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LEIGO: SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO 
 

     Com o Concílio Vaticano II a Igreja reconhece a importância e o papel 
que nós leigos e leigas temos na evangelização e testemunho de vida cristã. 
O documento Lumem Gentium (LG,17) reforça que a missão de evangelizar 
é de todo povo de Deus, cada qual em seu ministério, missão essa destaca-
da também pelo Papa João Paulo II, em 1988, com o documento Christifide-
les Laici, na sua dignidade missionária de leigo e leiga. 
     A igreja do Brasil assumiu essa proposta primeiro com o Documento 62 e 
mais recentemente com o 105 e também nos capítulos III e IV do Documen-
to de Aparecida, destacando a alegria de sermos discípulos missionários no 
anúncio do Evangelho de Cristo e na busca da santidade, como um modo de 
viver na família, no trabalho e na Igreja. 
     Nessa caminhada somos chamados a assumir com entusiasmo o serviço 
para o bem comum, ajuda ao próximo, especialmente nossos irmãos mais 
necessitados de dignidade e de condições de vida, nos engajando na luta 
contra a economia da exclusão, a cultura do descarte, a idolatria ao dinheiro 
e ao poder, a desigualdade que gera violência, o desrespeito às crianças e 

idosos, a destruição do planeta e o não compromisso aos sacramentos da Igreja.  
Ao assumir essa missão no Conselho Diocesano de Leigos e Leigas fiquei muito feliz com o convite feito pelos pa-

dres do nosso Vicariato, em especial ao nosso pároco, Padre Marcio, pela confiança e consideração, e espero continu-
ar dando testemunho da fé nesse mundo que apresenta tantos desafios, principalmente os que vão contra o Reino de 
Deus, e lutando contra tudo o que oprime, exclui, e afasta nossos irmãos e irmãs da comunidade e do evangelho. 

Que possamos, no dia a dia, ser sal da terra e luz do mundo nessa Igreja em saída, discípulos missionários dessa 
Igreja atuante e presente na vida do povo. 
 

Jorge Carrara (Conselho Diocesano de Leigos) 

XII ASSEMBLEIA PAROQUIAL DE PASTORAL: Uma oportunidade de ser sujeito eclesial! 
 

Ser sujeito eclesial é se perguntar: o que eu posso fazer para colaborar com a missão evangelizadora da Igreja? 
Que caminhos podemos trilhar para realizar essa missão? Ser Igreja é ser comunidade! É caminhar juntos numa mes-
ma direção, na fraternidade e na comunhão. Para que possamos crescer na vivência da espiritualidade comunitária 
alguns momentos são fundamentais e, entre eles, a Assembleia Paroquial de Pastoral tem uma relevância especial. 
Realizada uma vez por ano, tem por objetivo estimular toda comunidade a planejar a vida e a missão, em comunhão 
com as propostas pastorais de toda a Igreja, desde as orientações do Papa Francisco, da CNBB e do Plano de Pastoral 
de nossa Diocese. 

Durante o mês de outubro as pastorais, comunidades e movimentos se reuniram para avaliar a caminhada pastoral 
e propor caminhos para o próximo ano. As propostas serão agora sintetizadas e depois apresentadas na Assembleia, 
no dia 21 de novembro, na qual participarão 05 representantes de cada pastoral, comunidade e movimento, para esco-
lher as prioridades para 2019. Mais importante que a certeza dos frutos que vamos colher é a certeza de que estamos 
no caminho certo, vivendo em comunhão e buscando juntos realizar a vontade de Deus. 
 

Pe. Marcio Coelho 

MISSA PELOS FALECIDOS  
 

A certeza da ressurreição é o bálsamo que alivia nossa 
dor diante da partida de um ente querido para a casa do 
Pai. A Eucaristia, celebração da ressurreição de Jesus, 
nos dá a certeza de que a morte não é o fim, mas o início 
da vida definitiva em Deus.  

A Pastoral da Esperança convida para celebrar a Eu-
caristia no dia 30 de novembro, às 19h30, com a intenção 
especial pelos falecidos da comunidade. 

