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LEIGO: INSPIRADO PELA PALAVRA  
E SUJEITO NA MISSÃO 

  

O Ano Nacional do Laicato proposto para 2018 entusiasmou e cresce no 
compromisso que cada um tem em acolher a iniciativa, visando fortalecer o 
protagonismo dos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Inspirados pela 
Palavra que nos fortalece como sujeitos na missão da “Igreja em saída”, 
segundo o Papa Francisco, esses homens e mulheres são chamados a 
evangelizarem com seu testemunho e presença. 

É preciso que o leigo, a partir da paixão despertada pelo seguimento a 
Jesus Cristo, aprofunde sua identidade, vocação e espiritualidade e torne-se 
um missionário na sua família, trabalho, comunidade, enfim, onde vive. É 
preciso ser um autêntico Sujeito Eclesial. 

Como sermos ‘verdadeiros sujeitos eclesiais’ como “sal, luz e fermento” na 
Igreja e na Sociedade? É preciso muito entusiasmo e força renovada a partir 
das reflexões da Palavra para ser grande presença na sociedade, com provo-
cações que gerem amor, justiça e paz. É necessário compromisso com pro-
postas efetivas como o resgate da democracia no Brasil num momento em 
que os direitos sociais são tão atacados e os políticos tão desacreditados! 

Como batizados, somos também a Igreja e somos chamados a renovar diariamente nosso encontro com Jesus por 
meio da nossa Fé. Mas Fé e Vida são situações e momentos diferentes? Absolutamente, não! Não podemos ser cris-
tãos de domingo e das festas religiosas ou somente na vida em comunidade. Precisamos viver plenamente nossa fé 
no nosso cotidiano, na vida em sociedade.  

Somos chamados a olhar pelos nossos irmãos e irmãs mais necessitados e doentes, com pequenos gestos de doa-
ção material, de assistência e de carinho. É com nossa colaboração nas Pastorais de nossa Paróquia que podemos 
ser esse sujeito eclesial. Na sociedade, somos chamados a estimular a participação de leigos e leigas católicos na po-
lítica, pelo serviço inestimável de dedicação ao bem comum e principalmente para que estabeleçam mecanismos mais 
humanos e justos na construção de uma sociedade mais igualitária. Cabe a nós papel importante de acompanhar os 
mandatos dos políticos e cobrar ações e comportamentos dignos, longe da corrupção. Somos chamados, no ambiente 
de trabalho a sermos solidários com a equipe para que os frutos colhidos sejam para o benefício de todos e não ape-
nas para orgulho e vaidade de poucos. Na família, somos agregadores e promotores da paz por meio dos exemplos de 
nossas ações. 

Finalmente não devemos ser sujeitos que apenas colaboram na Igreja e na Sociedade, mas sim pessoas que se 
sentem enviadas e têm clareza da sua missão renovada pela Palavra, responsáveis por suas ações, por expressar 
suas convicções e serem verdadeiros construtores do Reino de Deus. 

 

 Ligia Maria Silva e Souza (Pastoral da Comunicação) 

FEIJOADA LIGHT  
 

Em prol da Pastoral Vocacional e Projeto Caminhar 
 

Dia 08 de julho - Domingo 

 

Duas Opções: 
 

1. Kit Viagem (Feijoada, 
arroz, farofa, vinagrete, 
couve, molho de pimenta e 
laranja - serve 02 pessoas)  
 

    Retirada das 11h às 13h 

 

2. Servido no Salão Paroquial 
das 12h às 15h, com música ao 
vivo! 

Adquira sua adesão  
com antecedência 

Ano Nacional do Laicato 

MISSA DAS  
05 INTENÇÕES  

 

     A tradição desta 
missa remonta a um 
período de guerras e 
disputas na Europa. 

Desde então, a Sociedade São Vicente de Paulo 
(Vicentinos) celebra anualmente esta missa.  

