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O EVANGELHO DA FAMÍLIA: ALEGRIA PARA O MUNDO 
 

     Acontecerá no período de 21 a 26 de agosto de 2018 o IX Encontro Mundial 
das Famílias, que terá como tema “O Evangelho da Família: alegria para o mun-
do”. O Papa Francisco convidou organizações e participantes a prepararem-se 
para este grande encontro. Umas das iniciativas para esta preparação é o apro-
fundamento da exortação Apostólica Pós-sinodal “Amoris Laetitia”, documento 
sobre o matrimônio e a família publicado pelo papa.  
     Com o tema “O Evangelho da família: alegria para o mundo”, o encontro quer 
sublinhar o papel da família como anunciadora do amor de Deus através do teste-
munho do amor vivido entre esposos, pais e filhos. O Papa convida as pessoas a 
se perguntarem: “A família continua sendo uma boa nova para o mundo hoje? O 
Evangelho continua sendo alegria para o mundo?”. Ele mesmo responde as duas 
questões de forma afirmativa: “Tenho certeza que sim”, e acrescenta: “este sim 
está firmemente estabelecido no desígnio de Deus” 
     Segundo Francisco: “O amor de Deus é o seu sim a toda a criação e ao ser 
humano, centro da criação. É o sim de Deus pela união entre o homem e a mu-
lher, abertura e serviço à vida em todas as suas fases. É o sim e o compromisso 
de Deus pela humanidade ferida, maltratada e dominada pela falta de amor. A fa-

mília é o sim de Deus-Amor. Somente a partir do amor a família pode manifestar, difundir e regenerar o amor de Deus 
no mundo. Sem o amor não é possível viver como filhos de Deus, como cônjuges, pais e irmãos”. 
O Papa sugere às famílias se interrogarem várias vezes se estão vivendo a partir do amor, para o amor e no amor. 
“Isso significa concretamente: doar-se, perdoar-se, não perder a paciência, antecipar o outro e respeitar-se. Como seria 
melhor a vida familiar se a cada dia fossem vividas três palavras simples: permissão, obrigado e desculpa. Todos os 
dias fazemos experiência de fragilidade e de fraqueza. Por isso, todos nós, famílias e pastores, precisamos de uma 
humildade renovada que plasme o desejo de nos formar, nos educar e sermos educados, de ajudar e sermos ajudados, 
de acompanhar, discernir e integrar todos os homens de boa vontade”. 
 

Orlando Bartaquim Jr. (E. C. Vozes de Louvor) 

ENCONTRO COMUNITÁRIO  
DE ESPIRITUALIDADE 

 

05 de agosto - Domingo 

 

Mês de agosto é o mês vocacional, o qual  
lembra que todo batizado deve ter consciência de 
que a vida é dom de Deus, e que é chamado a 
ser corresponsável pela promoção da vida.  

Para nos manter motivados em nossa cami-
nhada vocacional é imprescindível uma espirituali-
dade forte e capaz de nos sustentar como cristão.  

Para viver profundamente essa fé, não pode-
mos perder esse importante momento de experi-
ência; a reflexão com nosso orientador espiritual 
Padre Marcio. Contamos com sua presença, cer-
tos de que a participação de cada um enriquecerá 
e motivará a todos. 

O encontro será dia 05 de agosto, das 10h às 
12h30. Para os que desejaram, haverá em segui-
da um almoço de confraternização. 

Faça sua inscrição na secretaria até o dia 02 
de agosto. 

 

Maria José dos Santos (Past. Vocacional) 

SEMANA DA FAMÍLIA 2018 
 

O Evangelho da família, alegria para o mundo 

 

PROGRAMAÇÃO 

11 e 12/08 (Sábado e Domingo): Missa com bênção aos pais. 

12/08 (Domingo):  10h - Encontro das famílias - Brasa 

13/08 (Segunda-feira) – 19h30:  Terço luminoso pelos familiares 
enfermos e falecidos (traga uma vela e o nome dos familiares) 

14/08 (Terça-feira) – 19h30: Missa das famílias com Bispo 
[Catedral] 

15/08 (Quarta-feira) – 20h - Palestra para casais: O Evangelho 
da família, alegria para o mundo. 

