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FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR 
 

A Igreja celebra no dia 02 de Fevereiro a Festa da Apresentação do Senhor, recordando 
a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém por Maria e José, quarenta dias após 
seu nascimento. A apresentação do primogênito do sexo masculino no Templo era pre-
vista para a consagração ao Senhor. Hoje, como Simeão e Ana, devemos contemplar o 
Divino Menino, o Verbo feito Carne, conduzindo-o ao templo do nosso coração para que 
Ele viva e forme em nós a Sua bela imagem.  
Assim como Jesus foi consagrado, também nós nos consagramos a Deus a serviço de 
nossos irmãos. Por isso, também neste dia, celebramos o Dia Mundial da Vida Consa-
grada, que recorda aos fiéis o valor da vocação religiosa para a Igreja. Somos sal da 
terra e luz do mundo, conforme o próprio Senhor nos diz. Entendamos que Cristo é a 
verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, portanto, a condição para que 

sejamos luz do mundo é ouvir a voz de Cristo e pôr em prática aquilo que Ele nos dita. O sal, durante muito tempo, foi o 
meio habitualmente usado para conservar os alimentos. Como sal da terra, somos chamados a conservar a fé que re-
cebemos e a transmiti-la intacta aos outros. Devemos ser verdadeiros sujeitos eclesiais, compreendendo nossa voca-
ção e nossa missão, atuando nas diversas realidades em que nos encontramos inseridos, reconhecendo o valor do 
nosso trabalho na Igreja e no mundo. 

 

Bruno Tassim (BRASA,  Acolhida, Equipe de Liturgia, MESC) 

ABERTURA DA CATEQUESE 2018:  
EUCARISTIA E CRISMA 

17 de fevereiro 
 

- Catequese Eucarística: às 14h30 - Acolhida dos catequi-
zandos com a presença dos pais ou responsáveis. 
- Catequese da Crisma: às 19h30 - Santa Missa e em se-
guida encontro com os crismandos e pais ou responsáveis. 

Se você ainda não fez sua inscrição, procure  
a Secretaria Paroquial (3371 8487) 

ENCONTRO DE  
ESPIRITUALIDADE QUARESMAL 
 

     Participe do Encontro de Espiritualida-
de, refletindo sobre a violência que brota e 
muitas vezes alimentamos em nosso cora-
ção. Venha meditar a Palavra de Deus e 
buscar a libertação para sua vida. 

 

18 de fevereiro - 10h às 12h30 
 

Faça sua inscrição na Secretaria Paroquial 

EXERCÍCIOS QUARESMAIS DE CONVERSÃO:  
UMA ATITUDE DIÁRIA DO LEIGO CRISTÃO 

 

Os exercícios quaresmais têm por finalidade criar em nós disposições e atitudes 
que estimulem a vida cristã durante todo o ano litúrgico. O que vivemos na Quares-
ma deve produzir frutos maduros em nós. No período quaresmal, a Igreja nos con-
vida, sobretudo, a três exercícios: o jejum, a oração e a esmola. 

O jejum é um dos exercícios quaresmais muito mal vividos. Vivemos o 
jejum como se Deus precisasse desse sacrifício para nos oferecer o perdão 
dos nossos pecados. Porém, nós é que precisamos do jejum para aprender-
mos a nos relacionar com os bens da criação. O jejum, assim, nos tira da ido-
latria das criaturas. 

A oração, por sua vez, nos faz sair da ilusão de que nós somos capazes 
de resolver tudo com as nossas próprias mãos. Ela nos tira da nossa autos-
suficiência e nos projeta para o Deus verdadeiro, Aquele que é realmente 
onipotente. A Palavra de Deus deve orientar a nossa vida espiritual na Qua-
resma e em qualquer tempo litúrgico. 

