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INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE 2019 

1ª Eucaristia e Crisma 

  

Período de inscrições: de 02 de janeiro a 15 de fevereiro, 
na Secretaria Paroquial (fone 3371 8487) 
 

Pré-Eucaristia: para crianças até 7 anos 
1ª Eucaristia: para crianças com 8 ou 9 
anos (Turma especial de 1ª Eucaristia 
para crianças com 10 anos ou mais) 
Perseverança: para quem já fez a 1ª Eu-
caristia. 
 

Crisma: para quem tem 14 anos ou com-
pletará até julho deste ano. 

ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS 

 

O amor nasceu, Jesus é o amor! Deus nos visitou em 
Jesus Cristo. Ele chegou no Natal, como prometido por 
Deus e anunciado pelos profetas. Faz-se um menino 
simples, pequeno e humilde, se faz um de nós, para que 
com Ele sejamos Nele um só. 

Aquele que esperávamos já se encontra em meio a 
nós. É tempo então de nos alegrarmos, de reviver a nos-
sa fé e de acreditarmos na esperança para um tempo em 
que renasce em nosso coração a oportunidade de nos 
tornarmos fecundos no amor ao próximo.  

Celebrarmos o tempo do Natal é a oportunidade que 
temos de anunciar Jesus ao próximo. Anunciar que Je-
sus nasceu, e ao nascer nos convida a nascermos tam-
bém com Ele, renovando o nosso caminhar, para que 
seja um caminhar de discipulado.  

Anunciemos, portanto, neste momento tão bonito, a 
boa noticia de que "nasceu-nos um Salvador, que é o 
Cristo Senhor” (Lc 2, 11). E assim como os anjos louva-
ram a Deus, louvemo-Lo exaltando as maravilhas que 
Ele todos os dias faz em nosso favor.  

Festejemos com alegria a chegada de Jesus, o mes-
mo que veio, que vem e que virá. Alimentemos em nosso 
coração a certeza do amor de Deus, o amor Ágape, o 
amor que não mede esforço e tamanho para nos alcan-
çar, e assim possamos constantemente viver nossos 
dias cheios da alegria que brota do berço de Belém.    

Ao iniciarmos um novo ano, possamos colocar todos 
os nossos projetos, sonhos e desejos diante da vontade 
do menino Deus. Que tudo possa acontecer segundo a 
Sua vontade, que tudo o que fizermos, seja feito para a 
honra e gloria do seu nome, a fim de que não sejamos 
nós, mas Cristo a viver em nós.  
 

Abençoado Tempo do Natal, Feliz 2019!  
 

Seminarista Hélton Luis   

2019 - UM ANO MISSIONÁRIO 

 

O Papa Francisco convocou a nossa Igreja Católica, no 
mundo inteiro, a fazer do mês de outubro de 2019, o Mês 
Extraordinário Missionário, para celebrar o centenário da 
Carta Apostólica de Bento XV, Maximum Illud, a qual bus-
cava dar novo impulso à responsabilidade missionária no 
anúncio do Evangelho. Assim afirmou Bento XV: “Só o 
anúncio e a caridade do Senhor Jesus, difundidos com a 
santidade de vida e as boas obras, constituem o motivo da 
missão”. O tema será: “Batizados e enviados: a Igreja de 
Cristo em missão no mundo”, e terá como objetivo desper-
tar a consciência da missio ad gentes e retomar com novo 
impulso a transformação missionária da vida e da pastoral, 
reforçando a necessidade de sermos uma Igreja em saída. 

Colocando nossa diocese de São Carlos em sintonia 
com a proposta do Papa, nosso bispo D. Paulo Cezar con-
vocou toda a diocese a realizar o Projeto Missionário 
“Testemunhas da Esperança”. Neste primeiro semestre a 
experiência missionária acontecerá em âmbito de Vicariato, 
reunindo leigos e leigas de diferentes paróquias para faze-
rem a experiência das Missões Populares em uma paró-
quia. No segundo semestre, essa Missão deverá ser reali-
zada em todas as paróquias da diocese, com três momen-
tos de visitas missionárias: no mês de setembro, as casas 
serão visitadas para realizar o anúncio do Querigma; em 
outubro, para abençoar a casa; e em novembro, para reali-
zar a Celebração da Luz; o encerramento acontecerá com a 
realização da Novena de Natal nas famílias.  

