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PÁSCOA: SEMPRE UM RECOMEÇO 

 

A ressurreição de Jesus mudou o significado da cruz e do túmulo. Antes 
da ressurreição, a cruz era o instrumento horrível de morte, era apenas uma 
madeira encharcada com sangue humano. Mas a cruz de Cristo é o símbolo 
da esperança e do amor de Deus por nós, que perdoa os nossos pecados e 
indica sua justiça e santidade através da morte de seu Filho amado. A res-
surreição de Cristo é o anuncio de que nada está irremediavelmente perdi-
do: nem a morte. Esse é o maior signo de esperança, e esperança é tudo 
aquilo de que o mundo necessita. 

Este ano a Campanha da Fraternidade nos fez um apelo, buscar a paz 
para a superação da violência que assola o mundo. Podemos ver esse ape-
lo através do cartaz da Campanha que tem o formato de um círculo compos-
to por pessoas de diversas idades e etnias. A intenção é de representar a 
multiplicidade da sociedade brasileira. As pessoas que formam o círculo es-
tão de mãos dadas para indicar que a superação da violência só será possí-
vel com a contribuição de todos.  

A prevenção é a capacidade que a sociedade tem de incluir, ampliar e 
universalizar os direitos e os deveres de cidadania, e para não violência se 
faz necessário o reconhecimento da humanidade e da cidadania do outro. 
As comunidades eclesiais, pastorais e Organismos, através da Campanha 
da Fraternidade querem denunciar toda e qualquer forma de violência, por meio de gestos concretos, a fé cristã deve 
incidir em todas as dimensões da vida. 

Jesus, que foi modelo da superação da violência, nos deixou essa mensagem: “no mundo tereis tribulações, mas 
tende coragem: Eu venci o mundo” (Jo 16,33). Jesus sofreu tudo isso por amor ao Pai e a nós. O tempo da quaresma 
terminou, mas a missão proposta pela Campanha da Fraternidade continua, pois a violência não dá trégua e muitos 
irmãos e irmãs precisam do nosso amor. Se a recordação do sofrimento de Jesus produz dor, a ressurreição nos traz a 
certeza da vitória. Páscoa é dizer sim ao amor e à vida; é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vi-
venciar a solidariedade e a misericórdia.  

Luci Queiroz (Equipe da CF) 

SHOW DE PRÊMIOS ELETRÔNICO 

 

Nossa comunidade realizará no dia 07 de abril, sábado, a partir 
das 19h30, um animado show de prêmios. O sorteio será eletrôni-

co e o prêmio será entregue ao ganhador, mesmo este não 
estando presente. Para quem estiver presente, teremos 
diversas rodadas extras, com sorteio de prêmios, e também 

serviço de bar e salgados.  
 

Adquira sua cartela com os membros das pastorais 
ou na Secretaria. 

  

Deus, por intercessão de nosso padroeiro São Judas 
Tadeu, abençoe seu gesto de generosidade. 

4º ECC - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 

 

           A família é a escola da fraternidade, onde são transmi-
tidos os valores fundamentais da paz e da convivência 
pacífica. E o alicerce da família é o amor conjugal, vivido 
na graça de Deus. 
      Para renovar e fortalecer o amor conjugal o ECC 
(Encontro de Casais com Cristo) convida os casais da 

comunidade para participarem do 4º ECC, nos dias 08 a 10 de junho.  
 

Faça sua inscrição na Secretaria Paroquial. 

Convite para capacitação  
de novos líderes 

 

Proclame sua fé com um olhar carinhoso 
para com todos que envelhecem. 

 

Convidamos você, que sente o chama-
do para servir ao Senhor na Pastoral da 
Pessoa Idosa como líder comunitário, para 
participar do encontro de capacitação. 

 

Será no dia 15 de abril, das 13h30 às 
17h30, em nossa Paróquia São Judas Ta-
deu. Maiores informações com a Marcia, 
coordenadora da PPI (99740 3427) 

 

 

Você é muito 
importante  
para nós.  
Venha ser  
voluntário 
com seus 

dons. 

