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DIA MUNDIAL DA PAZ: HOMENS E  
MULHERES EM BUSCA DA PAZ! 

 

O Papa Francisco em sua exortação pelo Dia Mundi-
al da Paz direciona a todos os fieis cristãos espalhados 
pelo mundo uma mensagem de esperança e paz, espe-
cialmente aos mais de 250 milhões de migrantes dos 
quais 22 milhões encontram-se na condição de refugia-
dos sujeitos a viagens longas, sofrimentos, naufrágios, 
muros e separação da terra natal. 

O Papa faz um forte apelo a todos nós clamando pa-
ra que tenhamos um espírito de misericórdia com todos 
esses nossos irmãos que fogem da guerra, da fome, da 
discriminação, das perseguições e da pobreza. Esse 
espírito de solidariedade deve estar acompanhado de 
ações efetivas de acolhimento, de promoção, de prote-
ção e de integração sempre em parceria com o poder 
público e instituições que desenvolvem essas ações. 

 A Cultura de guerras, conflitos, genocídios, 
“limpezas étnicas” que herdamos do século XX ainda 
não foi transformada, o que acarreta inúmeros desloca-
mentos de populações inteiras pelas fronteiras interna-
cionais e nacionais, todas alimentadas por um desejo 
de melhores condições de vida, de segurança, de tra-
balho e de renda. 

O Papa termina, inspirado no livro do Profeta Isaías 
capítulo 60 e no Livro do Apocalipse capítulo 21 que a 
nossa Igreja seja, assim como a nova Jerusalém, uma 
Igreja com as portas sempre abertas, para gente de 
todas as nações,que trazem suas riquezas culturais, 
suas capacidades,  ressaltando que “a paz é o sobera-
no que a guia, e a justiça o princípio que governa a con-
vivência dentro dela”. Para isso ele destaca quatro a-
ções, chamando-as de “pedras miliárias”(caminho, per-
curso) que são: ACOLHER, PROTEGER, PROMOVER 
e INTEGRAR. 

Que pela intercessão de Santa Francisca Xavier 
Cabrini, Padroeira dos Migrantes, possamos ser cris-
tãos que acolham, protejam, promovam e integrem es-
ses nossos irmãos na construção de um mundo mais 
justo e de paz. 

 

Jorge Carrara - Pastoral da Comunicação 

A MISSÃO DO  
CRISTÃO LEIGO  

 

     A missão do leigo na Igreja 
esse ano de 2018 estará bem 
em evidência dentro das comu-
nidades, pois a CNBB  instituiu 
o Ano do Laicato, ou seja, o ano 
de pensar o papel do leigo den-
tro da igreja, chamando-o a par-
ticipar da vida eclesial. O Docu-
mento 105 da CNBB, “Cristãos 

leigos e leigas na Igreja e na sociedade”, aborda esse tema 
e busca esclarecer melhor qual é esse papel. 

Abordando essa questão vemos a nossa realidade de 
batizados, em que todos nós, leigos e leigas, não apenas 
estamos na Igreja, mas também somos a Igreja, fazemos 
parte desse Corpo que tem Cristo como cabeça. Assim co-
mo os clérigos (bispos, padres e diáconos), também nós so-
mos chamados a ser discípulos missionários, participantes 
da missão da Igreja de anunciar o Evangelho. 

Os clérigos têm suas responsabilidades, porém nós, lei-
gos, também temos, tanto quanto eles, pois nas celebrações 
estamos escutando a Palavra de Deus, através das homilias, 
e é nossa responsabilidade viver em comunhão na fé e na 
vida cristã. Nossa fé e nossa vida cristã não podem estar 
ligadas apenas às missas dominicais ou só quando estamos 
com algum problema ou dificuldade, e procuramos Deus pa-
ra conversar e achar uma solução ou caminho. 

Temos que viver a fé e uma vida “completamente” cristã 
em toda nossa caminhada. O leigo percebe que está sendo 
chamado a ser Sujeito Eclesial, que significa reconciliar as 
realidades humana e divina em uma mesma pessoa.  