NOITE DO PASTEL 
 

12 de janeiro - 20h30 

 

   Os coroinhas e acólitos de nossa Paró-
quia promoverão a Noite do Pastel, com 
show de prêmios, em prol de suas novas 
túnicas e do Mutirão de Reforma da Igreja. Colabore! 



NATALÍCIOS 

 

01- Aderbal Luiz B. Capelini 
01- Luciano M. B.Garcia 

01- Ana Maria Peppino 

01- Brunina Salatino da Silva 

03- Silvia Ap. Loboschi 
04- Marinéia Ap. Domingues 
04- José Luchesi 

05- José Luiz Destro 

06- Denise Fukuhara 

06- Marilei Grotta D’Agostino 

09- Mafalda Corrêa Leves 
11- Carlos Roberto Diniz 

13- Jorge Henrique Carrara 

13- Roseane Maggiotto 

14- Maria Helena T. Alonso 

17- Thereza Ap. Colluci Mazzo 

19- Anderson Ramos de Oliveira 

20- Sebastiana dos S. Françoso 

23- Danver Messias Bruno 

24- Ana Lúcia Fonseca 

26- Adelaide Onaide C. Portella 

27- Luis Alberto Russi 
27- Everton Cristiano Lotério 

29- Odette Pereira Gomes 
30- Cristina Xavier da Costa 
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 Dizimista testemunha 

LITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIRO    
01 Nm 6,22-27 / Sl 66 / Gl 4,4-7 / Lc 2,16-21  SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA 

02 1Jo 2,22-28 / Sl 97 / Jo 1,19-28                       Ss. Basílio Magno e Gregório Nazianzeno 

03 1Jo 2,29-3,6 / Sl 97 / Jo 1,29-34 

04 1Jo 3,7-10 / Sl 97 / Jo 1,35-42 

05 1Jo 3,11-21 / Sl 99 / Jo 1,43-51 

06 Is 60,1-6 / Sl 71 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12    SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 

07 1Jo 3,22-4,6 / Sl 2,7-8.10-11 / Mt 4,12-17.23-25 

08 1Jo 4,7-10 / Sl 71 / Mc 6,34-44  

09 1Jo 4,11-18 / Sl 71 / Mc 6,45-52 

10 1Jo 4,19-5,4 / Sl 71 / Lc 4,14-22a 

11 1Jo 5,5-13 / Sl 147 / Lc 5,12-16  

12 1Jo 5,14-21 / Sl 149 / Jo 3,22-30 

13 Is 42,1-4.6-7 / Sl 28 / At 10,34-38 / Lc 3,15-16.21-22              FESTA BATISMO DO SENHOR 

14 Hb 1,1-6 / Sl 96 / Mc 1,14-20  

15 Hb 2,5-12 / Sl 8,2a / Mc 1,21b-28 

16 Hb 2,14-18 / Sl 104 / Mc 1,29-39 

17 Hb 3,7-14 / Sl 94 / Mc 1,40-45                                                                         Santo Antão 

18 Hb 4,1-5.11 / Sl 77 / Mc 2,1-12  

19 Hb 4,12-16 / Sl 18 / Mc 2,13-17 

20 Is 62,1-5 / Sl 95 / 1Cor 12,4-11 / Jo 2,1-11                2° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

21 Hb 5,1-10 / Sl 109 / Mc 2,18-22                                                                            Sta. Inês 

22 Hb 6,10-20 / Sl 110 / Mc 2,23-28 

23 Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109 / Mc 3,1-6 

24 Hb 7,25-8,6 / Sl 39 / Mc 3,7-12                                                     São Francisco de Sales 

25 At 22,3-16 / Sl 116 / Mc 16,15-18                                                Conversão de São Paulo           

26 2Tm 1,1-8 / Sl 95 / Lc 10,1-9                                                         São Timóteo e São Tito 