A esmola, ou a caridade, nos faz quebrar a idolatria do ter. Pela prática da 
esmola, entendemos que não somos donos de nada, mas meros administradores dos bens de Deus. A esmola nos tira 
do perigo de sermos possuídos pelos bens, nos liberta dessa possessão e deixa o nosso coração livre para Deus.  

Que o itinerário quaresmal não seja para nós um fardo a carregar, mas um programa de vida, um constante caminho 
de santificação. 

Kellen Moraes - Leitores 



NATALÍCIOS 
 

01- Helena Marcelino de Lago 

01- Jean José Sorregotti 
01- Mara Cavalcante da Silva  
04- Marta Ap. de S. Fatorino 

05- Caio Sergio M. de Oliveira 

05- Marcia de Al. Campos 

07- Maria Laide G. Picharillo 

07- Lucio Gallego 

09- Luiz Carlos Peppino 

09- Emilia Lima Fernandes 

10- Fernando Zago 

10- Maria Isabel Perez Fernandes 

11- Luiz Fernando Frozza 

12- Maria Silvia de Guzzi Plepis 

15- Ailton Lozano 

15- Marcos Antonio Pierri 
18- Izildinha C. Rezende 

19- Madalena Lucia F. de Godoy 

19- Nadia Regina C. P. de Jesus 

20- Vânia Maria Fukuhara 

24- Ignez Souza Françoso 

24- Sergio Paulo Doricci 
24- Antonio Bento Navarro 

25- Paulo Roberto Romano 

26- Tânia Maria Ibelli Váz 
26- Eliane Cristina Dízio 

27- Fátima Regina de Toledo Doricci 
28- Jaqueline Ap. Dízio 

Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida     2222    
 

DÍZIMO: CONDIÇÃO DE FÉ 
 

     O dízimo nasce e cresce pela fé, 
ele não é uma simples oferta ou um 
gesto de dar o que nos sobra, ele é a 
resposta da nossa obediência e do 
nosso reconhecimento, pois tudo o 
que somos e temos vem de Deus.  
     Através do dízimo participamos e 
contribuímos para as atividades desenvolvidas pela Paróquia; aquele que 
dá se engrandece e se abre a Deus e aos irmãos. Todo cristão precisa se 
conscientizar da importância da devolução do dízimo para contribuir com 
os projetos de evangelização da Igreja; não precisa ser em grande quan-
tia, mas o importante é a afirmação da fé através do dízimo.   
     A contribuição de cada cristão não é o pagamento de uma conta, mas 
o exercício de um dom: “Cada um contribua segundo propôs no seu cora-
ção; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá 
com alegria”. (2Cor 9,7) 

Anderson Freire (MESC) 

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 
CONQUISTA 

 

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

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

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 

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 

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 

LITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIRO    
01 1Rs2,1-4.10-12 / Cânt. 1Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd / Mc 6,7-13 

02 Ml 3,1-4 / Sl 23 / Lc2,22-40 

03 1Rs 3,4-13 / Sl 118/ Mc 6,30-34 

04 Jó 7,1-4.6-7 / Sl 146 / 1Cor 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39    5° Domingo do Tempo Comum 

05 1Rs 8,2-7.9-13 / Sl 131 / Mc 6,53-56                                                           Santa Águeda 

06 1Rs 8,22-23.27-30 / Sl 83 / Mc 7,1-13                             S. Paulo Miki e Comps. Mártires 

07 1Rs 10,1-10 / Sl 36/ Mc 7,14-23 

08 1Rs 11,4-13 / Sl 105 / Mc 7,24-30 

09 1Rs 11,29-32; 12,19 / Sl 80 / Mc 7,31-37 

10 1Rs 12,26-32 / Sl 105 / Mc 8,1-10                                                          Santa Escolástica 