Que possamos viver a vida cristã em todos os momentos, 
dentro da Igreja, da comunidade, dentro de casa, na família, 
no trabalho e na sociedade; com intensidade levando Jesus 
Cristo como fonte de vida e de salvação. 
 

José Augusto Camargo de Amorim - MESC 

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE 2018INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE 2018  
1ª Eucaristia e Crisma 

  

Período de inscrições: de 02 a 31 de janeiro, 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 Euca-
ristia. 
 

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



NATALÍCIOS 
 

01 - Aderbal Luiz B. Capelini 
01- Luciano M. B. Garcia 
01- Ana Maria Peppino 
01- Brunina Salatino da Silva 
02- Edna de L. C. Bellini 
03- Silvia Ap. Correa e Cas-
tro Loboschi 

04- Marinéia Ap. Domingues 
04- José Luchesi 

06- Denise Fukuhara 
06- Marilei Grotta D’Agostino 

07 – Eudoxia Alves da Silva 
09- Mafalda Corrêa Leves 

11- Carlos Roberto Diniz 
13- Jorge Henrique Carrara 
13- Roseane Maggiotto 
14- Fatima Regina J. Geangrossi 
14- Maria Helena T. Alonso 
17- Thereza Ap. Colluci Mazzo 
20- Sebastiana dos Santos Françoso 
22- Benedito da Silva Ferreira 
24- Ana Lúcia Fonseca 
26- Adelaide Onaide C. Portella 
27- Luis Alberto Russi 
27- Vera Helena de Oliveira 
27- Everton Cristiano Lotério 
29- Odette Pereira Gomes 
30- Cristina Xavier da Costa 
 

MATRIMONIAL 
 

05 - Rosangela e Cláudio Dario Scatamburlo 
07 - Helena Marcelino e João de Lago 
10 - Barbina e Laudemiro Betin Ramos 
11 - Daniela Bachur e Danilo Suzzena 
11 - Isabel e Márcio Fukuhara 
12 - Paula e Antonio Frederico Comin 
13 - Selma Chiquetano e Roberto Pereira 
15 - Aparecida Rosa e Aparecido Delfino de Melo 
15 - Maria Goreti e Reinaldo Favoretto 
21 - Marcia e Daniel dos Santos 
22 - Maria Helena e Geraldo Ap. Doricci 
24 - Rosangela e Pérsio Luis Falarara 
25 - Karen e Luiz Alexandre 
26 - Maria Benedita e Jumercindo 
26 - Ana Maria e José Tiossi Filho 
28 - Marli e José Gilmar Carvalho 
28 - Sheyla e Antonio Serra 
31- Leda Maria e Reinaldo Carmassi 
31 - Silmara e Adulu Lopes Siqueira  
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 Dizimista testemunha 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

CONTROLE 
Escritório de contabilidade 

 

Rua 7 de Setembro n° 2671- Centro 
Fones (16) 3419-1888 / 3411-1722 
 

      Declarações de Imposto de Renda 

Abertura de Empresas 

ZAPPA SOUND 
System  

Venha conferir os nossos 
preços e o nosso atendimento 

 

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

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

A IMPORTÂNCIA DO  
DÍZIMO NA PARÓQUIA 

 

Quando nós não frequentávamos a Igreja, 
e todos comentavam sobre o dízimo, nós 
ajudávamos a reclamar e pensávamos que o 
dinheiro do dízimo fosse para servir ao padre 
para a compra de coisas supérfluas. Para 
vocês verem, não tínhamos noção alguma do 
que fosse de fato o dízimo. 

Agora participando ativamente da comuni-
dade, começamos a compreender que o dízimo tem diversas funções, por 
exemplo: manter a paróquia, ajudando-a financeiramente nas suas mais 
variadas despesas (limpeza, água, luz, telefone, secretaria, culto, entre 
outras); ajudar pessoas necessitadas, assistidas pelas nossas pastorais 
sociais; formar agentes de pastorais para as ações de evangelização.    