27 Ne 8,2-4a.5-6.8-10 / Sl 18 / 1Cor 12,12-30 / Lc 1,1-4;4,14-21       3° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

28 Hb 9,15.24-28 / Sl 97 / Mc 3,22-30                                              Santo Tomás de Aquino 

29 Hb 10,1-10 / Sl 39 / Mc 3,31-35 

30 Hebr 10,11-18 / Sl 109 / Mc 4,1-20 

31 Hb 10,19-25 / Sl 23 / Mc 4,21-25                                                              São João Bosco 

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

 
DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

CASA DE CARNES E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

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

ZAPPA SOUND 
System  

Venha conferir os nossos preços 
e o nosso atendimento 

 

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

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

QUANDO SER DIZIMISTA? 

 

“Quando oferecer alguma coisa, es-
teja de rosto alegre, e consagre  
o dízimo com boa vontade.”  

(Eclo 35,8) 
 

Somos dizimistas desde que mu-
damos para São Carlos e fomos aco-
lhidos na comunidade da Paróquia 
São Judas Tadeu. Compreender o que é ser dizimista decorre do com-
promisso assumido com a comunidade onde estamos inseridos. 

Ao nos comprometermos com Jesus, damos a resposta às suas pala-
vras através da devolução do dízimo, um dos gestos mais concretos da 
nossa participação na vida de uma comunidade. O dízimo é a devolução 
da parcela consagrada a Deus, que tudo nos concede por amor! 

Venha ser dizimista e experimente a grandeza do amor divino! 
 

Olga Lúcia (Catequista e Dízimo) e Antônio Luiz (Dízimo) 

NOVOS DIZIMISTAS NA FAMÍLIA  
“SÃO JUDAS TADEU” 

 

     Com alegria acolhemos os 
novos dizimistas: Marina 
Flávia Terroni Ferreira e Die-
go Hallyson de Almeida Fer-
reira 

Ao iniciar mais um ano, faça um voto de fidelidade ao Senhor e à 
Igreja, com o compromisso de devolver seu dízimo mensal. 

COMO EU POSSO SER  
UM (A) MISSIONÁRIO(A)?! 

 

Há muitas maneiras de ser missionário. 
Santa Terezinha é padroeira das Missões 
sem nunca ter saído do convento. Anunciar 
a Palavra de Deus às pessoas que encon-
tramos no dia a dia nos torna missionários. 
Ser um dizimista fiel também é ser missio-
nário, pois o compromisso de devolver o 
Dízimo todo mês garante o sustento da 
missão da nossa Igreja. 

Iniciando este ano missionário, faça o 
firme propósito de ser fiel a Deus na devo-
lução do seu Dízimo, para assim colaborar 
com o sustento da missão evangelizadora 
de nossa Paróquia São Judas Tadeu. 
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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 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

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

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

 

AGENTES DE PASTORAL 2018 

 

Quando o batizado assume com amor e dedicação, a partir de sua fé, a missão da Igreja, ele se torna um sujeito 
eclesial e dá testemunho para outros fazerem o mesmo. Nossa Paróquia conta com muitas pessoas assim, dedicadas 
e comprometidas. Com o objetivo de valorizar a missão dos leigos e leigas e estimular outros a se dedicarem à missão, 
XII Assembleia Paroquial de Pastoral escolheu as irmãs Marilda Bachur Resende e Nádia Regina Canevarolo Perussi 
de Jesus para serem homenageadas como Agentes de Pastoral 2018.   