SACRAMENTO DA CRISMA 
 

Nossa comunidade, juntamente com os familiares e as 
catequistas, se alegra com os crismandos (jovens e adul-
tos) que receberão o Sacramento da Crisma no próximo 
dia 27 de novembro, às 19h30. 

A Crisma é o sacramento que confirma a graça do Ba-
tismo com a plenitude do Espírito Santo. Como membros 
do Corpo de Cristo, pedras vivas de Sua Igreja, nossos 
crismandos assumem a missão de evangelizar. 



NATALÍCIOS 
 

 

02- Josefa Poleti Tavoni 
04- Rosa Sabi de Paula 

04- Santinha Therezinha Nocilli 
04- Jaci Terezinha S. de Castro 

05- Ana Maria Fonseca 

05- Maraiza Paganelli Souza 
Pinto 

09- Delcir Lopes 

10- Marcos Aurélio Guastaldi 
13- Valdinei da Silva Barros 

14- Maria Estela Antonioli Pisani 
Canevarolo 

15- Aline Gementi de Lima 

15- Marina Matsue Nakatu Iashiro 

17- Sirley Rodrigues Z. Cordero 

18- Cristina Carolina B. Martins 

18- Douglas W. Bettoni 
19- Ana de Fátima G. Vendramin 

19- Claudia Rejane Zangotti da 
Costa 

20- Ana Dell’Antonia Gava 

21- Paulo Sergio Dias 

24- Rosangela Correa de O. 
Scatamburlo 

25- Edimo Moschen 

25- Zuleika Gabriel Fagnani 
26- Aparecida Zorzi Bartaquim 

27- Maria Stela Regina Caruza Coura 

28- Maria de Lourdes C. Peppino 

30- Luiz Carlos de Andrade 
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 COMPROMISSO COM A 

EVANGELIZAÇÃO 
 

Hoje, depois de toda uma caminhada de vida pastoral e social me sin-
to cada dia mais como um cristão comprometido com minha igreja e suas 

verdades e encontro no Dízimo uma des-
sas verdades que me identificam como 
um católico fiel, autêntico e maduro. 
     Servir a Igreja também pelo Dízimo 
me deixa realizado e comprometido com 
a causa da evangelização e a partilha 
com aqueles irmãos mais necessitados. 
  

Seja você também um Dizimista!  
 

Jorge Carrara 

Dizimista testemunha 

LITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBROLITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBROLITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBROLITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBRO    
01 Ef 6,10-20 / Sl 143 / Lc 13,31-35 

02 Is 25,6a.7-9 / Sl 26 / 1Jo 3,1-2 / Jo 6,37-40    Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos 

03 Fl 1,18b-26 / Sl 41 / Lc 14,1.7-11  

04 Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23 / 1Jo 3,1-3 / Mt 5,1-12a                  Solenidade de Todos os Santos 

05 Fl 2,1-4 / Sl 130 / Lc 14,12-14 

06 Fl 2,5-11 / Sl 21 / Lc 14,15-24  

07 Fl 2,12-18 / Sl 26 / Lc 14,25-33 

08 Fl 3,3-8a / Sl 104 / Lc 15,1-10 

09 Ez 47,1-2.8-9.12 / Sl 45 / Jo 2,13-22                               Dedicação da Basílica do Latrão 

10 Fl 4,10-19 / Sl 111/ Lc 16,9-15                                                                São Leão Magno 

11 1Rs 17,10-16/Sl145/ Hb9,24-28/Mc12,38-44                  32° Domingo do Tempo Comum 

12 Tt 1,19 / Sl 23/ Lc 17,1-6                                                                                   São Josafá 

13 Tt2,1-8,11-14 / Sl 36 / Lc 17,7-10 

14 Tt 3,1-7 / Sl22 / Lc 17,11-19 

15 Fm 7,20 / Sl 145 / Lc 17,20-25 

16 2Jo 4-9 / Sl 118 / Lc 17,26-37 

17 3Jo 5,8 / Sl 111 / Lc 18,1-8                                                          Santa Isabel da Hungria 