Assim, foi participando das atividades da paróquia que compreende-
mos que o dízimo é muito importante para a missão da Igreja.   

Hoje sendo dizimistas ativos, vemos o quanto é gratificante servir a 
Deus, pois o que devolvemos a Ele não é uma esmola e nem o resto do 
que nos sobra, e sim a nossa participação para manter a Casa de Deus, 
pois é o lugar onde recebemos outras comunidades e pessoas que vêm 
em busca da Palavra de Deus.  

Seja dizimista! 
 

Messias de Freitas e Rita de Cássia Magon  
(MESC, ENS, Comissão de Festas) 

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                                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 2,29-3,6 / Sl 97 / Jo 1,29-34 
05 1J9 3,11-21 / Sl 99 / Jo 1,43-51 
06 1Jo 5,5-13 / Sl 147 / Mc 1,7-11 
07 Is 60,1-6 / Sl 71 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12                   Solenidade da Epifania do Senhor 
08 At 10,34-38 / Sl 28 / Mc 1,7-11                                              Festa do Batismo do Senhor 
09 1Sm 1,9-20 / Cânt. 1Sm 2,1.4-7.8abcd / Mc 1,21b-28       1° Domingo do Tempo Comum 
10 1Sm 3,1-10.19-20 / Sl 39 / Mc 1,29-39 
11 1Sm 4,1-11 / Sl43 / Mc 1,40-45 
12 1Sm 8,4-7.10-22a / Sl 88 / Mc 2,1-12 
13 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a / Sl 20 / Mc 2,13-17 
14 1Sm 3,3b-10.19 / Sl 39 /1Cor 6,13c-15a.17-20 / Jo1,35-42   2º Domingo Tempo Comum 
15 1Sm 15,16-23 / Sl 49 / Mc 2,23-28 
16 1Sm 16,1-13 / Sl 88 / Mc 2,23-28  
17 1Sm 17,32-33.37.40-51 / Sl 143 / Mc 3,1-6                                                     Santo Antão 
18 1Sm 18,6-9; 19,1-7 / Sl 55 / Mc 3,7-12 
19 1Sm 24,3-21 / Sl 56 / Mc 3,13-19 
20 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 / Sl 79 / Mc 3,20-21 
21 Jn 3,1-5.10 / Sl 24 / 1Cor 7,29-31 / Mc 1,14-20                 3° Domingo do Tempo Comum 
22 2Sm 5,1-7.10 / Sl 88 / Mc 3,22-30 
23 2Sm 6,12b-15.17-19 / Sl 23 / Mc 3,31-35 
24 2Sm 7,4-17 / Sl 88/ Mc 4,1-20                                                      São Francisco de Sales 
25 At 22,3-16 / Sl 116 / Mc 16,15-18                                                Conversão de São Paulo 
26 2Tm1,1-8 / Sl 95 // Lc 10,1-9                                                         São Timóteo e São Tito 
 27 2Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50 / Mc 4,35-41 
28 Dt 18,15-20 / Sl 94 / 1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28                4º Domingo do Tempo Comum  
29 2Sm 15,13-14.30 / Sl 3,2-3.4-7 / Mc 5,1-20 
30 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3 / Sl 85 / Mc 5,21-43 
31 2Sm 24,2.9-17 / Sl 31 / Mc 6,1-6 

UM ANO NA GRAÇA DIVINA 
 

Neste ano de 2018 faça o firme propósi-
to de ser fiel no seu dízimo, 
devolvendo todo mês a parte 
consagrada a Deus.  

Assim você permanecerá 
em comunhão com o Senhor, 
reconhecendo que tudo em 
sua vida é graça divina e que 
você é abençoado por 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 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

 

AGENTES DE PASTORAL 2017 
 

Nossa Paróquia São Judas Tadeu é abençoada por Deus, pois conta com a dedicação de muitos leigos e leigas, 
que assumem a missão recebida no Batismo, como verdadeiros sujeitos eclesiais. Como forma de reconhecimento do 
trabalho de todos os agentes de pastoral que se dedicam à missão evangelizadora em nossa comunidade, a XI Assem-
bleia Paroquial de Pastoral escolheu as irmãs Maria José Monteiro dos Santos e Maria Silvia de Guzzi Plepis para se-
rem homenageadas como Agentes de Pastoral 2017.  