Originalmente são 04 intenções: 1) Pela Igreja; 2) Pelo 
Papa; 3) Pelo país; 4) Pela Sociedade de São Vicente de 
Paulo. No Brasil foi adicionada uma 5ª intenção: pelos 
vicentinos falecidos.  

Em nossa paróquia a missa será celebrada no dia 
22/07, às 08h30, e toda a comunidade está convidada.  
 

Daniel Junho (Vicentino) 
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DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

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 

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

LITURGIA DIÁRIA DE JULHOLITURGIA DIÁRIA DE JULHOLITURGIA DIÁRIA DE JULHOLITURGIA DIÁRIA DE JULHO    
01 At 12,1-11 / Sl 33 / 2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19      Solenidade de S. Pedro e S. Paulo  
02 Am 2,6-10.13-16 / Sl 49 / Mt 8,18-22 

03 Ef 2,19-22 / Sl 116 / Jo 20,24-29                                                                        São Tomé 

04 Am 5,14-15.21-24 / Sl 49 / Mt 8,28-34 

05 Am 7,10-17 / Sl 18 / Mt 9,1-8 

06 Am 8,4-6.9-12 / Sl 118 / Mt 9,9-13 

07 Am 9,11-15 / Sl 84 / Mt 9,14-17 

08 Ez 2,2-5 / Sl 122 / 2Cor 12,7-10 / Mc 6,1-6                      14º Domingo do Tempo Comum 

09 Os 2,16.17b-18.21-22 / Sl 144 / Mt 9,18-26                                                  Santa Paulina  

10 Os 8,4-7.11-13 / Sl 113B / Mt 9,32-38 

11 Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104 / Mt 10,1-7                                                                  São Bento 

12 Os 11,1-4.8c-9 / Sl 79 / Mt 10,7-15 

13 Os 14,2-10 / Sl 50 / Mt 10,16-23 

14 Is 6,1-8 / Sl 92 / Mt 10,24-33 

15 Am 7,12-15 / Sl 84 / Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13                       15° Domingo do Tempo Comum 

16 Zc 2,14-17 / Cânt. Lc 1,46-55 / Mt 12,46-50                              Nossa Senhora do Carmo 

17 Is 7,1-9 / Sl 47 / Mt 11,20-24                         Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires 

18 Is 10,5-7.13-16 / Sl 93 / Mt 11,25-27 

19 Is 26,7-9.12-16-19 / Sl 101 / Mt 11,28-30 

20 Is 38,1-6.21-22.7-8 / Cântic. Is 38,10-12.16 / Mt 12,1-8 

21 Mq 2,1-5 / Sl 9B / Mt 12,14-21 

22 Jr 23,1-6 / Sl 22 / Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34                       16° Domingo do Tempo Comum 

23 Mq 6,1-4.6-8 / Sl 49 / Mt 12,38-42 

24 Mq 7,14-15.18-20 / Sl 84 / Mt 12,46-50 

25 2Cor 4,7-15 / Sl 125 / Mt 20,20-28                                                      São Tiago, Apóstolo 

26 Eclo 44,1.10-15 / Sl 131 / Mt 13,16-17     S. Joaquim e S. Ana, Pais de Maria Santíssima 

27 Jr 3,14-17 / Cânti.: Jr 31,10-12ab.13 / Mt 13,18-23 

28 Jr 7,1-11 / Sl 83 / Mt 13,24-30  

29 2Rs 4,42-44 / Sl 144 / Ef 4,1-6 / Jo 6,1-15                       17º Domingo do Tempo Comum 

30 Jr 13,1-11 / Cânt.: Dt 32,18-19-21 / Mt 13,31-35 

31 Jr 14,14-22 / Sl 78 / Mt 13,36-43                                                       Sto. Inácio de Loyola  

NATALÍCIOS  
 

01- Alzira Baffa Gonçalves 

01- Dalva P. Gallo Fonseca 

02- Marcia Regina Ventura 

03- Odila de Oliveira Minutti 
05- Santa Bortoloto Gravena  
05- Romualdo Aparecido 
Fernandes 