18 Dn 12,1-3 / Sl 15 / Hb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32           33° Domingo do Tempo Comum 

19 Ap 1,1-4;2,1-5 / Sl 1 / Lc 18,35-43                 Ss. Roque G., Afonso R. e João del Castillo 

20 Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14/ Lc 19,1-10 

21 Zc 2,14-17 / Cânt. Lc 1,46-55 / Mt 12,46-50                   Apresentação de Nossa Senhora 

22 Ap 5,1-10 / Sl 149 / Lc 19,41-44                                                                    Santa Cecília 

23 Ap 10,8-11 / Sl 118 / Lc 19,45-48 

24 Ap 11,4-12 / Sl 143 / Lc 20,27-40                    Sto. André Dung-Lac Presb e Comps. Mts 

25 Dn 7,13-14 / Sl 92 / Ap 1,5-8 / Jo 18,33b-37           Solenidade de Cristo Rei do Universo  

26 Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23 / Lc 21,1-4 

27 Ap 14,14-19 / Sl 95 / Lc 21,5-11  

28 Ap 15,1-4 / Sl 97 / Lc 21,12-19 

29 Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99 / Lc 21,20-28 

30 Rm 10,9-18 / Sl 18 / Mt 4,18-22                                                                      Santo André 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 1271, Centro 

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 

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 

MISSA PELAS INTENÇÕES  
DOS DIZIMISTAS 

 

A fidelidade dos dizimistas de nossa paróquia, 
devolvendo todo mês o seu dízimo, permite que 
nossa comunidade continue sua missão evangeli-
zadora, celebrando os mistérios da nossa salva-
ção, anunciando a alegria do Evangelho e cuidan-
do dos pobres e necessitados.  

Por isso, queremos louvar a Deus pela vida e 
pela fé dos nossos dizimistas e rezar por suas in-
tenções. Celebraremos a Missa pelas intenções 
dos dizimistas no dia 23 de novembro, às 19h30. Após a missa teremos 
uma singela confraternização no salão paroquial. 

DOAÇÃO DE LEITE 
 

     Nossa Paróquia recebeu a doação de 
311 caixas de leite, arrecadadas nas inscri-
ções para a Corrida/Caminhada Nelson 
Prudêncio, promovida pelo Departamento 
de Educação Física e Motricidade da UFS-
Car. Essa doação muito ajudará nas cestas 
básicas e também na Creche Estrela da 
Manhã. Na pessoa da Profa. Dra. Paula H. 
Lobo da Costa agradecemos a todos os 
responsáveis e participantes do evento e 
suplicamos as bênçãos de Deus, por inter-
cessão de São Judas Tadeu. 

ENCONTRO DE  
ESPIRITUALIDADE DO ADVENTO 

 

Deixe anotado na sua agenda. No dia 
02 de dezembro, teremos o Encontro Co-
munitário de Espiritualidade, preparando-

nos para viver o tempo do Advento e do 
Natal. Natal é Cristo que nasce em nossa 
vida! Para que isso aconteça, precisamos 
nos preparar espiritualidade, a exemplo de 
Maria, meditando a Palavra de Deus. 

Faça sua inscrição na Secretaria Paro-
quial até o dia 30 de novembro. 
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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 E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

DARLEN 
  

Moda feminina     Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984    Fone: 3307-2677 ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

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

MARILDA BACHUR RESENDE 
 

O cristão leigo é verdadeiro sujeito 
eclesial mediante sua dignidade de 
batizado. Chamada a ser testemu-
nha da presença de Jesus Ressusci-
tado em tudo na minha vida, partin-
do do princípio de minha criação 
regada de ensinamentos e vivência, 
valores e perseverança na fé planta-
da em minha alma, a isso chamo de 
consciência cristã; louvor e honra 
nos sacramentos a mim concedidos, 
gratidão pela família que me criou na fé, interesse e satisfa-
ção por cada aprendizado, esperança e certeza de eterna 
caminhada. A alegria de me ver hoje como sujeito eclesial, 
não é uma questão de perfeição e sim de vocacionada, 
perseverante no caminho de conversão, no cumprimento 
da missão de ser sinal e promotora do Reino de Deus.   