Noite de oração nas famílias (Setores de Quarteirão) 

16/08 (Quinta-feira) – 19h30: Missa com adoração e Bênção do 
SS. Sacramento sobre as chaves das casas. 

17/08 (Sexta-feira) – 19h30: Missa e Novena a S. Judas Tadeu 
com Renovação dos votos matrimoniais e troca de orações 
(trazer um vaso de violeta). 

18 e 19/08 (Sábado e Domingo): Missa com benção às famílias. 



NATALÍCIOS 
 

01- Armando Candido Júnior 
02- Roberto Pereira 

03- Santa Bruno Marino 

04- Ana Maria Lucas Tiossi 
04- Laudemiro Betin Ramos 

06- Flávia de Jesus R. M. de 
Paula 

06- José Augusto Camargo de 
Amorin 

08- José Carlos Onofre 

08- Silmara Estevam Siqueira 

09- Elena Maria N. Tiossi 
10- José Fatorino 

11- Margarida M. S. Peres 

11- Valdemir Anzolin  
13- Hilton José Barbosa 

13-José Geraldo Fonseca 

14- José Caruso 

15- Aparecida Circelli Ueno 

15- Conceição da Silva Nobrega 

17- Irene Gomes Picon 

18- Alice Rodrigues Iuri 
19- Dalides Martinez Migliato 

19- Ilton Antonio Gava 

20- Maria Adelaide Luchesi 
22- Fátima Regina Cebin Reimer 
22- Luiz Alexandre P. Rabelo 

23- Renata Maria Moschen Nascente 

25- Ana Maria Pagnossim Fiori 
25- Ronil Martins Ramos 

28- Deolinda Julianetti Chuqui 
29- Carolina Severino Lopes da Costa 

30- Ângela Tereza Ponce Vareda 

30- Carlitos José Pinheiro 

30- Maria Lúcia de Moraes 

31- Antonio Augusto Baio 

31- Adriana Schiavoni Saciloti  
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DÍZIMO É  
COMPROMISSO DE FÉ. 

 

Somos imensamente gratos a Deus 
por participar da Pastoral do Dízimo e 
sermos dizimistas em nossa comunidade. 
Dízimo é uma contribuição motivada pela 
fé, onde reconhecemos que tudo o que 
temos é graças ao Senhor. É uma forma 
de agradecer a Deus de acordo com nos-
sas possibilidades. Deus não quer que 
você dê mais do que consegue.  

Nada falta em nossas vidas quando 
devolvemos fielmente o dízimo, ao contrário, recebemos graças e bên-
çãos. E mais, além de ajudar nossa comunidade financeiramente no sus-
tento dos trabalhos pastorais e assistenciais, o dízimo é um compromisso 
do cristão, pois está relacionado com a experiência de Deus que por 
amor entregou Seu filho por nós e por todos, para que o mundo seja sal-
vo por Ele. 
 

(Marcela Jorge e Marcos Antônio dos Santos – Pastoral do Dízimo)  

Dizimista testemunha 

 
DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

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 E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

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 

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 

LITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTO    
01 Jr 15,10.16-21 / Sl 58 / Mt 13,44-46                                       Sto. Afonso Maria de Ligório 

02 Jr 18,1-6 / Sl 145 / Mt 13,47-53 

03 Jr 26,1-9 / Sl 68 / Mt 13,54-58 

04 Jr 26,11-16.24 / Sl 68 / Mt 14,1-12                                               São João Maria Vianney  

05 Ex 16,2-4.12-15 / Sl 77 / Ef 4,17.20-24 / Jo 6,24-35        18° Domingo do Tempo Comum 

06 Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96 / Mc 9,2-10                                        

07 Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101 / Mt 14,22-36 

08 Jr 31,1-7 / Cânt. Jr 31,10-12ab.13 / Mt 15,21-28                                            S. Domingos 

09 Jr 31,31-34 / Sl 50 / Mt 16,13-23  

10 2Cor 9,6-10 / Sl 111 / Jo 12,24-26                                                                São Lourenço  
11 Hab 1,12-2,4 / Sl 9A / Mt 17,14-20                                                                   Santa Clara 