05- Mauro Carlos Romanatto 

07- Maria Izabel S. Lima Araújo 

09- Vera Lucia Peppino 

11- Marcos Antonio dos Santos 

14- Lorival Casemiro Machado 

14- Roberto Bononi 
16- Leda Maria Luciano Carmassi 
16- Maria do Carmo Calijuri 
17- Avani Souza da Silva 

18- Danilo S. Campos 

18- Lorena Z. Di Salvo 

20 - Maria Amélia Bota Martins 

20- Evelin Renata Quesada 

20- José Perez 

22- Gisilda Martins Viegas 

24- Aline Furukawa Liberato 

26- Eniceia Ferrari Morali  
27- Dirce Ap. P. de Nóbrega 

27- Antonio Luiz Heredia Pereira 

29- Izael Teixeira 

 

SER DIZIMISTA  
É SER GRATO A DEUS 

 

Agradecemos a Deus de várias maneiras por tudo que somos e 
temos. Nesse sentido, o dízimo, a caridade e a compaixão pelo pró-
ximo nos colocam cada vez mais próximos do Nosso Senhor. 

O dízimo, mais do que uma colaboração, é um ato de amor, fé e 
partilha e, sobretudo, agradecimento a Deus. Assim, o dízimo é um 
gesto que deve partir de nosso coração para devolver a Deus, com 
fidelidade, uma parte daquilo que Ele derrama em nossas vidas. 
Quem agradece, pede ao Pai que desçam mais graças do céu, por-
que agradecer significa também acolher bênçãos. 

Enfim, ser dizimista é um compromisso que temos com Deus, com nossa comunidade, que em particular desenvol-
ve inúmeras ações através de suas pastorais sempre com o objetivo de ajudar os mais necessitados e com projetos de 
evangelização, nos acolhendo sempre de braços abertos em nossas celebrações. 
 

Ademir, Gislaine, João Vitor e Pedro Escovar 

Dizimista testemunha 

     “Eu estava sem roupa e vocês me 
vestiram” (Mt 25,36a). Tudo o que faze-
mos ao irmão necessitado é ao próprio 
Jesus que fazemos. Que esta certeza 
aqueça o coração de todos que colabora-
ram com a Campanha do Agasalho de 
nossa Paróquia. Nossa gratidão especial 
à Escola SENAI, pelas doações destina-
das à nossa comunidade. 

CAMPANHA DO AGASALHO 

Ser dizimista é consagrar o coração a Deus! 
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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 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

DARLEN 
  

Moda feminina     Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984    Fone: 3307-2677 Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

OS IDOSOS E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA! 
 

Somente no ano de 2017 foram registrados 32.632 denúncias de violên-
cia contra o idoso, o que classifica entre 5% a 10% dos idosos ao redor 
dos mundo sofrem violência. 

O idoso sofre vários tipos de violência, como a doméstica, muitas vezes 
motivada por exploração financeira por parte de familiares, parentes e ou-
tras pessoas próximas. Os idosos são vítimas também de maus tratos so-
fridos em transportes públicos, em instituições de internação, violência de-
corrente de políticas econômicas e sociais que mantêm desigualdades so-
cioeconômicas e de normas socioculturais que legitimam o uso da violên-
cia (violência social). 

O Brasil já dispõe de mecanismos legais para a proteção do idoso, in-
cluindo a Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do 
Idoso. Estes instrumentos buscam valorizar o núcleo familiar como princi-
pal  responsável quanto à proteção, sustento e bem-estar do idoso. O Estado também tem  obrigações através de  polí-
ticas públicas onde se estabelecem normas, regras e leis para combater todo tipo de abuso de poder e maus-tratos.  

Nós, membros da Igreja Católica, temos a obrigação de trabalhar em favor dos idosos, garantindo a eles proteção e 
uma vida digna, sempre com a força da Palavra de Deus e a Luz do Espírito Santo. 