PASTORAL DA PESSOA IDOSA 



NATALÍCIOS 
 

02- Vicente José Lourenço 

03- Marcio Luis Fukuhara 

05- Kellen Cristina B. de 
Moraes 

05- Lucia Helena F. P. Iemma 

05- Tercilia Gaziro Peres 

07- Elvira Gonçalves de 
Oliveira 

08- Patricia de Melo N. dos Santos 

09- Reinaldo Alves Goes 

10- Adair Pereira Aiello 

10- Paulo Cesar de Moraes 

10- Maria de Lourdes dos Santos 

11- Vera Lucia C. Pereira 

12- Tiago Rogério Bettoni 
15- Vera Lúcia Casella 

16- Irineu Roiz 

16- Célia Pratavieira Escobar 
17- Maria Regina Pegorin Leite 

17- Palmira Picon Veronese 

18- Silvino Sebastião Ninelli 
19- Tatiane Marega 

21- Margareth Pinati Ribeiro Viu 

22- Reinaldo Carmassi 
23- Tânia Mara Costa dos Santos 

26- Marcelo Ferrari 
26- Maria Benedita de C. Firmiano 

26- Mariângela Biggi Mattiolli 
28- Caio Cesar de Souza Bispo 

28- Demócles Resende Barbosa 

28- Maria Aparecida Zanimboni Ramos 
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DÍZIMO É GRATIDÃO 

 

A prática do dízimo é uma forma de 
agradecimento a Deus por tudo aquilo 
que ele nos deu e dá ao longo de nos-
sa vida. Mesmo não merecendo, mes-
mo sendo pecadores e fracos como 
somos, nosso Pai onipotente e amoro-
so nos cumula de uma infinidade de 
graças ao longo de nossas vidas.  

É interessante como, na correria 
diária, vamos nos esquecendo da pre-
sença de Deus em nossas vidas. O 
Dizimo é, então, uma forma de nos lembrarmos de que nosso Pai nos 
ama, infinitamente e pessoalmente; que nos conhece desde antes de ser-
mos concebidos, que nos acompanha sempre em todos os momentos, 
bons e maus, até o fim dos tempos.  

Assim, ser dizimista é ser um católico consciente de que fazemos par-
te da Igreja fundada por Cristo. Uma Igreja que nos une a Cristo, nos faz 
irmãos, nos ensina e inspira, e que por isso devemos contribuir da melhor 
maneira que pudermos para que ela continue em sua missão. 
 

Luciano M. B. Garcia (Pastoral do Batismo, Leitor) 

Dizimista testemunha 

DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

Fone: (16) 3368-4410 
Av. São Carlos, 356/370 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

Fone: (16) 3116-7965 
     Rua Rafael de Abreu 

Sampaio Vidal, 1271, Centro 

CONTROLE 
Escritório de contabilidade 

 

Rua 7 de Setembro n° 2671- Centro 

Fones (16) 3419-1888 / 3411-1722 

 

      Declarações de Imposto de Renda 

Abertura de Empresas 

ZAPPA SOUND 
System  

Venha conferir os nossos preços 
e o nosso atendimento 

 

Fone/Fax: (16) 3371-5594 
Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

LITURGIA DIÁRIA DE ABRILLITURGIA DIÁRIA DE ABRILLITURGIA DIÁRIA DE ABRILLITURGIA DIÁRIA DE ABRIL    
01 At 10,34a.37-43 / Sl 117 / Cl 3,1-4 / Jo 20,1-9                                    Domingo da Páscoa 

02 At 2,14.22-32 / Sl 15 / Mt 20,8-15 

03 At 2,36-41 /Sl 32 / Jo 20, 11-18 

04 At 3,1-10 / Sl 104 / Lc 24,13-35 

05 At 3,11-26/ Sl 8,2a / Lc 24,35-48 

06 At 4,1-12 / Sl 117 / Jo 211-14 

07 At 4,13-21 / Sl 117 / Mc 16,9-15 

08 At 4,32-35 / Sl 117 / 1Jo 5,1-6 / Jo 20,19-31                                 2° Domingo da Páscoa 

09 Is 7,10-14;8,10 / Sl 39 / Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38                            Anunciação do Senhor 