12 1Rs 19,4-8 / Sl 33 / Ef 4,30-5,2 / Jo 6,41-51                   19° Domingo do Tempo Comum 

13 Ez 1,2-5.24-28c / Sl 148 / Mt 17,22-27 

14 Ez 2,8-3,4 / Sl 118 / Mt 18,1-5.10.12-14                                  S. Maximiliano Maria Kolbe 

15 Ez 9,1-7;10,18-22 / Sl 112 / Mt 18,15-20 

16 Ez 12,1-12 / Sl 77 / Mt 18,21-19,1 

17 Ez 16,1-16 / Cânt. Is 12,2-4.5-6 / Mt 19,3-12 

18 Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sl 50 / Mt 19,13-15 

19 Ap 11,19a / Sl 44 / 1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56       Solen. Assunção de Nossa Senhora  

20 Ez 24,15-24 / Cânt. Dt 32,18-21 / Mt 19,16-22                                              São Bernardo 

21 Ez 28,1-10 / Cânt. Dt 32,26-36 / Mt 19,23-30                                                         S. Pio X  

22 Is 9,1-6 / Sl 112 / Lc 1,26-38                                                           Nossa Senhora Rainha 

23 2Cor 10,17-11,2 / Sl 148 / Mt 13,44-46                                                  Sta. Rosa de Lima  

24 Ap 21,9b-14 / Sl 144 / Jo 1,45-51                                                                 S. Bartolomeu 

25 Ez 43,1-7a / Sl 84 / Mt 23,1-12 

26 Js24,1-2a.15-17.18b / Sl 33 / Ef 5,21-32 / Jo 6,60-69      21° Domingo do Tempo Comum 

27 2Ts 1,1-5.11b-12 / Sl 95 / Mt 23,13-22                                                          Santa Mônica 

28 2Ts 2,1-3a.14-17 / Sl 95/ Mt 23,23-26                                                          Sto. Agostinho  

29 Jr 1,17-19 / Sl 70 / Mc 6,17-29                                               Martírio de São João Batista 

30 1Cor 1,1-9 / Sl 144 / Mt 24,42-51 

31 1Cor 1,1-25 / Sl 32 / Mt 25,1-13 

DOAÇÃO COLÉGIO INTERATIVO 
 

Nossa gratidão ao 
Colégio Interativo pela 
doação de 60 cestas, 
num total de 1.200 kg 

de alimentos, para 
serem distribuídos às 

famílias carentes 
assistidas pela nossa 

Paróquia. 
  

Deus os abençoe e 
recompense por esse 
gesto de amor e de 

solidariedade. 
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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 

PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

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

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

ZAPPA SOUND 
System  

Venha conferir os nossos preços 
e o nosso atendimento 

 

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

Ano Nacional do Laicato: “Sal da terra e luz do mundo” 
 

A ALEGRIA DE TER A VOCAÇÃO LAICAL  
 

Neste ano em que celebramos o “Ano do Laicato” cujo tema é:  “ Cristãos 
leigos e leigas, sujeitos na ‘igreja em saída’, a serviço do Reino e o lema: “ sal da 
terra e luz do mundo ( Mt 5, 13-140), é de real importância enfatizar a alegria 
que brota da vocação laical, fruto  de quem teve um encontro com Jesus Cristo  
e que gera o compromisso de querer cada vez mais caminhar com Ele. É uma 
alegria que gera um constante movimento para servir, mesmo que seja com pe-
quenos gestos de amor, como nos ensina Santa Terezinha do Menino Jesus. É 
uma alegria que tem por base a fraternidade, fruto de sentirmo-nos família de 
Deus cuja pertença nos foi concedida pelo Batismo, oferecendo-nos ao Senhor, 
principalmente na participação do Sacramento da Eucaristia.  

A vocação laical é o chamado divino a sermos verdadeiros sujeitos na Igreja 
e no mundo sendo sal e luz sem medo de doar o nosso tempo e tudo aquilo que 
temos e somos não para o nosso próprio deleite, mas para que cada vez mais 
Cristo seja conhecido, amado e glorificado.  E cada cristão é chamado a ser sal e luz no próprio ambiente do cotidiano. 