Neste Ano Nacional do Laicato a nossa Igreja no Brasil convi-
da todos os católicos batizados a se tornarem sujeitos eclesiais, 
na Igreja e na sociedade, e assim serem sal da terra e luz do 
mundo, como nos pede Jesus (Mt 5,13-16). 

Ser sujeito eclesial implica em participar ativamente da vida 
da Igreja, ajudando a planejar e executar as ações evangelizado-
ras. Como nos pede o Papa Francisco, é preciso uma conversão 
pastoral, para que as estruturas de nossa Igreja favoreçam a par-
ticipação dos fiéis no planejamento da vida da Igreja. Nesse sen-
tido, a XI Assembleia Paroquial de Pastoral foi uma experiência 
de comunhão e uma oportunidade para os membros de nossa 
comunidade assumirem o protagonismo na missão que Jesus 
nos confiou pelo Batismo. 

A caminhada da Assembleia teve início no mês de novembro, 
quando as pastorais se reuniram para avaliar a atividade pastoral de nossa paróquia em 2017, e planejar ações pasto-
rais para este ano de 2018. A referência para o planejamento foram as prioridades e propostas pastorais aprovadas na 
XXV Assembleia Diocesana de Pastoral, nos eixos da Palavra e da Missão, e que fazem parte do Plano de Pastoral 
Diocesano 2018-2019. 

No dia 13 de dezembro, 102 agentes de pastoral se reuniram sob a luz do Espírito Santo e inspirados pela Palavra 
de Deus refletiram sobre as orientações pastorais da CNBB e da 
nossa Diocese para este ano. Depois de debaterem em grupo so-
bre as propostas apresentadas pelas pastorais e comunidades, 
foram votadas duas ações pastorais em cada eixo: da Palavra e da 
Missão, para animar a caminhada pastoral de nossa paróquia nes-
te ano, realizando em nossa Paróquia o que nossa Diocese propõe 
no Plano de Pastoral. 
     Nosso agradecimento a todos que dedicaram seu tempo e seus 
talentos para a realização desse momento comunitário de partici-
pação e de exercício da missão batismal, especialmente à Comis-
são da Assembleia, composta pelas nossas irmãs Maria José dos 
Santos, Denise Fukuhara, Gracia Teresa Negregiol e Lucia Iemma, 
que sintetizaram as respostas das pastorais, prepararam o calen-
dário pastoral, e organizaram a Assembleia no dia 13 de dezem-
bro, contando com a ajuda da Pastoral Vocacional. 

XI ASSEMBLEIA PAROQUIAL DE PASTORAL 

Maria José  
Monteiro dos Santos 

 

     Maria José Monteiro dos Santos 
nasceu em 15 de janeiro de 1956, 
em Guariba, filha de Frederico e 
Adelaide Rosatto Monteiro. Em 25 
de novembro de 1972 casou-se, na 
Paróquia de Santo Antônio, São 
Carlos, com Carlos Aparecido dos 
Santos, tem três filhos: Carlos Edu-
ardo, Nilson e Daniela, e dois ne-
tos: Miguel e Beatriz. Atua na paróquia São Judas Tadeu 
desde 2007. Atualmente participa da Pastoral Vocacional 
e Pastoral do Dízimo.    