10 At 4,32-37 / Sl 92 / Jo 3,7b-15  

11 At 5,17-26 / Sl 33 / Jo 3,16-21                                                                    Sto. Estanislau 

12 At 5,27-33 / Sl 33 / Jo 3,31-36 

13 At 5,34-42 / Sl 26 / Jo 6,1-15 

14 At 6,1-7 / Sl 32 / Jo 6,16-21 

15 At 3,13-15.17-19 / Sl 4 / 1Jo 2,1-5a / Lc 24,35-48                          3° Domingo da Páscoa 

16 At 6,8-15 / Sl 118 / Jo6,22-29 

17 At 7,51-8,1a / Sl 30 / Jo 6,30-35 

18 At 8,1b-8 / Sl 65 / Jo 6,35-40 

19 At 8,26-40 / Sl 65 /Jo 6,44-51 

20 At 9,1-20 / Sl 116 / Jo 6,52-59 

21 At 9,31-42 / Sl 115 / Jo 6,60-69 

22 At 4,8-12 / Sl 117/ 1Jo 3,1-2 /Jo 10,11-18                                      4° Domingo de Páscoa 

23 At 11,1-18 / Sl 41 / Jo 10,1-10 

24 At 11,19-26 / Sl 86 / Jo 10,22-30 

25 1Pd 5,5b-14 / Sl 88 / Mc 16,15-20                                                São Marcos Evangelista 

26 At 13,13-25 / Sl 88 / Jo 13,16-20 

 27 At 13,26-33/ Sl 2 / Jo 13,16-20 

28 At 13,44-52 / Sl 97 / Jo 14,1-6 

29 At 9,26-31 / Sl 21 / 1Jo 3,18-24 / Jo 15,1-8                                    5° Domingo de Páscoa 

30 At 14,5-18 / Sl 113B / Jo 14,21-26 

NOVOS DIZIMISTAS NA FAMÍLIA  
“SÃO JUDAS TADEU” 

 

     Com alegria acolhemos a 
nova dizimista: Silmara Ferrari 
Carvalho 

Páscoa é a vitória da vida e do amor. É a certeza de 
nossa história está nas mãos de Deus.   

O dizimista, ao devolver a parte consagrada a Deus, 
reconhece essa presença divina em sua vida.  

A FESTA DA EUCARISTIA 

 

A Eucaristia é o sacramento que renova 
a presença amorosa do Senhor em nossa 
vida. É o memorial deixado pelo próprio 
Jesus para tornar sempre presente a graça 
libertadora da Páscoa, em Sua morte e 
ressurreição. 

Nossa comunidade se alegra, juntamen-
te com os catequistas e familiares dos ca-
tequizandos que, no dia 15 de abril, rece-
berão pela primeira vez o Corpo e o San-
gue de Jesus, participando plenamente da 
Eucaristia.  

Que este momento seja o início de uma 
verdadeira comunhão com o Senhor, a 
qual deve ser fortalecida sempre mais, na 
vivência em comunidade e no serviço aos 
irmãos, lembrando as palavras de Jesus: 
“Quem perseverar será salvo.” (Mt 24,13) 
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FARMÁCIA IPANEMA 
 
 

Drogaria, homeopatia, manipulação 
 
 

Rua Jesuino de Arruda, 2603 - 3372-5886  
Av. São Carlos, 1418 - 3374-2585 
Rua 7 de Setembro, 3040 - 3307-2209 
Rua Iwagiro Toyama, 558 - 3306-8852 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

Carnes assadas nos feriados e 
finais de semana. Aceitamos encomendas. 
 

Fone: (16) 3368-7909 
Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 610 

PADRÃO  
IMÓVÉIS 

 

mariokikuta@terra.com.brmariokikuta@terra.com.brmariokikuta@terra.com.brmariokikuta@terra.com.br    
    

Rua Treze de Maio, 1530 
Fones: (16) 3372-1415 / 3307-6977 

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

O DESAFIO E A IMPORTÂNCIA DA  
COMUNHÃO FRATERNA NA VIDA DA COMUNIDADE 

 

Na luz de Cristo a família é uma Igreja Doméstica, os pais são para 
os filhos, exemplos pela Palavra, os primeiros mestres na Fé. A família 
é a primeira Comunidade Cristã na qual aprendemos valores morais, a 
honra devida a Deus, a fazer bom uso da liberdade, enfim, a iniciação 
à vida na sociedade. 