MARIA JOSÉ MONTEIRO 
DOS SANTOS 

 

Ainda criança, aprendi que Deus é 
amor, misericórdia e paz. Às ve-
zes, refletia se Deus me condena-
ria por uma ou outra questão. Mas 
ao ficar de joelhos, pedir a Jesus 
ajuda e orientação, descobri que 
posso sim colocar muita fé e confi-
ança Nele. Hoje tenho a mais ple-
na certeza que Deus me fez as-
sim! Sou criada à Sua imagem e 

semelhança, um filho amado.  Que meu lugar é na Igreja 
sim, e juntos com os irmãos formarmos a comunhão dos 
santos! E, comungar, estar intimamente ligado a Deus só 
me fortalece na caminhada espiritual, por isso, “Amar e 
Servir com Alegria”, esse é o meu sentimento ao aceitar 
contribuir com meus dons para as mais diversas pastorais 
da Igreja, que busca difundir os ensinamentos deixados 
por Jesus nos Evangelhos. 

LUCIANO SANTINHO 
 

Eu e minha família começamos 
a frequentar a paróquia de São 
Judas em outubro de 2012. 
Fomos muito bem acolhidos e 
após poucos meses fui convidado para participar da Pastoral do Batismo, pelo Rossi e pelo 
Luciano. Aí se iniciou uma nova caminhada com Jesus, com alguns desafios e muitas ale-
grias. Hoje tenho vários amigos na comunidade que me ajudam a compreender a importân-
cia de vivermos juntos e servirmos o irmão que precisa do olhar e do carinho de Jesus.  E 
como é bom servir a esse Divino Mestre! Como membro da Igreja ainda tenho um sonho: 
conhecer o Coliseu, onde cristãos davam a vida por amor a Jesus e convertiam milhares 
pelo seu testemunho de fé, edificando a nossa Igreja. 

WANDERLEI ROSSI 
 

A desordem e a aridez das 
dúvidas do nosso tempo an-
seiam pela Água Viva que é 
Jesus. Ela brota da misericór-
dia de Deus, para Quem na-
da é impossível. Nossas fa-
lhas e fraquezas, não O im-
pedem de nos amar como 
somos, e Ele conta conosco 
para a transformação em nós 
e por nós. Daí vem a alegria 
e a gratidão de sermos integrados, pelo batismo, em seu 
projeto de amor; e nesta fraternidade colocarmos os dons 
a nós concedidos em proveito dos irmãos, que igualmente 
sujeitos eclesiais, animam com sua ação a nossa fé. Que 
o Espírito Santo conserve a alegria de servir em toda nos-
sa comunidade, e que Maria – modelo seguro para os 
sujeitos comprometidos - encoraje novos sins. Seu lugar o 
espera e só você pode ocupá-lo!  

A ALEGRIA DE SER SUJEITO ECLESIAL 
 

Na solenidade de Cristo Rei, encerramos o Ano Nacional do Laicato, o qual lembrou que todos os batizados de nos-
sa Igreja devem se tornar sujeitos eclesiais, para serem sal da terra e luz do mundo, como pediu Jesus. O CPP 
(Conselho Paroquial de Pastoral) escolheu alguns irmãos e irmãs de nossa comunidade para darem seu testemunho, 
sobre a alegria de serem sujeitos eclesiais em nossa Paróquia São Judas Tadeu e no meio do mundo. 

GABRIEL CARVALHO 
 

Sou legionário há 16 anos, 
membro da comunidade São 
Judas Tadeu desde o ano de 
2000. Iniciei no grupo dos coroi-
nhas, catequese e dando conti-
nuidade à Legião de Maria. 
Além de participar deste movi-
mento, faço parte do ministério 
dos leitores. 
Desde o batismo recebi a voca-
ção de ser sujeito eclesial. Par-
ticipando da construção do rei-

no de Deus através do meu trabalho na paróquia e na 
Legião consigo viver a alegria de servir Jesus na pessoa 
do próximo. Tenho comigo um modelo de vida espiritual 
que é a bem-aventurada Virgem Maria, que me inspira a 
seguir seu filho Jesus, pelo seu exemplo de amor e humil-
dade, me encorajando a realizar os múltiplos trabalhos de 
evangelização com crianças e jovens. 
Toda essa vivência nos ensinamentos do Evangelho, traz 
a alegria de ser sujeito eclesial e me possibilita um amadu-
recimento na Fé e um despertar de vida plena que consigo 
colocar em prática na Igreja, na família e na sociedade. 



Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida ----    Novembro 2018 Novembro 2018 Novembro 2018 Novembro 2018     4444    

JESUS CRISTO 
REI DO UNIVERSO 

GRACIA TERESA NEGREGIOL 
 

Eu agradeço em primeiro lugar a Deus por ter nascido 
em uma família onde meus pais e padrinhos me condu-
ziram à pia batismal, e depois me educaram na fé. Atra-
vés disso sempre tive um bom relacionamento com to-
das as pessoas da Igreja, na comunidade; e quando tra-
balhava, também encontrei amigos que foram educados 
na fé. Tenho a graça de participar em uma Paróquia on-
de os padres que por aqui passaram sempre nos orien-
tavam para viver essa comunhão. E hoje não é diferente. 
O Padre Marcio não mede esforços para nos orientar e 
nos conduzir na vivência da comunhão, em comunidade. 

Hoje trabalho em várias pastorais, mas em especial na catequese, ajudando os 
pais a conduzirem seus filhos no caminho da fé. Isso me faz muito feliz. Agra-
deço aos meus irmãos de caminhada de fé por terem me escolhido como sujei-
to eclesial, sendo capaz de ser sal da terra e luz do mundo. 

ANA MARIA LUCAS TIOSSI 
 

Ser sujeito eclesial significa ser 
maduro na fé, testemunhando amor 
à igreja, servindo irmãos e irmãs; 
permanecer no seguimento de 
Jesus, sendo obediente na escuta 
de seus ensinamentos e coragem de 
testemunhar Cristo. Tenho plena 
consciência do meu vínculo com a 
Igreja, procurando aderir ao projeto 
de Deus. Vivo fielmente a condição 
de filha de Deus na fé, aberta ao 
diálogo, à colaboração e à corresponsabilidade com o 
Pastor. Assumo meus deveres na Igreja, sem cair no 
fechamento ou na indiferença. Todo batizado é convidado 
a ser sujeito eclesial e não ser um cristão passivo, 
acomodado, adormecido na pia batismal ou nos bancos 
da igreja. Seja você também meu irmão, um sujeito 
eclesial agindo em favor do Evangelho e dos irmãos. 

MARIA CÉLIA  
BARBOSA FERREIRA 

 

       Ao celebrarmos a festa de 
nosso Padroeiro, lembro-me das 
primeiras vezes em que participei 
da novena dedicada a São Judas 
Tadeu na qual rezávamos:” E as-
sim convertido assumirei a mis-
são de viver e anunciar o Evange-
lho, como membro ativo de minha 
comunidade”. Este pequeno tre-
cho da novena batia forte em meu 
coração na certeza de que algum dia seria um membro 
ativo da comunidade. Não demorou muito para que Deus 
agisse em minha vida, pois, além de servir na Liturgia fui 
ser voluntária na ONG Amigos de São Judas Tadeu. Ser-
vir a Jesus como sujeito eclesial nos traz uma alegria ím-
par que ninguém pode nos roubar ou “editar”, pois, vem 
autenticada com o selo do amor de Deus. 

No último domingo do Ano Litúrgico, celebramos a Solenidade de Jesus 
Cristo, rei do Universo, lembrando que o ponto de chegada da nossa história 
é a manifestação gloriosa do Senhor, instaurando seu Reino de amor, de jus-
tiça e de paz.  

Nosso Rei é muito especial, nasceu numa estrebaria, seu berço era um 
cocho de  capim. Foi envolvido em pobres faixas que sua mãe Maria prepa-
rou, e era aquecido pelos animais que estavam lá. Este Rei era pobre de coi-
sas materiais, mas grandemente rico da graça de Deus. Cresceu sem nenhu-
ma mordomia, ajudava seu pai José na carpintaria.  