Maria Silvia de Guzzi Plepis 
 

     Maria Silvia de Guzzi Plepis nasceu em 12 de fevereiro 
de 1959, em São Carlos. Tem 2 filhos: Fabio e Ana 

Carolina e também uma neta: 
Giovana. Começou a frequentar a 
Paróquia São Judas Tadeu em 
1991. Atualmente é coordenadora 
do Ministério de Leitores e 
Salmistas, colaborando também na 
Pastoral da Comunicação, no 
Ministér io Extraordinár io da 
Sagrada Comunhão e atua como 
secretária do Conselho Paroquial de 
Pastoral. 
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DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

Veíc
ulos

 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 

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 

 INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 
 

No catolicismo são três os Sacramentos chamados de Iniciação: Batismo, 
Crisma ou Confirmação e Eucaristia. Até o século IV, quando o imperador ro-
mano Constantino adotou o cristianismo como religião oficial, a comunidade de 
fiéis acolhia o candidato (catequizando) através de um processo chamado de 
catecumenato, percorrendo um itinerário de escuta da Palavra, de vivência da 
fé e de conversão até chegar à celebração dos Sacramentos na Páscoa. 

Essa unidade dos Sacramentos perdeu-se na chamada era da cristandade 
pois as famílias passaram a levar as crianças para receber o Batismo logo que 
nasciam. Houve uma fragmentação na catequese, que visava a preparação 
para cada Sacramento separadamente. 

A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja abre-se a uma nova perspectiva de 
evangelização; percebe a necessidade de adaptar-se às novas exigências de 
um mundo em rápida transformação e ao mesmo tempo resgata valores dos pri-
meiros tempos do cristianismo. 

Um dos frutos dessa abertura é o RICA: Rito de Iniciação Cristã de Adultos, que contempla a unidade dos Sacra-
mentos de Iniciação e propõe uma nova catequese, que acompanha o catequizando desde o Querigma (1º anúncio) 
até a Mistagogia ( aprofundamento no mistério de Cristo, a Páscoa, a vida nova). 

A catequese com inspiração catecumenal preconizada pelo RICA acolhe adultos que não foram suficientemente 
evangelizados, jovens e crianças que caminhando com a comunidade, celebrando e vivendo a experiência de Jesus, 
alcancem a maturidade da fé, tornando-se discípulos missionários. 

O documento 107 da CNBB mostra o itinerário para atender à 2ª Urgência das Diretrizes Gerais da Ação Evangeli-
zadora da Igreja no Brasil: Igreja, Casa de Iniciação Cristã. Com muita sensibilidade, partindo do encontro de Jesus 
com a samaritana orienta os passos a serem seguidos conforme os tempos, etapas e celebrações do RICA, respeitan-
do as diferentes realidades de cada igreja particular, mas sempre visando a formação de cristãos de fé sólida, madura 
e comprometida.  
 

Vera Casella (Catequese) 

Chegaram a Jerusalém, vindos do oriente, três homens, chamados Magos, que perguntavam: “Onde está o rei dos 
judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. O rei Herodes ficou preocupado, quis 
saber onde nasceria o Cristo prometido por Deus. Descobriu  que era em Belém. Chamou os Magos e propôs que fos-
sem a Belém e descobrissem onde o menino estava, para que depois também ele fosse adorá-lo. Os Reis Magos conti-
nuaram sua Viagem sempre seguindo a estrela, até que ela parou sobre o lugar onde estava o menino. Ficaram  cheios  
de alegria.! Entraram então no lugar onde estava o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se diante dele e o adora-
ram. Depois entregaram presentes: ouro, incenso e mirra.  Um anjo os avisou para que não falasse nada a Herodes. 
Então eles voltaram para a sua terra.  

 Epifania quer dizer manifestação. É primeira manifestação de Jesus. Deus toma a iniciativa e vem ao encontro da 
humanidade para se revelar como o Deus que salva.  Cada Rei Mago era de um país diferente seus nomes eram Gas-
par, Melchior e Baltazar. Estes Reis Magos representam todos os homens que querem ir ao encontro com Cristo.  Nes-
te dia devemos render graça a Deus pela manifestação de seu filho Jesus, que trouxe a salvação a todos. 

EPIFANIA DO SENHOR 
  Celebração da salvação! 

Juntamente com sua família leia Mt 2,9-11, e depois pesquise o signi-
ficado de cada presente dado ao Menino Jesus pelos Reis Magos. 
 