A XII Assembleia de Pastoral de nossa Paróquia São Judas Ta-
deu foi um processo participativo que teve início no mês de outubro, 
quando todas as pastorais e comunidades reuniram seus membros 
para fazerem uma avaliação da caminhada pastoral deste ano, bem 
como propor prioridades pastorais para 2019 e elaborar o calendá-
rio de eventos que serão realizados. Em seguida, as pastorais e 
comunidades reuniram-se nos diferentes Setores (Liturgia, Social, 
Juventude, Missionário, Comunicação, Catequese, Laicato, Vida e 
Família, e Assuntos Econômicos) para fazerem a síntese das avali-
ações e propostas. De posse desse material, a Comissão da As-
sembleia, escolhida na reunião do CPP (Conselho Paroquial de Pastoral) do dia 02 de outubro, e formada pela sra. 
Gracia Tereza Negregiol, o jovem Leonardo Silva e o casal Marilda e Demócles Barbosa, reuniu-se com o pároco Pe. 
Marcio, para preparar o documento com as prioridades e sugestões pastorais a serem votadas na assembleia. 

No dia 22 de novembro, sob a inspiração do Espirito Santo e guiados pela luz da Palavra de Deus, 122 leigos e lei-
gas, das diversas pastorais e comunidades, reuniram-se em assembleia para louvar a Deus pelas ações realizadas 
neste ano e planejar a caminhada pastoral de nossa Paróquia para 2019. Após conhecer as orientações pastorais da 
nossa Igreja no Brasil e da nossa Diocese de São Carlos para o próximo ano, todos reuniram-se em grupos para deba-
ter as propostas e, em seguida, por votação, foram escolhidas as prioridades pastorais para nossa Paróquia e também 
sugestões de ações pastorais a serem desenvolvidas.  

Nossa gratidão à todos os que se empenharam para realizar esse momento de comunhão e de participação, propor-
cionando esta oportunidade dos leigos e leigas de nossa paróquia serem verdadeiros sujeitos eclesiais, não apenas 

decidindo juntos, mas principalmente assumindo com responsa-
bilidade a missão evangelizadora. De modo especial agradece-
mos a Pastoral Vocacional de nossa Paróquia, que assumiu a 
organização da Assembleia, à equipe de animação, e especial-
mente à Comissão da Assembleia, que concluiu os trabalhos pre-
parando o Calendário Pastoral 2019, a partir do que foi apresen-
tado por cada pastoral e comunidade, o qual foi aprovado na reu-
nião do CPP no dia 05 de dezembro. 

XII ASSEMBLEIA PAROQUIAL DE PASTORAL 

Marilda Bachur Resende 

 

     Marilda, nascida em 06 de 
dezembro, é casada com Demó-
cles R. Barbosa, desde 06 de 
agosto de 1977. É mãe de quatro 
filhas: Andrea, Daniela, Renata e 
Fernanda, e avó de três netos e 
uma neta: Luiz Gustavo, Eduardo, 
Lucas e Gabriela. Em nossa paró-
quia São Judas Tadeu, Marilda é 
catequista de Crisma e auxilia na 
E. Liturgia São Mateus, responsá-
vel pela missa das 08h30 do domingo, além de colaborar 
na Comissão de Festas.    

Nádia Regina Canevarolo 
Perussi de Jesus 

 

     Nádia Regina nasceu em São 
Carlos, no dia 19 de fevereiro, filha 
de Sebastião e Vicentina 
Canevarolo. Casou com Edimar 
Geraldo Perussi de Jesus, no dia 
29 de setembro de 1990, na Igreja 
São Sebastião (São Carlos), e é 
mãe de Marina e Mateus. É 
coordenadora do MCO (Ministério 
de Criação e Ornamentação) de 

nossa paróquia São Judas Tadeu, e também trabalha na 
Pastoral Social, cuidando do bazar beneficente. 