11 Lv 13,1-2.44-46 / Sl 31 / 1Cor 10,31-11,1 / Mc 1,40-45     6º Domingo do Tempo Comum 

12 Tg 1,1-11 / Sl 118 / Mc 8,11-13 

13 Tg 1,12-18 / Sl 93 / Mc 8,14-21 

14 Jl 2,12-18 / Sl 50 / 2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18                         Quarta-Feira de Cinzas 

15 Dt 30,15-20 / Sl 1,1-2.3.4.6 / Lc 9,22-25 

16 Is 58,1-9a / Sl 50 / Mt 9,14-15 

17 Is 58,9b-14 / Sl 85 / Lc 5,27-32 

18 Gn 9,8-15 / Sl 24 / 1Pd 3,18-22 / Mc 1,12-15                            1° Domingo da Quaresma 

19 Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18 / Mt 25,31-46 

20 Is 55,10-11 / Sl 33 / Mt 6,7-15 

21 Jn 3,1-10 // Sl 50 / Lc 11,29-32 

22 1Pd 5,1-4 / Sl 22 / Mt 16,13-19 

23 Ez 18,21-28 / Sl 129 / Mt 5,20-26 

24 Dt 26,16-19 / Sl 118 / Mt 5,43-48 

25 Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 / Sl 115 / Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10  2º Domingo da Quaresma 

26 Dn 9,4b-10 / Sl 78 / Lc 6,36-38 

 27 Is 1,10.16-20 / Sl 49 / Mt 23,1-2 

28 Jr 18,18-20 / Sl 30 / Mt 20,17-28 

MATRIMONIAIS 
 

Por não termos informações precisas sobre 
a situação conjugal de nossos dizimistas e em 
respeito a privacidade de cada casal, não mais 
publicaremos os aniversários matrimoniais.  

Sintam-se todos parabenizados e Deus, que  
tudo conhece, os abençoe. 

NOVOS DIZIMISTAS NA FAMÍLIA  
“SÃO JUDAS TADEU” 
 

     Com alegria acolhemos os 
novos dizimistas: Valdecir 
Aparecido Pacini e Andréa 
M. Romero. 

 

Dízimo não é uma mensalidade a ser 
paga na Igreja, nem uma doação ou esmola. 

Dízimo é expressão de fé reconhecen-
do que Deus nos dá tudo o que temos.  

Devolver fielmente o dízimo ao Senhor 
é uma manifestação de gratidão, reconhe-
cendo as bênçãos recebidas e consagran-
do a Ele nossa vida e nossos bens. 

Ser um dizimista fiel é ser verdadeiramente sujeito eclesial.  

O dizimista não espera apenas receber da comunidade,  

mas se empenha em sustentar a missão da Igreja. 
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018: Fraternidade e superação da violência 

“Vós sois todos irmãos.” (Mt 23,8) 
 

     Neste tempo quaresmal de conversão, a Campanha da Fraternidade quer refletir sobre a 
realidade da violência, rezar por todos os que sofrem violência e unir as forças para superá-

la. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), violência se caracteriza pelo uso inten-
cional da força contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo de pessoas, que 
pode resultar em dano físico, sexual, psicológico ou morte. 
     O objetivo geral é: "Construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconcilia-
ção e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da violência."  
     Os objetivos específicos são: anunciar a Boa-Nova da fraternidade e da paz, estimulando 
ações de conversão e reconciliação; analisar as múltiplas formas de violência; identificar o 
alcance da violência e propor caminhos de superação; valorizar a família e a escola como 
espaços de convivência fraterna; reivindicar políticas públicas e estimular ações que levem à 

superação da violência; e apoiar instituições e organizações da sociedade que trabalham para a superação da violência. 