E você, que presente gostaria de oferecer ao Menino Jesus? 
 
........................................................................................... 

NÃO ESQUEÇA 
 

E não esqueça que neste mês de janeiro você deve fazer a 
sua inscrição para a Catequese 2018, na Secretaria Paroquial.  

 

Que tal você convidar um coleguinha seu para também fazer 
a catequese? Assim como a estrela guiou os magos até o lugar 
onde estava o Menino Jesus, você hoje estará guiando alguém 
para se encontrar com Jesus e experimentar Seu amor. Para colorir 
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Balancete do Dízimo - NOVEMBRO 2017 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

407 193 

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 1.040 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. 

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

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

CASA DE CARNES E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

A IMPORTÂNCIA DO EXEMPLO 
NA CAMINHADA 

 

     Desde criança, Deus me concedeu a graça de ter uma fa-
mília que me desse um exemplo de como seguir a caminhada da 
igreja. Lembro-me de, ainda pequeno, entre 6 e 8 anos, passar 
tardes com minha avó Angelina e, nestas tardes, ela se sentar em 
sua cadeira de balanço com uma pequena caixa de madeira ao 
lado, repleta de papéis de orações de todos os santos e 2 peque-
nos terços. Ela sempre me convidava a rezar com ela, mas a roti-
na de orações diárias durava cerca de 2 horas e nem sempre, 
quando criança, tinha a perseverança de realizá-la até o fim.  

Já na casa de meus avós Maria e Geraldo, lembro-me de, 
quando lá dormia, ver meu avô acordar todos os dias bem cedi-
nho para participar da missa às 06h30 da manhã. Com meus pais, 
sempre participava das celebrações dominicais, das quais eles faziam parte em uma equipe de canto, até que tive ida-
de e maturidade para ser integrante do grupo. Com o tempo, por todos estes exemplos, fui desenvolvendo minha pró-
pria caminhada, além de acompanhar todos eles nas suas.  

Na vida adulta, Deus escolheu para mim uma esposa que seguia este mesmo caminho e, desde o namoro, participá-
vamos juntos das celebrações e pastorais de nossa comunidade. Nos casamos e, hoje, com nosso filho, procuramos dar 
este mesmo exemplo, para que ele siga os passos de Jesus, doando seus dons à serviço da comunidade. Com apenas 3 
aninhos, ele já se sente em casa em nossa paróquia e rezo a Deus para que desenvolva um amor por Jesus que nunca 
permita afastá-lo desse caminho.  

Daniel Picon  

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

PASTORAL DO BATISMO 
 

     A Pastoral do Batismo é uma 
pastoral catequética, isso é, juntamente com as pastorais da Eucaristia e 
Crisma, se dedica à preparação para os sacramentos de Iniciação Cristã. 
Atuamos na preparação e na celebração do Batismo. Como as crianças 
não são ainda capazes de entender o significado do Sacramento, o foco 
da preparação, que normalmente ocorre no segundo domingo de cada 
mês, passa a ser seus pais e padrinhos, que terão a missão de transmitir 
os ensinamentos da fé em Jesus Cristo aos seus filhos/afilhados.  

A nossa pastoral realiza também uma preparação para os adultos 
que queiram ser batizados. Nesse caso, é uma preparação mais apro-
fundada, realizada em dez semanas, duas vezes por ano, com o batizado acontecendo na Vigília Pascal, a noite batis-
mal por excelência,  e na Solenidade de Cristo Rei.  

Em meio a um mundo que constantemente procura nos afastar das coisas de Deus, devemos lembrar a nossos ir-
mãos, adultos e/ou pais e padrinhos das crianças, da sublime graça que nos é dada por Deus, de podermos chamá-lo 
de Pai a partir do Batismo.  