     Fique atento! Na Agenda Pastoral 2019 você poderá co-
nhecer as orientações pastorais da nossa Igreja no Brasil e da 
nossa Diocese de São Carlos, bem como as prioridades pas-
torais assumidas na XII Assembleia Paroquial de Pastoral, e 
também as sugestões pastorais aprovadas. 
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VIVENDO A ESPIRITUALIDADE NATALINA 

 

A espiritualidade do Tempo do Natal que estamos vivendo, para muitas pes-
soas, fica ofuscada pela materialidade das festas e presentes, enfeites, comidas 
e bebidas. Precisamos vivenciar espiritualmente esse tempo com  mais profundi-
dade, aproveitando as graças que o Senhor nos oferece em seu amor. O aspec-
to fundamental do tempo do Natal é a certeza de que Jesus é o Emanuel, o Deus
-Conosco, que entra em nossa história, assume a nossa natureza humana, 
abrindo para toda a humanidade o caminho da salvação, o caminho de volta pa-
ra a comunhão com Deus, que fora rompido pelo pecado. Alguns momentos des-

se tempo nos convidam a uma reflexão mais 
intensa sobre nossa vida e nossa história: 
- Jesus nasce em Belém, no mais humilde dos lugares, sem luxo e sem opulência, e é 
visitado pelos pastores, os quais eram considerados naquele tempo, impuros e excluí-
dos da graça de Deus. Mostra-nos assim, que Deus se faz pequeno e simples, aproxi-
mando-se daquele que é considerado o menor entre os homens, para que todos, sem 
exceção, possam experimentar sua ternura e seu amor. 
- Ao celebrarmos a festa da Santa Mãe de Deus, Maria, contemplamos a dignidade 
concedida por Deus a uma mulher pobre e humilde de Nazaré, de tornar-se Mãe de 
seu próprio Criador. Em Maria, todos os seres humanos, especialmente as mulheres, 
recebem uma dignidade inalienável, que não pode ser tirada. Com Maria, aprendemos 
a meditar sobre todos os fatos que acontecem em nossa história (cf. Lc 2,19), buscan-

do compreender o projeto de Deus para nós. 
- A celebração da Epifania nos recorda que a salvação que Jesus veio nos 

trazer é oferecida a todos os povos, sem distinção. Os magos do oriente re-
presentam todos os povos e nações, que buscam a luz de Deus oferecida em 
Jesus Cristo. Neste tempo em que vivemos, marcado por sectarismos, pre-

conceitos e intolerância, a Epifania do Senhor 
nos convoca a vivermos a verdadeira comunhão, 
no diálogo respeitoso e na fraternidade solidária. 
- O tempo do Natal é encerrado com a festa do 
Batismo do Senhor. O gesto de Jesus, de rece-
ber o batismo das mãos de João Batista, revela 
que Ele se faz próximo e solidário à humanidade 
pecadora. É também um momento epifânico, no qual se revela plenamente a identidade de 
Jesus no mistério da Santíssima Trindade. E por fim, marca o início da missão de Jesus. É 
um momento especial para revivermos nosso batismo, revigorando nossa pertença ao Se-
nhor e nossa missão como filhos e filhas de Deus.   

Pe. Marcio Coelho 

 

 

SER MISSIONÁRIO 

Queridas crianças, nosso papa Francisco buscando despertar 
ainda mais a consciência e de retornar com um novo impulso a 
transformação missionária, convida toda Igreja para um mês Mis-
sionário Extraordinário em outubro de 2019, para que, através da 
Eucaristia, da Palavra de Deus, da oração pessoal e comunitária 
possamos cumprir a ordem de Jesus: “Pregai a Boa Nova do 
Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15).  

É um pedido para que levemos ao mundo todo, com muito en-
tusiasmo, a notícia feliz que, desde o nascimento de Cristo em 
Belém,  foi anunciada pelos Anjos aos pastores e a nós: “Nasceu 
hoje para o Salvador”.  

Jesus viveu sua missão, indo ao encontro de todos, principal-
mente dos mais necessitados e excluídos. Hoje, todos nós batiza-
dos, devemos fazer o mesmo: Ser Igreja missionária. A parábola   
que Jesus contou em Mt 20, em que diversas horas do dia o Se-
nhor contrata trabalhadores para sua vinha é um chamado a cada 
um de nós, para nos colocar a serviço do Evangelho.   