Em nossa Paróquia São Judas Tadeu contamos com a Pastoral da Pessoa Idosa (PPI), na qual seus membros fa-
zem visitas domiciliares, reuniões mensais, traçando estratégias para atender aos idosos cadastrados na PPI paroquial, 
e levando a eles algum conforto, proteção e a prática do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, a responsabilidade pelo bem-

estar do idoso não é apenas da PPI, mas sim  de todos nós Cristãos, e devemos estar sempre atentos para ajudar 
aqueles que necessitam de nosso apoio. 

Ainda neste mesmo tema, no dia 26 de julho comemoramos o Dia dos Avós. O papa Gregório VIII declarou Ana e 
Joaquim santos, pela vida casta e por terem concebido Maria mesmo sendo estéreis. Mas foi no século XX que o papa 
Paulo VI escolheu a data como Dia Mundial dos Avós em homenagem à Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus 
Cristo, considerados os padroeiros de todos os avós. 

Mas o dia dos avós deveria ser todo dia, não é mesmo? Será que estamos agindo como bons cristãos ? Será que 
estamos cuidando deles, dando toda a atenção e carinho que precisam e merecem? O objetivo 
deste dia portanto, é homenagear e agradecer toda a consideração, amor e carinho que os avós 

dedicam aos seus netos. Por isso, netos 
aproveitem ao máximo a companhia de 
seus avós pois eles são um tesouro muito 
precioso que recebemos de Deus. 
 

Marcia Simião - Pastoral da Pessoa Idosa  

26 de julho: Dia dos Avós! 

CASA DA INFÂNCIA ESTRELA DA MANHÃ 
 

Fundada em 2008 pela Amigos de São Judas Tadeu  (ASJT), a Casa da 
Infância Estrela da manhã nasceu da iniciativa de um grupo de pessoas da 
Pastoral Social da paroquia São Judas Tadeu. Atende atualmente 45 crian-
ças com idades de 2 a 3 anos em período integral.  

Também são oferecidas oficinas aos adolescentes, que por sua vez são 
ministradas por voluntários e profissionais remunerados, através de parceri-
as com as Secretarias Municipais de São Carlos e empresas. Estas oficinas 
englobam uma grande diversidade de atividades como musicalização, dan-
ça, inclusão digital, artesanato, grupos de fortalecimento de vínculo, auxiliar 

de escritório. Possui também um projeto de contraturno escolar onde atende 
diariamente 39 adolescentes .  
      Localizada no bairro Antenor Garcia, possui profissionais qualificados que 
proveem o crescimento pessoal de cada criança atendida, oferecendo ensino, 
educação, alimento e formação necessários para que possam posteriormente 
acompanhar de forma exemplar as sucessivas fases escolares. 
      Você pode colaborar com essa obra social com doações espontâneas ou 
por meio do Carnê Solidário, fazendo uma doação mensal. Venha conhecer 
nosso trabalho e sinta a alegria em poder fazer algo concreto em prol de um 
mundo e de um futuro melhor. 

Miriam Picon 

Em nossa Paróquia rezaremos pelos avós nas 
missas dos dias 28 e 29 de julho.  

Queridos avós, venham receber uma bênção es-
pecial por intercessão de São Joaquim e Santa Ana 
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ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

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

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

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 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

DIA DOS AVÓS! 

Como é bom ter uma família não é verdade? E a nossa Igreja Católica é a família dada por Jesus, que nos ensina a 
chamar Deus de Pai (Mt 6,9-13), nos deu Maria como mãe (Jo 19,26) e nos fez irmãos e irmãs adotivos (Gl 3,26; Gl 4,6
-7; Ef 1,5 e Hb 1,5-11) E quem tem pai e mãe também tem seus avós. Pensando nisto a Igreja Católica escolheu dia 26 
de julho uma data muito especial para dedicarmos nossas orações e ações de graças aos nossos avós e aos avós do 
mundo inteiro. Este dia foi escolhido para celebrarmos e nos alegrarmos com a vida de nossos avós, pois neste dia, a 
Igreja celebra Sant'Ana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria e avós de Jesus. Não sabemos se Jesus os conhe-
ceu, mas sabemos que os dois amaram muito a Virgem Maria.  