Na família, verdadeira igreja doméstica, onde aprendemos a amar e somos amados, experimentamos por primeiro a 
alegria do amor de Deus com exemplos, gestos de serviço e entrega mútua, na geração e educação dos filhos. Assim 
também acontece na pequena comunidade eclesial onde à luz da Palavra de Deus vivenciam-se o diálogo e o respeito, 
e onde crescemos em nosso relacionamento conosco, com os irmãos de caminhada e com Deus. 

A vocação laical é um constante amar e ser amado por Deus, nos irmãos, com gestos de amor, de solidariedade e 
de fraternidade que nunca se esgotam, pois a cada desafio apresentado pela missão somos motivados a  irmos além 
mergulhando em  águas mais profundas independente de sermos ou não bem sucedidos na missão, mas na certeza de 
que Deus sempre caminha conosco e, tomando posse desta  certeza  ela sempre será causa de nossa alegria. 

Que o exemplo de Maria Santíssima nos ajude a alegrarmo-nos sempre no Senhor, em nossa vocação laical. Assim 
seja!  

                                                               Maria Célia Ferreira (E. Liturgia São João) 

FELIZ DIA DOS PAIS! 
 

O homem justo leva uma vida íntegra; como são felizes os seus filhos! (Pr 20,7) 
 

     As diversas comemorações ao longo do ano, tais como dia das mães, dos namora-
dos, dos pais demarcam nosso calendário e estabelecem obrigações sociais: cumpri-
mentar o(a) ente querido(a), providenciar um presente, preparar uma refeição especial... 
     Em uma visão cristã, nessas ocasiões, é preciso “pensar fora da caixa”, quero dizer, 
da caixa do consumo, da mídia e do senso comum, buscando um sentido mais profun-
do e sagrado das nossas relações familiares e amorosas, com as quais o próprio Deus 
nos presenteou. 
     A passagem de Provérbios 20,7 nos ajuda a refletir sobre um aspecto que deve ser 
considerado fundamental, principalmente com referência aos pais – a integridade, que 

significa: “estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição; plenitude, inteireza”. 
Em uma época sobremaneira caracterizada pela decadência de valores, a integridade dos pais é fundamental para 

o desenvolvimento saudável dos(as) filhos(as), dos pontos de vista físico, mental, social e espiritual. E quais seriam os 
componentes da integridade? Creio que honestidade, humildade, disposição para servir e compromisso social podem 
ser entendidas como características de uma pessoa íntegra. 

Um exemplo de pessoa íntegra em nossa comunidade é o Sr. Edimo Moschen. Para nossa felicidade, ele deu a 
mim e ao meu irmão, Edimo Jr, o maior bem que possuímos: a vida. Exemplos da integridade do meu pai, muitos de 
nós, da comunidade São Judas, conhecemos, e são tantos, que não precisam ser arrolados, pois se evidenciam em 
sua concreta prática cristã. 

Como meu pai, fica um exemplo que me marcou profundamente. Quando éramos crianças, morávamos em um bair-
ro modesto na periferia de São Paulo; naquela época meu pai era funcionário da Volkswagen. Como estavam, ele e 
minha mãe, construindo uma casa em Santo André, era necessário que meu pai fizesse muitas horas extras, trabalhan-
do por vezes 12 horas durante à noite, chegando em casa às sete da manhã. Com frequência, ele chegava e, como era 
o único que dirigia, junto com minha mãe ia levar Edimo Jr. ao médico, o que ocorria com frequência. Nunca reclamou, 
como nunca reclama de nada! E recentemente foi ouvido dizendo “Apesar do Júnior ser especial, sou um homem feliz”. 
Este é meu pai, a quem agradeço por ter me dado a vida e um exemplo perene de integridade. 

Um feliz e santo dia a todos os pais da nossa comunidade. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre! 
 