Jesus quer nos ajudar a sermos bons missionários. Para isto 
precisamos cultivar muitas virtudes e qualidades como:  ALE-
GRIA, BONDADE, PACIÊNCIA, PAZ, PUREZA, CONFIANÇA, 
AMOR, VERDADE e  BOM HUMOR.  
 

Complete a cruzadinha ao lado com estas palavras que  ajuda-
rão a ser missionário com muita alegria . 

     M     

     I     

     S     

     S     

     I     

     O     

     N     

     A     

 

 

 

 

 

 

 

 

     R      

     I      

     O      

Vamos acolher a proposta do papa Francisco de 
sermos missionários, convidando um amigo para 
conhecer e participar da catequese em nossa Pa-
róquia? Lembre que as inscrições para a Cateque-
se 2019 serão de 02 de janeiro a 15 de fevereiro. 
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Balancete do Dízimo - NOVEMBRO 2018 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

348 209 

O movimento de caixa do mês de NOVEMBRO, 
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 NOVEMBRO, doamos 1.060 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. 

PARA DEUS  
TUDO É POSSÍVEL! 

 

Nasci em família católica e, quando pequena, frequentava com minha mãe a 
missa das crianças, na Catedral. Passei a participar das missas na Paróquia 
Santa Edwiges, onde fiz a primeira eucaristia e participava do Coral Infantil, jun-
to com uma amiga que me incentivava a servir a Deus. 

Em 2009, precisei deixar o coral porque estava morando longe da paróquia e 
comecei a perseverança na Paróquia São Judas Tadeu (onde também fiz a 
Crisma), devido à proximidade com a casa da minha avó. 

Nesse período, alguns colegas de perseverança eram legionários e fui convi-
dada para conhecer a Legião de Maria. Depois de alguns convites, dia 28 de 
junho de 2009, eu decidi que conheceria... A primeira reunião, um susto, poucas pessoas, eu ainda tímida, mas logo fui 
me envolvendo com os trabalhos realizados pela Legião e cada vez mais me alegrava fazer parte desse movimento, 
com seus trabalhos de ajuda ao próximo. 

      Hoje o meu coração se enche de alegria com os 3 grupos da Legião de Ma-
ria em nossa paróquia e tantos membros, e isto me faz olhar para trás e acredi-
tar que até os sonhos que parecem tão distantes podem se tornar realidade, 
quando é da vontade de Deus. Além de membro ativo da Legião de Maria, após 
alguns convites negados, esse ano aceitei e agora faço parte no Ministério de 
Leitores.  
      Sou imensamente grata pelas experiências vividas, trabalhos realizados e 
pelas pessoas que conheci dentro da Igreja, as amizades que fiz e as que forta-
leci. Sem Deus, e a intercessão de Maria, nossa Mãe, nada seria possível.  
 

Giovana Scapol Sabino 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

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 

DARLEN 
  

Moda feminina     Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984    Fone: 3307-2677 CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

A VOCÊ LEIGO E LEIGA... 
 

No último ano tivemos a graça de celebrar o Ano do Laicato. 
Nas inúmeras atividades pastorais, celebrações litúrgicas, encontros de espiritu-

alidade e de formação, reza do terço e Celebração da Eucaristia nas casas, devolu-
ção do Dízimo, campanhas de arrecadação dos mais variados tipos, novos irmãos e 
irmãs que assumiram algum trabalho pastoral, a conclusão do nosso maravilhoso 
salão de festas e as nossas festividades, a manutenção da Casa da Infância Estrela 
da Manhã, tudo aconteceu pela graça e amor que Deus demonstrou na vida de ca-
da um de nós, reforçando o quanto é apaixonante seguir a Cristo e sua Igreja. 

Fomos uma Igreja em saída a serviço do Reino e isso nos levou a tornar-se de 
fato um discípulo missionário na família, no trabalho, na sociedade, onde estivésse-
mos.  