 É na Igreja Doméstica que compreendemos que a família está or-
denada para a missão. “Manifestar o mistério de um Deus que é Co-
munhão de Amor!” 

Assim, como uma família a vida em comunidade acontece esponta-
neamente. Pessoas, lugares e situações com o mesmo propósito apa-
recem em nossas vidas e, tudo acontece naturalmente, essa união se materializa e cresce. Viver em comunidade é 
essencial para que possamos sentir a presença de Jesus no meio de nós e usufruir dessa presença.  

Comunidade é lugar de crescimento, mas também onde acontecem tensões e conflitos. Desafios constantes. Não é 
fácil pelo fato de no caminho termos muitos irmãos de personalidades diferentes, pois cada um vem de diferentes Co-
munidades Domésticas que, às vezes, custamos compreender e, ou sermos compreendidos. Uma comunidade Cristã 
deve ser pautada na misericórdia, no perdão e na acolhida dos que erram, buscando não a punição, mas o reerguimen-
to e a superação, possibilitando-lhes a conversão e a vida nova em Cristo. Não importa se somos brancos ou negros, 
pobres ou ricos. Nascemos iguais, filhos do mesmo Pai, Deus Criador “Vós sois todos irmãos” ( Mt 23,8). 

Na comunidade, não importa se Paroquial, Pastoral ou Familiar é da responsabilidade de cada um ajudar e susten-
tar a fé dos irmãos; dar e receber, perdoar e ser perdoado, acompanhar e jamais estar só, oferecer nossos carismas e 
ministérios para o bem de todos, e beneficiar-nos com os de nossos irmãos. Devemos lembrar sempre de que Cristo é 
Comunhão....  Ele veio à terra para dar a todos a possibilidade de uma comunhão entre os irmãos e Deus. E como seus 
discípulos, somos chamados a, humildemente, sermos fermento de confiança e de paz na humanidade.  
 

Maria José Monteiro dos Santos  Past. Vocacional 

SAL E LUZ DO MUNDO: Sujeito eclesial a exemplo de Maria 
 

     O documento 105 da CNBB (Cristãos Leigos na Igreja e na Sociedade “Sal 
da Terra e Luz do Mundo” - Mt 5,13-14) trata da vocação e missão do cris-
tão que não recebe o Sacramento da Ordem ou não segue a vida religiosa. 
A metáfora usada por Jesus, do sal e da luz, mostra o quanto é significativa 
a ação do cristão na Igreja e na sociedade, por meio do seu testemunho de 
justiça e solidariedade. 
     Esse trecho da Sagrada Escritura nos inspira a ser como o sal que dá 
sabor à comida, mesmo sem ser visto. E assim como a luz, que ilumina nos-
sa casa e nos mostra a direção, somos chamados a levar a presença visível 
do Deus invisível ao mundo, por meio do testemunho vivo de nossas ações 

frente a um mundo marcado por injustiças, desigualdades e corrupção. 
         “Ser sujeito eclesial significa ser maduro na Fé, testemunhar amor à Igre-

ja, servir aos irmãos e irmãs, permanecer no seguimento de Jesus, na escuta 
obediente à inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia para 

dar testemunho de Cristo” (Doc. 105 CNBB - 119). 
Como sujeitos eclesiais somos chamados a dar testemunho nos espaços nos quais estamos inseridos até que pos-

samos fazer a grande diferença no mundo. Sendo sinal de amor, união e afeto em nossas famílias, comunidades e pas-
torais, sendo agentes de comunhão e fraternidade, somos exemplo de Cristo para todos ao redor. 
Em nossa sociedade essa missão é ainda mais exigente, onde levamos o exemplo aos que não tem conhecimento ple-
no do amor e fraternidade de Cristo Jesus. Assim, temos que ser cidadãos de boa vontade, dispostos a lutar pelas dife-
renças, participando de movimentos que visem a garantia de direitos de todo o povo. 