O que se espera receber, através do Batismo, deve ser a Fé em Jesus Cristo, uma dimensão que é crucial para a 
nossa vida. Mas esta Fé, que é tão importante e boa, deverá ser transmitida pelos pais e padrinhos das crianças batiza-
das, e ninguém pode passar o que não tem. Assim, por ocasião da preparação para o Batismo, além do seu significado 
e de seus efeitos, é importante chamar a atenção para a profundidade e importância da transmissão da Fé para as nos-
sas crianças. O Papa Francisco, em uma homilia da Festa do Batismo do Senhor, que ocorre no segundo domingo do 
mês de janeiro, disse que a fé “é a mais bela herança” que pode ser deixada às crianças. Renovemos então nossa mis-
são, não somente da Pastoral, mas de todos nós batizados, nos comprometendo em sermos transmissores da Fé.  

 

NOSSA PASTORAL 
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01/01: SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE 
DEUS, MARIA 
 19h30 - Missa com bênção de Ano Novo  
04/01: 19h30 - Missa c/ bênção SS. Sacramento 
05/01: 19h30 - Mis. louvor Sagrado Coração de 
Jesus e nov. São Judas Tadeu 
06/01: 19h30 - Missa 
07/01: SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 
 08h30 e 19h30 - Missa 
08/01: 20h - Terço dos homens 

11/02: 19h30 - Mis. com bênção do SS. Sacra-
mento 
12/01: 19h30 - Mis. e nov. São Judas Tadeu 
13/01: 09h - Adoração ao SS. Sacramento 
 19h30  - Missa 
14/01: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Batismo 
15/01: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
18/01: 19h30 - Cel. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção do SS. Sacramento 
19/01: 19h30 - Cel. e Nov. São Judas Tadeu 

 20/01: 19h30 - Missa 
21/01: 08h30 e 19h30 - Missa 
22/01: 20h - Terço Vocacional  
25/01: 19h30 - Cel. c/ bênção  SS. Sacramento 
26/01: 19h30 - Cel. e Nov. São Judas Tadeu 
27/01: 19h30 - Missa 
28/01: 08h - Missa São Judas Tadeu  
 15h - Missa São Judas Tadeu  
 19h30 - Missa São Judas Tadeu  
29/01: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
31/01: 19h30 - Estudo do Texto-Base da Cam-
panha da Fraternidade 2018 

 

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 

DARLEN 
  

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

 

RODRIGO 
Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 
Inscrições: 05 de janeiro 
Preparação: 07 de janeiro 
Celebração: 14 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 ESPERANÇA QUE 
NOS RENOVA! 

 

O início de um novo 
ano traz consigo a o-
portunidade do recome-
ço. Buscamos novas 
perspectivas e elabora-
mos novos projetos. 
Todos movidos pela 
força da esperança. 
Essa virtude teologal é 
a manifestação, em nossa vida e em nossa 
história, da força divina que faz novas todas 
as coisas. Nosso Deus é eterno e absoluto, 
mas sua eternidade é dinâmica e nesse di-
namismo renovador, Ele nos move para ser-
mos sempre melhores e mais santos. 

A sensação de recomeço que experimen-
tamos em cada início de ano é sinal de que 
o nosso coração está aberto a esse dinamis-
mo renovador do nosso Deus. A esperança 
que nos faz olhar para o futuro com alegria 
nos é dada pelo Senhor, que nos impulsiona 
em Seu amor para que aprimoremos sempre 
mais nosso mundo, nossa história e nos dei-
xemos modelar espiritualmente pela Sua 
graça. 

Que 2018 seja um ano repleto de con-
quistas espirituais e materiais em sua vida. 
Deixe que o Senhor encha seu coração de 
esperança e o impulsione na renovação de 
sua vida e de nossa história. 

 
 

Pe. Marcio Coelho 

Entrega dos pre-

sente de Natal na 

Casa da Infância 

Estrela da Manhã 

Batizados 19/11 

Noite do biscoito 

de polvilho  

com pernil 

09/11 

Enc. de Espiritualidade 02/12 

Novena de 

Natal  

(Setor 10)  

e Missa do  

2º Domingo 

do  

Advento 