Papa Francisco clama para continuarmos a estimular a presença e a atuação 
dos cristãos leigos e leigas, ‘verdadeiros sujeitos eclesiais’ (DAp, n. 497a), como 
“sal, luz e fermento” na Igreja e na Sociedade, pois é participando que a gente vai 
adquirir conhecimentos, experiências, entender melhor a nossa identidade como 
cristão leigo e leiga, a nossa vocação e a nossa  espiritualidade e missão”. 

Nosso muito obrigado a você que colaborou, sem medir esforços, com a obra  
evangelizadora em nossa Paróquia São Judas Tadeu. Esperamos continuar com a sua generosa colaboração. Deus o 
abençoe e lhe cubra de graças. 

Pe. Marcio e PASCOM (Past. da Comunicação) 
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AGENDA PASTORAL 

 

01/01: 19h30 - Missa - Santa Mãe de Deus 
03/01: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
04/01: 19h30 - Mis. em louvor ao Sagrado Cora-
ção de Jesus e Novena a S. Judas Tadeu 
05/01: 09h - Terço da Epifania [Igreja] 
 19h30 - Missa 
06/01: EPIFANIA DO SENHOR 
 08h30 e 19h30 - Missa 
07/01: 20h - Terço dos Homens 
08/01: 16h - Cine Partilha Kids - Legião de Maria 
09/01: 19h30 - Cine Partilha - Legião de Maria 
10/01: 19h30 - Mis. c/ bênção do SS. Sacramento 

11/01: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
12/01: 09h - Adoração SS. Sacramento 
 14h30 - Reunião Liturgia e Canto 
 19h30 - Missa 
 20h30 - Noite do Pastel - Coroinhas 
13/01: Batismo do Senhor 
 08h30 - Mis. - Aniv. Pastoral do Batismo 
 10h - Celebração do Batismo 
14/01: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço Vocacional 
17/01: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ adoração ao SS. Sacramento 
18/01: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 

 19/01: 16h - Tarde do Louvor - Legião de Maria 
 19h30 - Missa 
20/01: 08h30 e 19h30 - Missa 
24/01: 19h30 - Cel. c/ bênção SS. Sacramento 
25/01: 19h30 - Cel. e Nov. S. Judas Tadeu 
26/01: 19h30 - Missa 
27/01: 08h30 e 19h30 - Missa 
28/01: 15h e 19h30 - Mis. em louvor São Judas 
Tadeu com bênção da saúde e objetos 
29/01: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
 20h - Adoração SS. Sacramento - Pasto-
ral Vocacional 
31/01: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 

 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 05 de janeiro 

Preparação: 05 de janeiro - 14h 

Celebração: 13 de janeiro 

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 

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 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 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 

FESTA DO  
ESPÍRITO SANTO 

 

Nossa comunidade se alegrou com 
os jovens e adultos que receberam 
o Sacramento da Crisma das mãos 
do nosso Bispo Dom Paulo Cézar, 
no dia 27 de novembro. Confirma-
dos na fé que receberam no batis-
mo, agora são chamados a serem 
verdadeiros sujeitos eclesiais, cola-
borando na missão evangelizadora de nossa Igreja, seja na vida em 
comunidade, seja no seio da sociedade. Às nossas catequistas, a gra-
tidão pelo empenho na formação desses irmãos e irmãs, e a certeza 
das bênçãos divinas.  

NATAL SOLIDÁRIO 

 

     Nossa gratidão a todos que 
doaram os presentes para as cri-
anças da Casa da Infância Es-
trela da Manhã, e também pane-
tones e alimentos, especialmente 
na Novena de Natal, para a pre-
paração das cestas das 
famílias assistidas pela 
nossa Paróquia. Sua 
doação ajudou a tornar 
o Natal de nossos ir-
mãos mais feliz.  

Deus o abençoe. 

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: EAP Soluções 
Gráficas (16) 3368 5814 

Confrat. Dizimistas 

(23/11) 

 

 

Batizados (18/11) 

 

 

Enc. Comunitário 

Espiritualidade do  

Advento (02/12) 

Retiro Legião de Maria - 07 a 09/12 