Com essa missão, somos convidados a sermos ousados como Maria que, através de sua consciência e bondade, 
nos integra no caminho de Jesus. Da mesma forma como ela disse sim, e dedicou sua vida a cumprir seu papel no pla-
no de Deus, nós também devemos assumir nosso papel. Somos discípulos de Jesus desafiados a ouvir, acolher e fruti-
ficar a missão. Maria possui exatamente as qualidades que caracterizam um seguidor de seu filho Jesus. 

Para o Evangelista Lucas, um dos principais sinais do Reino de Deus, da Boa-Nova da Salvação, é promover novas 
relações sociais, que superem a pobreza e a exclusão. Como filhos de Deus, à exemplo de Maria somos convocados a 
servir com a humildade e sermos sujeitos eclesiais autênticos, manifestando a alegria de trabalhar pelo reino de Deus 
em nossa comunidade e em nosso mundo. 

 

Gabriel Carvalho (Legião de Maria) 
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CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

Fone: (16) 3372-6660 
Rua General Osório, 2180 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

Fone: (16) 3371-9610 
Rua Rafael de A. S. Vidal, 1260  

O EXEMPLO DO RESSUSCITADO  

NA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

COMO AMAR O OUTRO NAS MISÉRIAS DA VIDA? 

Atualmente as noticias sobre violência e falta de amor chegam até nós a 
todo tempo. Vivenciamos diariamente cenas de ódio e de frieza, pessoas que 
não se importam umas com as outras e fazem de suas vidas um poço de de-
samor, egoísmo e de arrogância. Mas como podemos melhorar esse aspecto 
no mundo? Como vivenciar o amor? Desde os simples gestos, até os mais 

complexos são capazes de trans-
formar vidas. Estender a mão a um 
irmão necessitado, importar-se 
com a dor do outro e não colaborar 
com fofocas e mentiras são atos 
concretos de amor que vão na contramão da violência.  
     Jesus Cristo é nosso maior exemplo, é por excelência uma pessoa de 
paz, de não violência e de prática da fraternidade. Na Sagrada Escritura nos 
deixou o ensinamento: “Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por den-
te. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mau;  mas, se qualquer te bater 
na face direita, oferece-lhe também a outra (Mt 5:38,39)”, ou seja, nós cris-
tãos, devemos ter atitudes diferenciadas, com o intuito de eliminar pela raiz 
o círculo vicioso da violência. Ao dar a outra face, demonstramos que Jesus 
está no controle e nossas ações são orientadas pelo Espírito Santo.  
     Para que a violência seja extinta e a paz alcançada, devemos passar pri-
meiramente pela conversão pessoal, amar verdadeiramente nossa família, 
praticar a fé em comunidade e, finalmente, ser luz na sociedade. E também 
nos comprometermos em viver a justiça, colaborar com a paz no mundo e 
extinguir a violência, afinal, somos todos irmãos! 
 

Fernanda Sato (Vicentinos)  

     Que legal quando chega a Semana Santa! Feriado na escola, reunião com a fa-
mília e amigos, ovos de chocolate... Mas, qual será o verdadeiro sentido da Páscoa? Muitos não sabem e pensam que 
Páscoa é apenas um feriado muito legal no qual ganhamos ovos de choco-
lates. 

     O verdadeiro significado da Páscoa encontramos na Bíblia, na Pala-
vra de Deus, como em João 11,25-26, em Romanos 6,8-11, Mateus 20,18-

19, João 3,16 e muitas outras passagens.  
     A Páscoa é a maior de todas as festas cristãs. Páscoa é Vida Nova. 

Deus nos amou tanto que nos deu seu único Filho Jesus para nos salvar. 
Ele foi morto numa cruz por causa da maldade dos homens, mas ressusci-
tou! Está vivo e no meio de nós! Ele nos convida a seguir seu exemplo, 

Temos vários símbolos que nos ajudam a compreender a Páscoa. Com 
ajuda do seu catequista ou de seus pais descubra o significado de cada 
símbolo relacionando as colunas. 
 