Quando cresceu saiu para realizar o plano de 
seu Pai, ajudando pessoas, curando e transforman-
do vidas. Algumas pessoas O reconheceram como  
Rei, outras zombaram, achando que estava incomo-
dando e por isso o crucificaram. Colocaram uma 
coroa de espinho em sua cabeça, batiam e diziam: “ 
Viva o Rei dos Judeus”.  

Mas este Rei ressuscitou e tem um tesouro mui-
to maior. Ele tem o céu para nos dar, sua maior ri-
queza é o Amor e a Justiça para com todos. Esta-
mos vivendo na esperança, o advento de seu Reino 
glorioso. 

Procure no caça-palavras ao lado, as  
palavras em negrito do texto. 

Estes irmãos e irmãs representam 
centenas de agentes de pastoral que 
nossa Paróquia tem a alegria de con-
tar, atuando como verdadeiros sujei-
tos eclesiais. Servir a Deus na vida 
em comunidade não é um peso, mas 
um caminho de realização. Quem 
permanece perto do Senhor, colo-
cando-se a seu serviço, na missão 
evangelizadora, experimenta com 
mais intensidade Sua graça. Quem 
permanece junto à fonte de água 
fresca nunca passa sede; assim tam-
bém quem permanece junto ao Se-
nhor, colocando-se ao seu serviço, 
experimenta sempre Seu amor. 
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Balancete do Dízimo - SETEMBRO 2018 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

342 207 

O movimento de caixa do mês de SETEMBRO, 
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 SETEMBRO, doamos 1.040 kg de alimentos em  
52 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. 

DESEJO DE  
SERVIR 

 

     Comecei a frequentar as missas na Paróquia São Judas Tadeu 
em 2004, sempre com o desejo de servir, mas não sabia ainda como 
fazê-lo. Em 2009 fizeram um convite geral na missa, chamando as pes-
soas interessadas em fazer parte da Pastoral da Pessoa Idosa (PPI). 
Não conhecia o trabalho dessa pastoral, mas atendi ao chamado e me 
encontrei. Hoje estou como coordenadora da PPI, mas sempre achan-
do que faço pouco. Participo também, há três anos, na Pastoral da Aco-
lhida.  

Além dessas atividades, sou representante, com mandato até 2019, 
das Pastorais da Pessoa Idosa junto ao Conselho Municipal de nossa cidade de São Carlos. 

Tenho dois filhos, Cristiano e Carina, que também se sentiram acolhidos pela comunidade e fizeram questão de ba-
tizar seus filhos em nossa Paróquia: Kevin, hoje com 8 anos e Eliza com 01 ano. Sou muito grata, primeiro à Deus e ao 
nosso Pároco, Pe. Marcio, pela oportunidade de servir à nossa Paróquia. 

 

Márcia Aparecida Simião 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

EQUIPE DE CANTO  
VOZES DE LOUVOR 

 

“Cantarei ao meu Senhor e Deus, cantarei ao meu Senhor e Pai. No meu 
canto eu louvarei, tudo aquilo que Ele faz e cantando chegarei ao Pai”  

 

 Padre Zezinho. 
 

A essência do canto na liturgia é levar toda a Assembleia a louvar à 
Deus, agradecer, suplicar, pedir perdão, louvar. A Equipe de Canto 
“Vozes de Louvor” nasceu de uma união da necessidade de louvar a 
Deus e da colocação dos dons de cada um a serviço da comunidade. 
Na simplicidade, mas na doação, se fez uma equipe coesa, entrosada. 
Tem a participação de Paulo Morais, Paulinho Morais, Lucas, Orlandinho,  Mauro e César. Busca a equipe o canto de 
uma só voz de toda a comunidade e, disposta a responder aos chamados do Pároco nas celebrações em que precisa 
da música. Formada inicialmente por uma família, tornou-se uma família maior.  

A Igreja precisa de todos, mas na música, não basta só querer, é preciso ter um conhecimento musical, mesmo que 
simples. Por isso esse dom precisa ser despertado em outras pessoas. A Equipe Vozes de Louvor busca sempre a 
abertura para novos participantes, sempre com a experiência nossa.  