1. Múltiplas formas de violência  
 

     Por causa do fracasso ou insufi-
ciência da ação do Estado quanto à segurança pública, cres-
ceu o acesso aos equipamentos e serviços privados de pro-
teção, aumentando o isolamento, abrindo portas para o es-
tranhamento e o ódio. Segurança pública é uma política que 
assegura os direitos dos cidadãos e garante o funcionamen-
to das instituições necessárias para que uma sociedade seja 
de fato democrática. Não é, pois apenas um problema de 
polícia e não se resolve sem o pleno exercício da cidadania. 
     No Brasil há uma experiência cotidiana da violência, que 
contradiz a imagem de uma nação ordeira e pacífica. Segun-
do o Mapa da Violência, em 2016, 123 pessoas foram mortas 
por armas de fogo por dia. Homicídios, sequestros, estupros 
convivem com formas sutis de violência como preconceitos 
de classe, raça, gênero, violência política e religiosa. Três 
fatores definem esses espaços de paz e de guerra: a ação 
(ou omissão) do poder público na defesa de direitos; o poder 
do dinheiro tornando a segurança um privilégio; o tratamento 
seletivo dado pelos órgãos públicos à garantia de direitos. 
     A violência tornou-se institucional, fruto de modelos de 
organização e práticas sociais que produzem modos de vida 
violentos, numa correlação com contexto social, econômico 
e político. Cria-se assim, uma cultura da violência, na qual a 
sociedade não reconhece como violência atos ou situações 
em que pessoas são agredidas, criando processos que fa-
zem certas ações violentas parecerem legítimas. 

 

VER 2. A violência como sistema no Brasil 
 

     A violência é parte da história do Brasil, pois desde o 
período colonial impôs-se um arranjo social no qual certas 
categorias de pessoas eram superioras a outras. Os ide-
ais republicanos geraram apenas uma igualdade formal. 
     Hoje não há solução para a violência fora das discus-
sões no âmbito da política. Por "política" entendem-se as 
negociações estabelecidas para que pessoas – com inte-
resses numerosos e até antagônicos – possam dividir 
pacificamente um mesmo espaço. Mas no Brasil, há par-
lamentares identificados com segmentos sociais interes-
sados em propostas potencialmente geradoras de violên-
cia, atrelando a segurança pública ao fator econômico. 
     A corrupção, que coloca o dinheiro acima da dignida-
de das pessoas e do bem comum, gera a ideia de que 
política é atividade de corruptos. É preciso uma partici-
pação maior dos cidadãos, pois a democracia represen-
tativa já não atende às necessidades. Também assiste-

se a uma criminalização dos movimentos populares e 
sociais, com a cumplicidade do Estado, por não agir.  
     A violência é também resultante da desigualdade eco-
nômica, pois o sistema econômico favorece o bem-estar 
de uma pequena parcela enquanto nega oportunidades 
de desenvolvimento a milhões de pessoas. Hoje apenas 
62 pessoas detêm o mesmo dinheiro que a metade mais 
pobre da humanidade; os mais ricos correspondem a 1% 
da humanidade, mas detêm 99% das riquezas. 

3. As vítimas da violência no Brasil contemporâneo 
 

      A violência racial revela a correlação entre as três 
formas de violência: direta, estrutural e cultural, e na his-
tória do Brasil, atingiu índios, negros e migrantes. A xeno-
fobia causa desrespeito aos imigrantes, submetidos à 
situações de trabalho degradantes. Entre as vítimas de 
armas os negros são 158,9% a mais que os brancos.  
     A violência contra jovens ultrapassa os limites das po-
líticas de segurança, sendo um problema de saúde públi-
ca e de violação de direitos humanos, pois 58% das víti-
mas da violência são jovens.  
     Quanto à violência contra mulheres e homens, embora a 
maioria das vítimas de homicídio sejam homens, entre 2001 
e 2011, o aumento de assassinatos de mulheres foi superior 
ao de homens, sendo a maioria de mulheres negras.   
     A violência doméstica possui baixos índices de puni-
ção. A violência contra a mulher ocorre, principalmente, 
dentro de casa; 16% da pessoas com mais de 60 anos já 
sofreu algum tipo de abuso; crianças e adolescentes são 
vítimas de atos que não chegam a ser denunciados como 
violência, como o abuso sexual, os ataques verbais ou 
físicos e a negligência. 