Esta comemoração nos dá a oportunidade de refletir sobre a importância dos avós e dos idosos na vida da família e 
da sociedade. Eles merecem todo nosso respeito e admiração, pois educaram nossos pais. O que você pode fazer pa-
ra retribuir tanto amor à eles?                     

Procure no caça-palavras, as boas atitudes que nossos 
avós nos ensinam a ter. 

1. Amor 

2. Respeito 

3. Paciência 

4. Solidariedade 

5. Caridade 

6. Dignidade 

C A R I D A D E Ç L M H F 

C F P A C I E N C I A X Q 

C F R H G A M O R J M A O 

V R T G H J K L O Ç A F D 

F B D I G N I D A D E I O 

V G T D A D E T G H J K L 

S O L I D A R I E D A D E 

C V R F G R E S P E I T O 

O LEIGO É OU NÃO É! 
 

Neste Ano Nacional do Laicato somos convidados a refletir sobre a identidade (quem é) e a missão (o que deve rea-
lizar) do leigo, pois ambas estão intrinsecamente relacionadas. Normalmente o leigo é definido de um modo negativo, a 
partir do que ele não é. Ou seja, normalmente dizemos que o leigo é aquele católico batizado que não é ministro orde-
nado (diácono, padre ou bispo) e nem religioso ou religiosa. A própria definição de leigo na nossa Língua Portuguesa, 
como aquele que revela ignorância em determinado assunto, reforça essa compreensão negativa da identidade do lei-
go na vida da Igreja. 

Essa visão negativa de leigo implica consequências para sua missão. Se o leigo se compreende como aquele que 
não é e não sabe, limita-se a ocupar um lugar de objeto na Igreja, isto é, como aquele que apenas recebe, sem motiva-
ção para agir de modo colaborativo e sentir-se responsável pela missão da Igreja. Infelizmente a maioria dos católicos 
batizados vive essa experiência, de sentir-se “desligado” da Igreja e buscando a comunidade somente quando necessi-
ta receber algo, seja um sacramento, uma bênção ou uma graça divina.  

Precisamos assumir uma definição positiva de leigo, como aquele que, pelo Batismo, foi chamado para servir ao 
Reino de Deus, com os dons recebidos do Espírito Santo, na Igreja e principalmente no meio do mundo. Nesse sentido 
precisamos superar também a concepção de que o leigo não tem vocação, pois não foi chamado para receber o Sacra-
mento da Ordem ou para ser religioso. Nessa concepção positiva, dizemos que o leigo tem vocação, porque foi chama-
do por Deus para uma missão específica.  

A missão do leigo é, pois, de ser Sujeito Eclesial. Sujeito é aquele que realiza a ação, diferenciando-se do objeto 
que apenas recebe. O leigo, enquanto sujeito eclesial é aquele que se pergunta: o que posso fazer, Senhor, em que 
posso contribuir, com os dons que recebi do Espírito Santo, para edificar o Vosso Reino na minha comunidade e no 
ambiente social em que vivo?  