Além do canto na liturgia somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo, pois a música litúrgica também tem seu 
lado missionário, profético, vocacional, libertador, carismático. Somos provocados a dar o testemunho da nossa partici-
pação na música, muitas vezes, através de letras que cantamos.  A fé é um compromisso que precisamos repartir com 
nossos próximos.   

 

NOSSA PASTORAL 

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 

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 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

 
DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

ZAPPA SOUND 
System  

Venha conferir os nossos preços 
e o nosso atendimento 

 

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

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

Cristo Rei! Celebração da plena realização do Reino de Deus, ao qual todos nós devemos nos colocar a serviço, seja 
na missão evangelizadora da Igreja, seja no cotidiano de nossa vida em sociedade, promovendo a justiça e a paz! 
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AGENDA PASTORAL 

 

01/11: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião Past. Dízimo 
02/11: 19h30 - Mis. em louvor ao Sagrado Cora-
ção de Jesus e pelos falecidos, com Novena a 
São Judas Tadeu 
03 e 04/11: Dia do Brigadeiro - Legião de Maria 
03/11: 12h - Confissões Hallel 
 15h - Reunião de liturgia e canto 
 19h30 - Missa 
04/11: 08h30 e 19h30 - Missa 
 16h30 - Missa Hallel São Carlos 
05/11: 20h - Terço dos Homens 
06/11: 20h - Mis. Mission. Com. Sto. Antônio 
07/11: 19h30 - Reunião CPP 
08/11: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 12 
09 a 11/11: Encontro Estadual CF 2019 
09/11: 19h30 - Cel. e Novena São Judas Tadeu 
10/11: Dia da Pizza - Brasa 
 09h - Adoração SS. Sacramento 

11/11: 08h30 e 19h30 - Missa 
12/11: 15h - Hora Santa Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
13/11: 08h - Reunião Vicariato São Carlos 
 20h - Mis. Missionária Com. São José 
 20h - Pós-encontro do ECC 
15/11: Assembleia Diocesana de Pastoral 
 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento 
16/11: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
17/11: 09h - Reunião Comissão da XII APP  
 14h - Confissões dos crismandos 
 19h30 - Missa 
 20h30 - Enc. com pais e padrinhos dos 
crismandos 
18/11: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Celebração do Batismo 
19/11: 20h - Terço Vocacional 
20/11: 19h30 - Escola Bíblica 
21/11: 19h30 - Assembleia Paroquial de Pastoral 
22/11: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 21 

 23/11: 19h30 - Mis. pelos dizimistas e Novena a 
São Judas Tadeu 
 20h30 - Confratern. dos dizimistas 
24/11: 08h - Aula Claretiano 
 14h - Visita Asilo - Legião e Vicentinos 
 14h30 - Ensaio Crisma 
 19h30 - Missa 1ª Comunhão 
 20h30 - Pizza - Movimento das Universi-
dades Renovadas 
25/11: 08h30 e 19h30 - Missa 
 11h30 - Missa Curso de Noivos 
26/11: 15h - Reun. Apostolado Oração 
27/11: 19h30 - Celebração da Crisma 
28/11: 15h e 19h30 - Mis. em louvor a São Ju-
das Tadeu 
29/11: 08h - Reunião Geral do Clero 
 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
e casamento 
30/11: 19h30 - Mis. pelos falecidos e Nov. São 
Judas Tadeu - Abertura da Novena de Natal  
 20h30 - Reunião Coord. Setor 

 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 
Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 
Inscrições: até 09 de novembro 

Preparação: 11 de novembro 

Celebração: 18 de novembro 

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 

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 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

Renovação 

e novos 

leitores 
15 e 21/09 

Batizados 
23/09 

Dia de Sta. 

Terezinha  
01/10 

Coroação 

de N. Sra.  
12/10 

Entrega 

crucifixo 

para  
crismandos  
13/10 

Show de Prêmios 
06/10 

Bênção Dia 

do Idoso 
30/09 

46º Brasa 
28 a 30/09 