1.PEIXE                   (   ) Sinal do amor de Jesus que oferece Sua vida 

2.OVO                     (   ) Simboliza a Luz de Cristo Ressuscitado 

3.COELHO              (   ) Anuncia a  Alegria da Ressurreição. Aleluia! 
4.PÃO e VINHO      (   )  Representa o Sol, a luz.  
5.CORDEIRO          (   ) Simboliza a fertilidade  – Vida Nova 

6.SINO                    (   ) Simboliza a vida que quebra as barreiras  
7.VELA                    (   ) Transformados no Corpo e Sangue de Cristo 

8.GIRASSOL          (   ) Símbolo mais antigo de Cristo – alimento essencial 
9.CRUZ                    (   ) Sacrificado na Páscoa Antiga 

PÁSCOA: 
PASSAGEM DA MORTE 

PARA A VIDA 
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Balancete do Dízimo - FEVEREIRO 2018 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

337 211 

O movimento de caixa do mês de FEVEREIRO, 
elaborado pelo tesoureiro e ratificado pelo pároco, 
está disponível na Secretaria Paroquial e no painel 
do Dízimo para verificação. 

PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS     
E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR          

No mês de FEVEREIRO, doamos 1.100 kg de alimentos em 
55 cestas distribuídas para famílias carentes.  

 

“Vinde benditos de meu Pai, pois eu estava com 
fome e me destes de comer.” (Cf. Mt 25,34-35) 

 

Todo 2º Domingo do mês é o dia da partilha. 
  

Traga o alimento para o irmão que necessita. 

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 623  
Jd. Ricetti   -   Fone: (16) 3368-8175 

CASA DE CARNES E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

ACOLHIDO DESDE A 
INFÂNCIA 

 

Filhos de pais católicos, minha irmã e eu nascemos e crescemos dentro da 
Igreja São Judas Tadeu. Ambos, ainda crianças, participamos da equipe de 
música por vários anos, até o fim de nossa adolescência; porém nunca deixa-
mos de frequentar as missas semanalmente. 

Apesar de nunca deixar de participar da Eucaristia, me aproximei de manei-
ra mais intensa de Jesus e Maria após conhecer minha esposa. A partir desse 
período começamos a rezar o terço diariamente, o que nos fortaleceu muito, e 
gerou grandes mudanças, em especial na minha vida; me fazendo perceber 
como é forte e constante a intercessão de nossa Imaculada Mãe perante seu 
filho Jesus. 

Atualmente temos dois filhos, Maria e Pedro. Maria nossa filha mais velha, 
foi consagrada a nossa Santíssima Mãe, por isso leva esse nome, e nosso 
filho recém-nascido, é consagrado diretamente a Jesus, e se chama Pedro em 
homenagem a São Pedro, pedra da Igreja de Cristo. Hoje podemos sentir nos 
pequenos gestos de nossa filha, que ainda mal aprendeu a falar, o quanto já demonstra grande carinho por Jesus. 

Agradeço muito a paróquia de São Judas Tadeu, que desde minha infância me acolheu! 
Caio Chiari 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

Fone: (16) 3371-8437 
Rua Major Manoel A. de Matos, 753 

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

Fax: (16) 3371-0765  
Rua Major José Inácio, 2797 

PASTORAL DA CRIANÇA 

 

     A Pastoral da Criança, organismo de ação social 
da CNBB, alicerça sua atuação na organização da comunidade e na capacitação de líderes 
voluntários que assumem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias em ações básicas 
de saúde, educação, nutrição e cidadania tendo como objetivo o "desenvolvimento integral 
das crianças, promovendo, em função delas, também suas famílias e comunidades, sem 
distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político". 

A estrutura da pastoral dentro da comunidade é composta pelo coordenador, por lideres 
e pela equipe de apoio, todos voluntários. O coordenador é um líder capacitado para realizar 
as atividades de coordenação. O Líder precisa ser capacitado e dentre as atividades que lhe 
compete estão: as visitas na casa das famílias, para acompanhamento mensal das crianças e troca de informações 
sobre saúde, educação, nutrição, cidadania; organização e participação na "Celebração da Vida", momento, mensal, 
em que todas as famílias acompanhadas se reúnem para confraternização, troca de informações e medição/pesagem 

das crianças. O Líder pode ainda se capacitar 
para trabalhar na comunidade como brinque-
dista ou no programa de alimentação saudá-
vel. A equipe de apoio não precisa de capaci-
tação e pode trabalhar acompanhando um 
líder em todas as atividades.  
      Atualmente nossa paróquia conta com 01 
coordenador, 02 líderes e 08 apoios. São 
atendidas 24 famílias, sendo 29 crianças até 
6 anos de idade e 1 gestante, no Jardim Za-
vaglia. Venha você também fazer parte dessa 
missão, tornando-se um membro da Pastoral 
da Criança de nossa Paróquia. 