      A pobreza é uma das piores formas de violência, sen-
do causa da morte de 17 mil crianças e jovens todos os 
dias no mundo; um bilhão de crianças vivem na pobreza. 
O cuidado nos primeiros 1000 dias do bebê garante uma 
vida saudável, mas crianças cujas famílias não possuem 
recursos terão deficiências que podem se refletir no futuro, 
continuando o ciclo de pobreza. 
      O tráfico humano, uma das três atividades criminosas 
mais rentáveis, ao lado do tráfico de drogas e de armas, 
está atrelado ao comércio de órgãos, à adoção ilegal, à por-
nografia infantil, à exploração do trabalho e à exploração 
sexual. Cerca de 75% das vítimas são mulheres e meninas. 
     A violência contra trabalhadores rurais e povos tradicio-
nais, tem raízes no passado colonial. Além do genocídio 
indígena e da escravidão, os pobres e afrodescendentes 
foram privados do acesso à terra. Os direitos dos povos 
originários, reconhecidos pela Constituição de 1988 são 
ameaçados pela expansão das fronteiras agrícolas, dispu-
ta pela água e barragens. A Pastoral da Terra registrou 
aumento da violência no campo, com 22% a mais de as-
sassinatos, ameaças de morte, agressões, prisões de lide-
ranças e manifestantes e omissão dos poderes públicos. 
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Sagrada Escritura: 
cenas de violên-

cia, prescrições punitivas, e indicações de uma 
personalidade violenta de Deus devem ser en-
tendidas na progressividade da revelação. 

 

JULGAR 

     Ações para superação da violência: a superação da violência pede ações que envolvam a 
sociedade civil, os membros da Igreja e os poderes constituídos, em três níveis de ação: 

 

AGIR 

Pe. Marcio Coelho 

   O narcotráfico movimenta mais de 400 bilhões de dóla-
res por ano. Segundo o FMI, em 2008, 352 bilhões de dó-
lares desse comércio foram absorvidos pelo sistema ban-
cário. Ao invés de combater a produção e distribuição das 
drogas, dos grandes traficantes, a política de repressão às 
drogas está direcionada aos usuários e microtraficantes. 
O resultado é o incremento da indústria armamentista, 
mortes em conflitos e o aprisionamento em massa. 
     A ineficiência do aparato judicial gera sensação de im-
punidade, dificulta a dissuasão de práticas criminosas e a 
consolidação de sociedades mais igualitárias. A crescente 
desconfiança na justiça e nas polícias gera certa recusa 
das políticas de proteção aos direitos humanos, exigindo-

se maior punição. Mas o Brasil já tem uma das maiores 
populações carcerárias do mundo; as prisões, porém, ao 
invés de recuperar e reintegrar, se transformaram em um 
depósito de supostos “maus elementos”. 
     As frequentes denúncias de corrupção da polícia e de 
práticas ilegais geram um sentimento de vulnerabilidade e 
interpretação simplista sobre o aumento da criminalidade. 

Na busca da superação da violência as polícias deveriam 
ser agências mediadoras de conflitos, responsáveis pela 
preservação da vida e prevenção da violência. Há que se 
considerar também, a letalidade das operações policiais, 
com 3.320 vítimas em 2015 e 358 policiais assassinados. 
     Com linguagem de programas de entretenimento, a 
mídia deixa de apresentar o fato e oferta leituras prontas, 
podendo ocultar as contradições sociais. Programas sen-
sacionalistas promovem a espetacularização da violência, 
defendendo a justiça como vingança social. 
     As religiões, instrumento para promover a cultura da 
paz, também podem se converter em uma forma de violên-
cia, com a intolerância e o fanatismo religiosos. As religiões 
de matriz africana são as que mais sofrem perseguição. 
     Em 2012, quase 41 mil brasileiros perderam a vida no 
trânsito. As principais causas são: dirigir sob efeito de álco-
ol ou de entorpecentes, trafegar em velocidade inadequa-
da, inexperiência na direção, falta de atenção e de manu-
tenção no veículo, rodovias mal sinalizadas; e há também 
a presença do espírito agressivo no trânsito urbano. 

