
Confissões
O padre José Bernardino, está confirmando à
comunidade católica, os dias de confissões.
Ele atenderá a todos aqueles que necessitam
da confissão, nos dias de quarta-feira e
sexta-feira, respectivamente, no horário das
15 às 17 horas, por ordem de chegada.
Apostolado da Oração
O Apostolado da Oração promoveu neste dia
3 (sábado) com grande sucesso, o Curso
Arquidiocesano de Formação, que foi realizado no Colégio Leandro Maciel. O evento
foi iniciado a partir das 8 horas, prolongandose até ao meio dia.

Mesmo sendo uma quinta-feira foi observada uma boa presença dos fiéis.
Batizados
Neste mês de novembro a Paróquia São
José Operário está confirmando a realização dos batizados para o dia 11,
(domingo) logo após a celebração das 7
horas. Os interessados podem procurar a
Secretaria da Igreja para as inscrições de
suas crianças.
Documentação
Segundo a secretária Juliana, é bastante
os pais ou responsáveis pelas crianças,
comparecerem munidos de carteira de
identidade suas e dos padrinhos, se
solteiros. Se casados a certidão de casamento ou declaração de onde foi realizado o matrimônio. No sábado dia 10
tem a preparação de pais e padrinhos às
20 horas na Paróquia.

Oração do Dizimista
São José Operário
No dia primeiro que é comemorado todos os
meses a data de São José Operário, foi realizada a missa dos devotos do santo padroeiro de nossa comunidade, presidida pelo
padre José Bernardino de Santana Filho.

Recebei Senhor, minha oferta! Não é uma
esmola porque não sóis mendigos. Não é
uma contribuição porque não precisais.
Não é o resto que me sobra que vos ofereço.
Esta importância representa, Senhor, meu
reconhecimento, meu amor. Pois, se tenho,
é porque me destes. Amém.

Terço dos Homens
Aniversariantes do
mês de novembro

João

Neste mês de novembro temos onze aniversariantes: os nossos irmãos
João Moraes do Nascimento (04/11); Antônio Gabriel do Carmo
(05/11); Paulo Victor Gabriel Santos (06/11); Gilberto Alves do Amorim
(07/11); Deusdédit Araújo e Eraldo Sales Ferreira (08/11); Luiz Gonzaga Feitosa (11/11); José Batista Mota e Manoel de Souza Araújo
(15/11); Enéas Azevedo Silva Filho (20/11) e Gilberto Luiz da Silva
(29/11). Parabéns!.
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Terço dos Homens da Paróquia Nossa Senhora
de Lourdes comemora 22 anos de subsistência
Foto: Renivaldo C. Matos

C

om grande festa o Grupo Terço dos Homens da
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que fica localizada do bairro Siqueira Campos, comemorou
seus vinte e dois anos de existência. Este grupo foi
iniciado no dia primeiro de outubro de 1996, quando o
nosso irmão conhecido por Capela, atendendo aos pedidos de Dona Vanda e do saudoso Monsenhor Resende,
resolveu formar naquela comunidade um grupo de homens para rezar o terço. Segundo o fundador, o grupo
começou pequeno e chegou a atingir um número de 200
participantes. O coordenador atual é o senhor Walmir
Carvalho de Souza. Que comanda há quase um ano.
A festividade comemorativa aos 22 anos de fundação
do grupo da Nossa Senhora de Lourdes, aconteceu no dia
primeiro de outubro próximo passado. Contando com a
presença de vários grupos da nossa Arquidioceses, inclusive o da Paróquia São José Operário que se fez presente
através da sua Equipe de Integração.
Às 19 horas foi meditado o santo terço, bem conduzido pelo coordenador Walmir, com a participação de
todos os presentes. Às 19h30 teve início a santa missa
em ação de graças pelos 22 anos de fundação do grupo.
A celebração foi presidida pelo padre Lucas Pires, Diretor
Espiritual do Movimento Arquidiocesano Terço dos Homens e pároco da comunidade São Rafael Arcanjo, do
conjunto Padre Pedro. A missa foi concelebrada pelo
padre Henrique Rojas Péres, pároco da Comunidade do
bairro Siqueira Campos.
O presidente da celebração iniciou saudando ao grupo aniversariante e a todos os presentes. Na sua homilia
o padre além de catedraticamente explicar o evangelho

Terço dos Homens da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
recebe homenagens no dia do seu aniversário.

do dia, falou para os homens do terço dizendo que o
Movimento Terço dos Homens é verdadeiramente uma
grande dádiva de Deus. “Vocês, homens que rezam o
terço, sintam a presença do Cristo Ressuscitado no dia a
dia e em tudo que fizer. Ele veio ao mundo, habitou entre
os homens, praticou a justiça e a misericórdia e foi morto
para tirar o pecado que aniquila a pessoa. Logo, seu exemplo de vida terrena engrandece os passos daqueles
que têm a missão de levar a boa notícia aos irmãos. Sejam verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo”,
disse.
No final da celebração o padre Lucas convidou aos
homens do grupo aniversariante, para, na frente do
presbitério receberem as devidas homenagens quando
todos cantaram os parabéns. Após as homenagens todos
foram convidados a se dirigirem ao pátio da igreja, onde
foi realizada uma grande confraternização.