Renata Maria Moschen Nascente (Ministério de Leitores) 
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AGOSTO 
 MÊS DAS VOCAÇÕES 

Vocação é o chamado de Deus à santidade, a ser feliz e a fazer os outros felizes. Deus nos chama para trabalhar-
mos em seu Reino. Ele nos chama pelo nome, pois é nosso amigo. Ele tem segredos maravilhosos para nos contar e 
tem também tarefas bonitas para distribuir a cada  um de nós. É um chamado para fazer algo e cumprir uma missão. 
Todos nós batizados somos chamados a sermos santos. Algumas pessoas são chamadas por Deus 
para se casarem, outras para ficarem solteiras, outras para a vida religiosa. 

Leia junto com seu catequista ou seus pais e descubra o chamado que Deus fez aos  seus amigos: 
Vocação de Mateus (leia Mt 9,9); convite à renúncia (leia Mc 8,34); aquele que segue Jesus anda na luz 
(Jo 8,12). 

Neste mês cada domingo é dedicado a celebramos e rezarmos por uma vocação: 

1° Domingo - Vocação ao ministério ordenado (bispos, padres, diáconos) 

2º Domingo - Vocação à vida familiar (Dia dos pais) 

3º Domingo - Vocação à vida religiosa 

4º Domingo - Vocação leiga (Dia do catequista) 

1 V  N T  D    

2 O  A       

3 C  P  C    D 

4 A  A       

5 C   P  E E   

6 A S  U    A  

7 O  V  R     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

      Leia atentamente o texto e preencha corretamente o diagrama, 
substituindo o número pela palavra correspondente. 
 

     Nós só podemos (05) a nossa vocação através de muita (02). Pa-
ra isso é preciso estar muito atento aos sinais de Deus, para (07) o 
Seu chamado. A vocação deve ser (06) com (01) de (04) as  pessoas 
e de servir na construção de Reino de Deus. 

VOTO NUM CANDIDATO A DEPUTADO E ELEJO OUTRO!! 
 

     Pode acontecer que um candidato muito votado não consiga ser eleito 
deputado e outro com menos votos seja eleito. Isso acontece porque as va-
gas são distribuídas de acordo com a votação recebida por cada partido ou 
coligação. Isso se deve ao “quociente eleitoral” e ao “voto em legenda”. 

QUOCIENTE ELEITORAL 

 

     O artigo 106 do Código Elei-
toral explica como se dá o quoci-
ente eleitoral: o número de votos 
válidos (excluindo os brancos e 
nulos) é dividido pelo número de 
vagas a deputado estadual em 
cada Estado ou para deputado 
federal em âmbito nacional.  
      Por exemplo: o Estado do 
Espírito Santo tem aproximada-
mente 2.300.00 eleitores e 10 
vagas na Câmara Federal. Pre-
sumindo que muito eleitores dei-
xam de votar ou votam nulo, se-
rão cerca de 1.800.00 votos váli-
dos para eleger 10 deputados 
federais: 180.000 votos por vaga 
(esse número, que varia de um 
Estado para outro, é o que se 
chama quociente eleitoral). 

VOTO EM LEGENDA 

 

Os dois primeiros dígitos do candidato 
indicam por qual partido ele concorre. 
Assim, ao votar no candidato, o eleitor 
vota primeiro no partido. E se o eleitor 
quiser votar somente no partido (na legenda), basta digitar os dois primeiros dígitos 
e confirmar. O voto será válido e beneficiará os candidatos daquele partido. 

Após apurar os votos, cada partido soma a votação de todos os seus candidatos 
mais os votos para a legenda e, conforme o exemplo no quadro ao lado, a cada 
180.000 votos elege um deputado. 

A distribuição das vagas conquistadas é feita conforme a votação individual. Os 
candidatos mais votados do partido ganham as vagas, ficando os seguintes mais 
votados como 1º, 2° e 3° suplentes. 

É devido a isso que o eleitor vota num candidato e acaba ajudando a eleger ou-
tro, pois vota primeiro no partido e depois na pessoa.  

A vantagem das eleições proporcionais, conforme acima descrito, é que nenhum 
voto válido se perde, a não ser que o partido não consiga a quantidade de votos do 
quociente eleitoral. Ainda que o candidato em que o eleitor votou não seja eleito, 
ele ajudará a eleger alguém que é do mesmo ideário partidário.  

A desvantagem é que esse sistema favorece os políticos profissionais que esti-
mulam a candidatura de pessoas famosas, para trazerem votos para seu partido.  