     Pessoa, família e a superação da violência: na famí-
lia o ser humano aprende a se relacionar com o outro 
superando a violência. Mas a família não consegue 
cumprir sozinha seu papel, pois os valores humanos 
estão se desintegrando da sociedade. Nas ações pasto-
rais é necessário valorizar a fraternidade, a ternura e a 
compaixão, rejeitar a vingança, viver a solidariedade, o 
diálogo, defender a dignidade humana.   
     Comunidade e a superação da violência: várias ini-
ciativas sociais da Igreja, foram assumidas pela socie-
dade e se tornaram políticas públicas. É preciso promo-
ver uma espiritualidade de superação da violência por 
meio de formação, oração, diálogo, valorizar a família, 
conhecer e acompanhar situações de conflito, apoio às 
instituições sociais, participar nos Conselhos Paritários. 

     A sociedade e a superação da violência: faz-se necessário 
a consolidação de políticas públicas em ações como: valorizar 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e defender seus direi-
tos; exigir a aplicação da Lei Maria da Penha e proteger a vida 
familiar; difundir a Declaração dos Direitos Humanos (1948); 
superar a violência gerada pela exploração sexual e pelo tráfi-
co humano; apoiar a recuperação de usuário de drogas e polí-
ticas de inclusão social dos jovens; superar preconceitos e va-
lorizar a cultura negra; defender a Reforma agrária, os recur-
sos naturais e o trabalhador rural; denunciar o traficante, apoiar 
o dependente e o adicto em recuperação; defender o Estatuto 
do Desarmamento e combater o uso de armas; exigir a atua-
ção da Defensoria Pública; defender a democracia participati-
va; educação no trânsito, fiscalização e preservação das vias.  

     Novo Testamento: Jesus anuncia o Evangelho da reconciliação e 
da paz: a temática da violência recebe resposta definitiva em Jesus, 
que é uma pessoa não violenta. A tentação da violência entre os discí-
pulos, recebe reprovação de Jesus, que prega o amor aos inimigos. 
Cenas aparentemente agressivas de Jesus não se dirigem contra o 
homem, mas contra o mal que pode destruí-lo. O episódio da mulher 
surpreendida em adultério (Jo 8,3-11) propõe a justiça reparativa e não 
punitiva. Nas bem-aventuranças, Jesus declara que aqueles que pro-
movem a paz serão chamados filhos de Deus (Mt 5,9). A violência bro-
ta do coração do homem e por isso, sua superação pressupõe a con-
versão do coração. A cruz representa a atitude de Deus, que, para 
fazer justiça, não usa violência, mas a destrói, instaurando uma nova 
justiça. Jesus transforma a violência sofrida em amor ofertado; sua 
Páscoa revela a crueldade da violência e a onipotência do amor, e de 
sua ressurreição brota a paz definitiva. 

Resumo do Texto-Base disponível em: www.paroquiasaojudastadeusc.org.br 

     O Antigo Testamento: A comunhão rompida 
pelo pecado: no princípio havia harmonia das 
relações, pois Deus criou tudo muito bom. O 
primeiro ato de violência foi o rompimento da 
relação do homem com Deus, que conduz a 
uma convivência violenta, no assassinato de 
Abel, e leva ao crescimento da maldade. Leis 
foram elaboradas para conter os atos violen-
tos. A lei de talião procurava estabelecer um 
limite proporcional de reparação ao mal sofrido 
e as prescrições da Torah indicavam a cons-
trução de uma sociedade não baseada na re-
paração ao mal e à violência, mas de forma 
pacífica. Os profetas apontaram as causas e 
remédios para a violência; foram perseguidos, 
denunciaram o uso da violência, defenderam o 
direito e a justiça. Os livros sapienciais apre-
sentam um pensamento mais maduro sobre a 
superação da violência. E muitas passagens 
da Escritura confessam que Deus é misericor-
dioso, lento para ira e rico de amor. 