Já o Concílio Vaticano II destacou a importância do leigo enquanto membro do Povo de Deus, a Igreja. Dedicou, 
inclusive um documento específico sobre a importância do apostolado dos leigos (Apostolicam Actuositatem). Em 1988, 
a partir das conclusões do Sínodo dos Bispos de 1987 sobre os leigos, o Papa São João Paulo II publicou a Exortação  
Christifideles Laici,  destacando que o leigo é corresponsável pela missão da Igreja, junto com os ministros ordenados e 
religiosos. O Documento de Aparecida (DAp 497a) destaca a missão do leigo como verdadeiro sujeito eclesial e com-
petente interlocutor entre Igreja e sociedade. O Papa Francisco, na Exortação Evangelii Gaudium convoca a todos os 
batizados para ser uma Igreja em saída e exorta os leigos a superarem a preguiça egoísta para serem sal da terra e luz 
do mundo (EG 81) . Por sua vez, o Doc. 105 da CNBB, Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade (n. 109) afirma 
que os leigos são Igreja e não apenas pertencem a Igreja.   

Assim, o leigo que assume a sua vocação laical como um chamado divino, empenha-se em colocar os dons recebi-
dos do Espírito Santo, a serviço do Reino de Deus, sendo verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. 
 

Pe. Marcio Coelho  

Ano Nacional do Laicato 
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Balancete do Dízimo - MAIO 2018 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

340 183 

O movimento de caixa do mês de MAIO, elabora-
do pelo tesoureiro e ratificado pelo pároco, está dis-
ponível na Secretaria Paroquial e no painel do Dízi-
mo 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 MAIO, doamos 1.100 kg de alimentos em 54 
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. 

 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 

FÉ EM DEUS  
E FÉ NO OUTRO 

 

Não há nenhuma novidade no fato de que o casamento, embora 
seja um bem precioso, é também muito complexo. Na teoria, é sempre 
fácil afirmar que a vida a dois, especialmente quando há amor verda-
deiro entre ambos, vai ser sempre um mar de rosas, e que só os ou-
tros enfrentam crises. Mas garanto uma coisa: problemas podem bater 
à porta de qualquer casal, até mesmo com os engajados na igreja.  

Porém, há uma diferença entre aqueles que consideram a união 
importante e sagrada o suficiente para tentar salvá-la e, aqueles que 
acham mais fácil desistir, ignorando as promessas feitas um ao outro 
no dia do casamento. Para que o casamento seja bem-sucedido e fe-
liz, é preciso fé: em Deus e um no outro.   

A fé em Deus vai além de uma crença teórica, ter fé em Deus é saber confiar e ter a certeza que Ele nos ajudará a 
superar os obstáculos. A fé no outro nos ajuda a enfrentar as incertezas e perdoar nossos erros diários. Existiram mo-
mentos que nos serviram de teste. Sim, fomos testados e procuramos ajuda de nosso Conselheiro Espiritual, Pe. Mar-
cio Coelho, para um diálogo e descobrimos, no entanto, que os problemas que apareceram em nosso relacionamento 
serviram como uma oportunidade de nos aproximar e nos amar ainda mais. Qualquer relacionamento forte, seja familiar 
ou conjugal, precisa ter como base a confiança para seguir adiante, sempre com muita fé e oração.  

Somos Carol e Wagner, casados hà 7 anos e temos uma filha de 4 anos, Alice. Atualmente fazemos parte do MESC 
e também somos Casal Responsável da Equipe 21B do Movimento das Equipes de Nossa Senhora. 

 

Ana Carolina e Wagner Falararo 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

EQUIPE DE LITURGIA SÃO JUDAS TADEU 
 

     A equipe de liturgia São Judas Tadeu surgiu por volta de 1990, tendo como 
pároco o Padre Sérgio da Rocha, hoje Cardeal Arcebispo de Brasília e tendo como colaboradoras Aparecida Zaparoli, 
Dulcinéia e Aparecida Javaroni. Com o decorrer do trabalho foram se juntando à equipe, Terezinha, Ana Maria, Maraisa 
e Regina Barros. 

Mensalmente nos reunimos com as demais equipes de liturgia 
da Paróquia para juntos prepararmos as liturgias e de modo parti-
cular a celebração do dia 28 de cada mês, quando fazemos me-
mória do nosso Padroeiro São Judas Tadeu, acolhendo os fiéis 
leigos e devotos de nossa comunidade e de tantas outras comu-
nidades de nossa cidade. 