Fique bem atento!!! 
 

VOTOS NULOS OU BRANCOS NÃO ANULAM A ELEIÇÃO 
 

Circula pelas redes sociais a informação de que quando os votos nulos e brancos ultrapassam 
50%, a eleição é anulada. Nesse caso, deveriam se apresentar outros candidatos e se realizar nova 
eleição. Isso é falso! É uma interpretação errada da lei eleitoral. Votar nulo ou branco é como a atitu-
de de Pilatos, que lavou as mãos. A melhor forma de protestar contra os corruptos é votar num bom 
candidato e depois acompanhar e fiscalizar os eleitos.  

Eleições 2018 

Fonte: Cartilha de Orientação Política - CNBB Regional Sul 2 
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Balancete do Dízimo - JUNHO 2018 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

340 195 

O movimento de caixa do mês de JUNHO, elabo-
rado 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 JUNHO, doamos 1.325 kg de alimentos em 53 
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. 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 1271, Centro 

SOMOS O  
CORPO DE CRISTO 

 

Quando criança não compreendia muitas coisas, como os rituais da igreja, 
as missas e tudo mais, porém sempre rezava para Deus pedindo bênçãos pa-
ra minha família. Até os 12 anos ia pouco às missas. Depois da primeira co-
munhão comecei a frequentar mais as celebrações. Aos 14 anos fiz a Crisma 
na paróquia São Nicolau de Flue. Após ser crismado comecei frequentar mais 
a Igreja, participei de dois grupos de jovens na Paróquia São Nicolau e tam-
bém fui catequista de crisma por um tempo. 

Em 2016 comecei a namorar a Diene, a qual me ajuda a crescer na minha 
fé em Deus. Ela participava das missas da Catedral, algumas vezes como lei-
tora, outras apenas como fiel. Ela também começou a frequentar a paróquia 
São Judas Tadeu juntamente comigo e depois de alguns meses participáva-
mos apenas das missas da São Judas. Como ela sempre gostou de servir, 
resolveu procurar a Célia para poder ajudar na liturgia de domingo à noite, 
pouco tempo depois fui convidado a também participar do grupo de Liturgia São João. 

Em janeiro de 2018, nós começamos a participar da legião de Maria, a qual também me ajudou a fortalecer minha fé 
e a compreender melhor o amor da Mãe de Deus por nós. Em abril recebemos o chamado para o Ministério Extraordi-
nários da Sagrada Comunhão, aceitamos o convite e começamos a servir a partir de junho. Toda essa caminhada até 
aqui foi muito gratificante, hoje percebo melhor a relevância de cada celebração e a importância de participar em comu-
nidade.  

Rodolfo Zanette 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

EQUIPE DE CANTO NOVA MISSÃO 
 

“Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo;  
Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade;  

Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério; sobre a harpa com som solene” (Salmo 92,2-4) 
 

Qual a função de um grupo de canto na Missa? O canto na Missa, além da própria animação, deve levar a assem-
bleia a participar, cantando, respondendo, vivendo cada momento litúrgico intensamente. O Catecismo da Igreja Católi-
ca, citando Santo Agostinho, fala da importância do canto na Liturgia: “Quem canta, reza duas vezes”. 

Papa Francisco, ao final de seu discurso dirigido aos participantes do Congresso Internacional de Música Sacra, em 
março de 2017, em Roma. disse:  “Encorajo-vos a não perder 
de vista este objetivo importante: ajudar a assembleia litúrgica 
e o povo de Deus a experimentar e a participar, com todos os 
sentidos físicos e espirituais, no Mistério de Deus. A música 
sacra e o canto litúrgico têm a tarefa de nos conferir o sentido 
da glória de Deus, da sua beleza e da sua santidade, que nos 
envolve como uma «nuvem luminosa».” 

A Equipe de Canto Nova Missão é responsável pelas cele-
brações em louvor a São Judas Tadeu, todas as sextas-feiras. 
Se você gosta de cantar ou de tocar algum instrumento e se 
sentiu chamado, tocado por essa leitura, nos procure no final 
de uma das celebrações. Estaremos de braços abertos para 
recebê-lo. Como diz a canção: “Entra na roda com a gente, 
você é muito importante, vem!” 