     A Igreja convida a promover a cultura do diálogo: São João XXIII, na 
encíclica Pacem in Terris (1963), denuncia que a violência só e sempre 
destrói, nada constrói. O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium 
et Spes, afirma que para edificar a paz é preciso eliminar as causas 
das discórdias, como as injustiças, desigualdades econômicas, o espí-
rito de dominação. As mensagens para o Dia Mundial da Paz, instituído 
pelo Beato Paulo VI, mostram aspectos da promoção da paz e do ca-
minho de superação da violência; indicam âmbitos de atuação, valores 
e trabalham grandes temas. São João Paulo II, reunido com líderes 
religiosos em Assis, em 2002, proclamou um Decálogo de compromis-
sos, publicado na Carta a todos os chefes de governo do mundo. 
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Balancete do Dízimo - DEZEMBRO 2017 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

409 220 

O movimento de caixa do mês de DEZEMBRO , 
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 DEZEMBRO, doamos 1.100 kg de alimentos em 
55 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 

COLOCO MEUS DONS  
A SERVIÇO 

 

     Apesar de não ser mais tão pequeno em estatura, todos me conhecem por 
"Paulinho". Não só por ter o mesmo nome que meu pai, mas por estar na São Judas 
desde que nasci, em 1994. Comecei a participar ativamente da vida da comunidade 
como coroinha quando tinha por volta de 8 anos. Participei da Legião de Maria duran-
te alguns anos e também da distribuição de cestas para as famílias carentes. Com 11 
anos entrei na equipe de canto do domingo à noite, enquanto ainda estava aprenden-
do a tocar violão. Fui adquirindo confiança e gosto pelo que fazia e senti que de fato 
este era o serviço ao qual fui chamado e, por isso, hoje em dia não estou somente na 
equipe do domingo à noite, mas também na da sexta-feira, participo do ministério de 
leitores como salmista e estou dando continuidade ao trabalho que começou com o 
Rafael em 2004 de elaboração e divulgação das melodias para os salmos.  
     Sempre que faço algo relacionado à música, principalmente para a Igreja, sinto uma inspiração e um ânimo que não 
me pertencem, e considero isso uma ação direta do Espírito Santo na minha vida. Muitos colegas e amigos que estão 
fora da Igreja me perguntam o que eu ganho com todo esse tempo dedicado à comunidade, e respondo que tudo o que 
preciso são os dons que Deus já me deu, na gratuidade, e me permitem viver bem; e, na mesma gratuidade, eu os co-
loco à serviço da nossa paróquia. Cada um tem um dom especial dado por Deus e Ele convida a dispô-los em favor do 
Reino. Só depende do nosso "SIM"! 

Paulo César de Moraes Filho 

 

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 

CATEQUESE 
DA CRISMA 

 

     Motivo de alegria ao imaginarmos que este jornal chega-
rá a inúmeras pessoas que se dedicando nestas leituras, 
passarão a conhecer um pouco do nosso servir a Deus, 
evangelizadores na catequese de crisma, missão essa tão 
amada e comprometedora, tão sublime e preocupante, tão 
divina e tão humana. O Sacramento da Crisma fecha o gru-
po de sacramentos de Iniciação Cristã, (Batismo, Eucaristia 
e Crisma), é nosso dever a responsabilidade de anunciar, 
preparar pessoas que cheguem à maturidade da fé. Crer é 
um dom, mas pode ser confundido com muitas coisas que 
nada têm a ver com a fé. A adesão de inteligência e vonta-
de ao Mistério de Jesus Cristo, na Sua pessoa e missão é o caminho do Espírito para chegar ao Pai. A isso conduzem 
os Sacramentos. Esta é a FÉ! Acreditar em Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um presente que emociona 
quem entende o que significa. Fé é descobrir a identidade no relacionamento pessoal com Deus!  