Como leigos e leigas da Igreja, sentimo-nos chamados por 
Deus para colaborarmos com o seu Reino de Amor e Justiça. Ele 
nos deu dons para colocarmos em prática nessa caminhada de fé. 

Como nos diz São Paulo na Carta aos Romanos (Rm 8,28) 
“Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que 
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu proje-
to.” Por isso, a nossa equipe de liturgia São Judas Tadeu convida 
você que se sente chamado(a) para fazer parte desse projeto de 
Deus; de ser sal da terra e luz do mundo.   

NOSSA PASTORAL 

Seja um dizimista de nossa Paróquia e sinta a alegria de 
estar agradecendo a Deus por todas as graças recebidas e 

também colaborando com a missão da nossa Igreja. 

Sua generosidade na partilha dos alimentos todo 
mês permite que muitas famílias carentes possam 

alegrar-se com uma refeição digna. 
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AGENDA PASTORAL 

 

01/07: 08h30 e 19h30 - Missa  
 10h - Enc. Form. Past. Acolhida  
02/07: 20h - Terço dos Homens 
03/07: 14h - Visita Casa da Infância - Legião de 
Maria e Vicentinos 
04/07: 19h30 - Reunião CPP 
05/07: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Enc. novos leitores 
06/07: 19h30 - Mis. louvor Sagrado Coração de 
Jesus e Nov. São Judas Tadeu - Aniv. Past. Social 
 20h30 - Reun. Coordenação ECC 
07/07: 14h30 - Reunião Liturgia e Canto 
            19h30 - Mis. - Entrega Pai Nosso Crismandos 
 20h30 - Reunião Montagem Brasa 
 20h30 - Festa Julina Legião 

08/07: 08h30 e 19h30  - Missa 
 11h - Feijoada - Past. Vocacional e Pro-
jeto Caminhar 
10/07: 15h - Hora Santa do Apostolado 
12/07: 19h30 - Cel. c/ bênção SS. Sacramento 
13/07: 19h30 - Cel. e Nov. a São Judas Tadeu 
14/07: 09h - Adoração SS. Sacramento 
 19h30 - Missa 
15/07: 08h30 e 19h30 - Missa 
16/07: 20h - Terço Vocacional em louvor a N. 
Sra. Rosa Mística 
17/07: 19h30 - Reunião PPI 
19/07: 19h30 - Cel. em louvor a Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento 
20/07: 19h30 - Cel. e Nov. a São Judas Tadeu 
21/07: 19h30 - Missa 

 22/07: 08h30 - Missa - 5 Intenções Vicentinos 
 10h - Celebração do Batismo 
 19h30 - Missa 
23 a 25/07: Encontro Diocesano de Formadores 
26/07: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento - 
Aniversário Pastoral da Esperança 
 20h30 - Reunião ENS 21 
27/07: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
 20h30 - Reunião ENS 12 
28/07: 15h e 19h30 - Missa em louvor a São Ju-
das Tadeu com bênção da saúde e objetos 
29/07: Encontro dos Brasas [Borborema] 
 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Gincana Solidária - Legião  
30/07: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
30/07 a 03/08: Retiro dos Presbíteros 

 

CASA DE CARNES E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 1271, Centro 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 
Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

ZAPPA SOUND 
System  

Venha conferir os nossos preços 
e o nosso atendimento 

 

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

PASTORAL DO BATISMO 
Inscrições: até 06 de julho 

Preparação: 08 de julho 

Celebração: 22 de julho 

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 

Pentecostes 

20/05 

 

 

Dia de  

Santa Rita 

22/05 

Missa de Acolhida do 45º Brasa - 02/06 

4º ECC - 10/06 

Paróquia Aberta - 27/05 

Corpus Christi - 31/05 

Batizados - 20/05 

Enc. Apostolado da Oração - 08/06 

27/05 