Centro de formação Proficional e
Tecnologia Antônio Belarmino da Paixão

Educação de Jovens e Adultos
Pré-Vestibular
Educação Profissional
Curso Preparatório para
Concurso e ENEM

TAVARES FONTES INDÚSTRIA
ESQUADRIAS E VIDRAÇARIAS LTDA

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio

RUA SNIÉZIA BARRETO MOURA 369
PARQUE RESIDENCIAL BELA VISTA
BAIRRO PONTO NOVO CEP 49097-580
ARACAJU-SE
www.colégiocriarte.com
secretaria @criart.net.br

www. centeb.com.br
centeb@centeb.com.br
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Grupos “São José Operário” se uniram em
oração na comunidade do Parque São José
Foto: Renivaldo C. Matos

O

Grupo Terço dos Homens da
Capela São José Operário que
fica localizada no Parque São
José, na Grande Aracaju, recebeu no
dia 11 de outubro próximo passado a
visita dos homens que rezam na Paróquia que leva o mesmo nome. O Terço
dos Homens do Castelo Branco foi representado através da sua Equipe de
Integração que mais uma vez soube
cumprir com sua missão, promovendo
a união entre os grupos, buscando novos conhecimentos e trocando experiências.
O Terço dos Homens da Capela São
José Operário foi iniciado em junho de
2001, quando o padre capuchinho, José de Jesus, passou por aquela comunidade. Ele reuniu alguns homens e
pediu para que criassem um grupo para rezar o terço. Incentivados também
por Dona Ana, uma devota fiel de São
José, os senhores Antônio, Geraldo e
outros decidiram iniciar o Grupo, que
por vários motivos não demorou muito.
Tempos depois, em uma festa do
Padroeiro da comunidade, Frei Anilson
Vasconcelos convocou os homens da
Capela e pediu para que reiniciassem o

Grupos da Paróquia e da Capela São José Operário rezaram o santo terço unidos com muita
espiritualidade.

grupo. Então, Márcio convidou outras
pessoas e, no dia 6 de maio de 2014 o
grupo recomeçou as atividades. Hoje
tem um efetivo de aproximadamente 10
homens que rezam nos dias de segundafeira às 19 horas. O coordenador atual
do grupo é o senhor Norberto Almeida
do Santos, que comanda o grupo há
pouco mais de quatro meses.
O encontro dos Grupos São José
Operário foi bastante proveitoso e todos
puderam adquirir experiências mútuas.
Os homens do Castelo Branco foram
muito bem acolhidos e convidados a
participarem da oração do santo terço.

Após as orações o coordenador da
Equipe de Integração do Terço dos
Homens da Paróquia, Renivaldo
Matos, usou a palavra e falou sobre
as atividades do seu grupo na comunidade. Para ele é muito gratificante
as visitas realizadas, pois engrandece
os conhecimentos e reforça cada vez
mais os laços de amizades. Renivaldo
agradeceu ainda pela grande
acolhida do grupo visitado e pediu
aos homens do terço, para que eles
se fortaleçam através da oração e,
com Maria sigam o caminho da
Verdade.

Show Bingo é realizado pela Pastoral da
Liturgia na Paróquia São José Operário
Foto: Renivaldo C. Matos

A

Pastoral da Liturgia da Paróquia São José Operário realizou com sucesso no dia 27 de
novembro próximo passado um Bingo Show, que teve uma série de brindes sendo sorteados entre os participantes que souberam prestigiar o
evento cristão. O encontro teve início
por volta das 8 horas, logo após a
celebração da missa, prolongandose até antes da meia noite.
A animação musical ficou por
conta do ministério de Música da
Paróquia São Domingos, Sávio “Sagrados corações de Jesus e de Maria”, representado pelo senhor e senhora Fábio e Suerda. De início os
músicos convidaram a todos para
uma breve oração e em seguida belíssimas músicas cristãs foram apresentadas, deixando os participantes
bastante satisfeitos.
A coordenadora da Liturgia, Do-

Integrantes da Pastoral da Liturgia realizaram bingo beneficente na Paróquia
São José Operário.

na Elidete, explica que a finalidade do
evento foi tão somente para conseguir recurso financeiro que será aplicado no Retiro Espiritual dos componentes da Pastoral que será realizado neste mês, dias 10 e 11. A Pastoral Litúrgica tem como missão criar
condições de escuta da Palavra, cele-

bração da fé e da vida, partilha do
Pão, encontro fraterno com Deus e
com os irmãos. Sendo assim, nada
mais justo do que os participantes
da Pastoral procurarem no Retiro
fortalecimento, renovação e se encherem com a luz do Espírito Santo
de Deus.