 

NOSSA PASTORAL 

Celebração da Vida  - Jardim Zavaglia 
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AGENDA PASTORAL 

 

01/04: 08h30 e 19h30 - Missa de Páscoa 
02/04: 20h - Terço dos Homens  
03/04: 20h - Missa Missionária Com. São Frei 
Galvão 
04/04: 19h30 - Reunião CPP 
05/04: 14h30 - Show de Prêmios ONG 
 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
06/04: 19h30 - Mis. em louvor Sagrado Coração 
de Jesus e Novena a São Judas Tadeu 
07/04: 18h30 - Missa - Aniv. ENS 12 
 19h30 - Show de Prêmios  
08/04: 08h30 e 19h30 - Missa 
 09h30 - Ensaio 1ª Eucaristia 
 10h - Workshop Legionário 
 11h - Conf. ENS 12 
09/04: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 

10/04: 08h - Reunião Vicariato São Carlos 
 20h - Pós-Encontro do ECC 
 20h - Mis. Missionária Com. Nossa Se-
nhora Aparecida 
12/04: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 12  
13/04: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
  20h30 - Reunião Pastoral do Dízimo 
14/04: Dia da Sobremesa - E. L. São João 
 09h - Adoração SS. Sacramento 
 14h - Confissões 1ª Eucaristia 
 19h30 - Mis. e Aniv. Mãe da Igreja 
 20h30 - Lanche de Pernil - Brasa 
15/04: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Missa 1ª Eucaristia 
16/04: 20h - Terço Vocacional  
17/04: 19h30 - Enc. Setor Catequese  
19/04: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento 

  20h30 - Reunião ENS 21 
20/04: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
 20h30 - Enc. Novos Mesc  
21/04: Dia de Espiritualidade Diacônio 
 19h30 - Missa 
22/04: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Batizados  
24/04: Mis. Mission. Com. Santa Terezinha 
25/04: 19h30 - Escola Bíblica 
26 a 30/04: 17º Encontro Nacional de Presbíte-
ros - Aparecida 
26/04: 19h30 - Cel. c/ bênção SS. Sacramento 
27/04: 19h30 - Cel. e Nov. São Judas Tadeu 
28/04: 15h e 19h30 - Missa São Judas Tadeu 
29/04: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Gincana Brasa 
 14h - Visita Asilo - Legião e Vicentinos 
30/04: 15h - Reunião Apostolado Oração 

 

 ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL      
Ângela Cristina D’Onofrio 
 

Fone: (16) 98215-9698 / 997661063 
 

Facial: Limpeza de pele/ Peeling/ Rejuvenescimento 
Corporal: Drenagem Linfática Massagem Relaxante/ 

Modeladora/ Shiatsu/ Acupuntura Auricular 

DARLEN 
  

Moda feminina     Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984    Fone: 3307-2677 Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: 13 de abril 
Preparação: 15 de abril 
Celebração: 22 de abril 

Não cobramos taxa para o Batismo. 

HORÁRIO DA SECRETARIA 

Segunda a sexta: das 08h às 12h e das 13h às 17h.  
Sábado: das 08h às 12h  -  Fone: 3371 8487 

 

ATIVIDADES SEMANAIS 

Quarta - 13h30: Bazar / Quinta - 14h30: Artesanato 

 

ACONTECEU NA PARÓQUIA 

Batizados - 18/02 

Abraço grátis - Legião - 10/03 

Entrega da Bíblia para crismandos - 10/03 

Aniv. Pastoral da Acolhida - 17/03 

Estudo da CF - Legião e Vicentinos - 10/03 

Batizados - 18/03 

Almoço do ECC - 18/03 

Missa Com. São José - 20/03 