 

NOSSA PASTORAL 

O leigo é um vocacionado, chamado pelo Senhor para colocar seus dons a serviço da Igreja e do Reino de Deus. 



EXPEDIENTE 
 
 

O Boletim Informativo é uma 
publicação mensal da 
Paróquia São Judas Tadeu - 
São Carlos. Rua Jesuíno de 
Arruda, 3135. Fone 3371 8487  
Diretor: Pe. Marcio Coelho 

Organização: Pastoral da 
Comunicação 

Tiragem: 1.300 exemplares 

Impressão: Artes Gráficas 
Lamanna (16) 3372 9052 
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01/08 a 03/08: Retiro de Presbíteros 
02/08: 19h30 - Cel. c/ bênção SS. Sacramento 
03/08: 19h30 - Mis. louvor ao Sagrado Coração 
de Jesus e Novena a São Judas Tadeu 
04/08: 08h - Encontro do Diacônio 
 14h30 - Chá dos Avós 
 19h30 - Missa - Entrega do Pai Nosso 
para crismandos 
05/08: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Enc. Comunitário de Espiritualidade 
06/08: 20h - Terço dos Homens 
07/08: 20h - Mis. Mission. Com. Sta. Terezinha 
08/08: 19h30 - Reunião CPP 
09/08: 14h - Chá da Tarde com Show de Prê-
mios - ONG Amigos de S. Judas Tadeu 
 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 12 
10/08: 19h30 - Cel. e Nov. São Judas Tadeu 
 19h30 - Missa Dia do Diácono 
[Santuário São Pio X] 

11/08: Dia da Sobremesa - Catequese 
 09h - Adoração ao SS. Sacramento 
 14h - Visita ao asilo - Crisma 
 14h30 - Reunião de Liturgia e Canto 
 19h30 - Mis. - Aniv. Projeto Caminhar e 
Pastoral Vocacional 
 20h30 - Yakissoba do Brasa 
12/08: 08h30 e 19h30 - Missa 
13/08: 19h30 - Terço Luminoso  
14/08: 19h30 - Missa das famílias com o Bispo 
[Catedral] 
15/08: 20h - Pós-encontro ECC 
16/08: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento sobre chave da casa 
17/08: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu com 
troca de orações e renovação dos votos matri-
moniais 
18/08: 09h - Ordenação Presbiteral [Catedral] 
 19h30 - Missa Mensal das ENS 
19/08: 08h30 - Mis. e Enc. Famílias Legionárias  
 10h - Celebração do Batismo 
 11h - Confrat. Past. Vocacional 

  19h30 - Missa 
20/08: 15h - Hora Santa do Apostolado  
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço Vocacional  
21/08: 20h - Mis. Missionária Com. Sta. Rita 
23/08: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 21 
24/08: 19h30 - Cel. e Nov. S. Judas Tadeu 
 19h30 - Missa - Leitorado dos Candida-
tos ao Diaconato [Jaú] 
25/08: 14h - Integração Coroinhas [Seminário] 
 19h30 - Missa - Aniv. Brasa 
26/08: 08h30 e 19h30 - Missa  
 11h30 - Mis. Curso de Noivos 
27/08: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
28/08: 15h - Mis. louvor São Judas Tadeu 
 19h30 - Mis. louvor São Judas Tadeu 
29/08: 19h30 - Escola Bíblica 
30/08: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Enc. Coord. Setor - Mês Bíblia 
31/08: 19h30 - Cel. e Novena São Judas Tadeu 

 

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

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 

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 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 
Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 
Inscrições: até 09 de agosto 

Preparação: 11 de agosto 

Celebração: 19 de agosto 

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 

Aniv. Ministério Leitores - 13/06 

Missa de Santo Antônio - 13/06 

Festa junina - 16/06 

Batizados - 17/06 

Missa Sertaneja   

Enc. Pastoral da 

Acolhida - 02/07 

Aniv. Past. Social 

06/07 

Sopa Solidária da Legião - 23/06 

Entrega Credo p/ crismandos - 23/06 