     O catequista em sua pastoral, precisa primeiro ser pessoa de fé, oran-
te, fiel e perseverante, testemunha da presença viva de Cristo, sal da ter-
ra e luz do mundo. Gostaríamos de registrar que esse ideal de ser Igreja 
já é o nosso retrato; mas, nos alegra dizer que em nossos esforços, mes-
mo que ainda imperfeitos, nos preparamos para que os encontros sejam 
condutores de formação do ser, que chega humano e que necessita des-
cobrir o ser divino que habita no seu interior, o Espírito Santo que ilumina 
e conduz, mas que na maioria das vezes está escondido. 
 

Catequistas Marilda, Olga e Fernanda. 

 

NOSSA PASTORAL 

Celebração da Crisma - 29/11/2017 



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 
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Pastoral da Comunicação 
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AGENDA PASTORAL 

 

01/02: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião MESC 
02/02: 19h30 - Mis. em louvor ao Sagrado Cora-
ção Jesus e Novena a São Judas Tadeu  
 20h30 - Reunião do CPP 
03/02: 19h30 - Missa (Aniversário MCO) 
04/02:  08h30 e 19h30 - Missa 
 11h30 - Missa Curso de Noivos 
05/02: 20h - Lançamento CF - São Carlos 
06/02: 20h - Terço dos Homens 
 20h - Lançamento CF - Araraquara 
07/02: 19h30 - Planejamento catequese 
 20h - Lançamento CF - Matão  
08/02: 14h30 - Show de Prêmios ONG  
 19h30 - Cel. c/ bênção SS. Sacramento 

 20h - Lançamento CF - Jaú 
09/02: 19h30 - Mis. e Novena São Judas Tadeu 
 20h30 - Reunião ENS 12 
10/02: 09h - Adoração SS. Sacramento 
 14h30 - Reun. liturgia e canto   
 19h30 - Missa 
11/02: 08h30 e 19h30 - Missa 
14/02: 19h30 - Mis. Cinzas - Abertura CF 2018 
15/02: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção do SS. Sacramento 
 20h30 - Enc. Coord. Setor - CF  
16/02: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
17/02: 14h30 - Abertura Catequese 
 19h30 - Missa 
 20h30 - Acolhida Crismandos 
18/02: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Enc. Comunitário de Espiritualidade 

 19/02: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço Vocacional 
20/02: 20h - Via-Sacra Com. Sta. Terezinha 
21/02: 20h - Escola Bíblica 
22/02: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 12 
 20h30 - Reunião 45° Brasa 
23/02: 08h - Reun. Geral dos Presbíteros 
 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
24/02: 14h30 - Gincana CF - Catequese 
 19h30 - Missa 
25/02: 08h30 - Missa 
 10h - Batismo 
26/02: 15h - Reun. Apostolado da Oração 
27/02: 20h - Via-Sacra Com. Sto. Antônio 
28/02: 15h e 19h30 - Missa São Judas Tadeu 

 

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 

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 

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 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

PASTORAL DO BATISMO 
Inscrições: 09 de fevereiro 

Preparação: 11 de fevereiro 

Celebração: 25 de fevereiro  
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 

Encerramento Novena de Natal 21/11 

Aniv. E. L. São João - 28/12 

Batizados - 17/12 

Agentes de Pastoral 2017 

Confraternização 

Comunitária  

28/12 

Benção do 

Novo Salão 

Paroquial 

28/12 

Missa Final de 

Ano - 31/12 

Missa 

Noite de 

Natal - 

24/12 


