Boletim Informativo da Paróquia São Judas Tadeu - São Carlos

Ano 20, Número 234
Maio de 2018

www.paroquiasaojudastadeusc.org.br
DISTRIBUIÇÃO INTERNA E GRATUITA

SANTÍSSIMA TRINDADE
Modelo de fraternidade que supera toda violência!
Segundo o Catecismo da Igreja, a Santíssima Trindade é una e sua unidade é
Trina. A Igreja professa Deus em três pessoas, cada um deles é Deus por inteiro;
há uma só natureza, mas são pessoas distintas entre si por suas relações de
origem. Com esta herança de fé, a Igreja herda também aplicações práticas que
ajudam a iluminar as questões práticas de paz, harmonia, união, etc. O homem é
a imagem e semelhança divina. Isso ocorre em todas as realidades. Ele é a imagem da Santíssima Trindade, é a Mente, Palavra e Razão. O homem é capaz de
entender, querer, amar, assim como a Santíssima Trindade.
Partindo desse princípio de que somos imagem e semelhança de Deus e vivemos entre irmãos, a violência surge como uma transgressão à finalidade da
criação. Ao invés de termos uma vida pautada na harmonia, no respeito, na paz,
somos levados, pela introdução do pecado ao egoísmo individual e ao coletivo.
O social é fruto do pecado individual, da ambição pelo poder, da riqueza, da falta
de amor e, principalmente no não seguimento do plano salvífico de Deus Pai em
seu Filho Jesus Cristo orientado pela ação do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade, na sua onipresença e onisciência agindo no homem quando ele se deixa fazer instrumento de paz. Mas não vemos isso na maioria das ações humanas. O que se vê são situações de mortes, de fragilidade, de vulnerabilidade causados pela ambição do saber e da riqueza desenfreada. Toda a violência do ser humano, narrada em uma história marcada pelo sangue dos inocentes,
pelas guerras de disputa de terras, de riquezas, vem da sua ambição, de fazer-se Deus. Só há um Deus Pai que enviou
seu Filho para nos resgatar do pecado e o Espírito Santo para advogar para nós. É a Trindade Santa, modelo de paz,
de superação da violência, de diálogo e de sabedoria.
É difícil nos dias atuais vivermos a santidade a que fomos chamados e batizados? Sim. Mas é nesse tempo e espaço que vivemos, que a Igreja nos propõe o discipulado de Jesus a partir do anúncio e da denuncia profética das situações de morte para a mudança em vida.
Orlando Bartaquim Junior (Minist. Leitores e E. C. Vozes de Louvor)

AMOR DE MÃE: Presença de Deus
Quem profundamente reflete sobre o amor de mãe, com certeza sente que, por
intermédio dele, a presença de Deus se manifesta. E tem a certeza que, o coração
materno é inesgotável fonte de ternura, luz do mais sublime dom, para amenizar o
sofrimento humano. Quando tudo parece perdido, é na sabedoria da mãe que ama;
em cada gesto materno de perdão, na orientação sábia e gratuita, no conselho humilde e na doação constante em favor do filho; que tudo se refaz e a esperança
renasce; pois tu és mãe a maior reserva de amor que Deus colocou neste mundo.
O mundo precisa aprender contigo mãe, a lição do perdão sem limites, da compaixão, da bondade que tudo supera,
da paciência que vence toda inquietação. Sois tão digna, que até o próprio Deus quis nascer de ti, em forma humana.
Por isso, cada mãe é um sinal de Maria, que ensina seu filho a viver de acordo com a vontade de Deus.
Que o bom Deus, que nos deu a graça de criá-la, renove tuas forças e tua graça, para que do teu coração surja uma
nova esperança para todos. Parabéns a todas as mães e em especial, à minha mãe querida, Natalina. Que Deus as
abençoe, nesta bela missão.
Conceição Rossi (Minist. Leitores e Past. do Batismo)

MARIMAIO 2018
A Legião de Maria convida para os encontros do
Marimaio, que terá como tema: “Maria, modelo para o
leigo ser sujeito eclesial, na missão de ser sal da terra
e luz do mundo.” Os encontros serão aos domingos:
dias 06, 13 e 20/05 às 10h, e dia 27/05 às 17h, com a
oração do terço, palestra e músicas.

CATEQUESE PARA ADULTOS
1ª Eucaristia e Crisma
Se você ainda não recebeu a 1ª Eucaristia
ou não foi crismado, venha participar da catequese especial para adultos. Início no dia 20 de
maio, após a missa das 19h30. Faça sua inscrição na Secretaria da Paróquia (3371 8487).
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Dizimista testemunha
DÍZIMO É UM COMPROMISSO
DE TODO CRISTÃO

NATALÍCIOS

Sou dizimista desde a sua implantação em
nossa paróquia, mesmo não fazendo parte de
pastoral alguma, pois eu já sentia a necessidade
de ajudar nas mais variadas despesas da paróquia. Com o tempo, participando mais ativamente dos trabalhos da paróquia, observei que o
dízimo não era apenas para despesas com a
manutenção da paróquia, mas também porque
aquilo que partilhamos ajuda tanto os trabalhos de evangelização quanto
as atividades sociais em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Ao
devolver o dízimo nos sentimos mais próximos uns dos outros como numa família, na qual cada um dos membros faz a sua parte.
Quando fui convidada pelo Luiz Carlos Peppino para fazer parte da
Pastoral do Dízimo fiquei muito feliz, pois assim podia ajudar ainda mais.
Sabemos que toda ajuda é necessária para o bom andamento da paróquia em suas mais diversas atividades.
Gracia Tereza Negregiol (MESC, Leitora, Catequista)
O seu testemunho como dizimista fiel é muito importante para motivar
outros irmãos que ainda não fazem a experiência de gratidão a Deus e
de compromisso com a manutenção da missão evangelizadora. Você
pode entregar seu testemunho no Plantão do Dízimo e ele será publicado nas próximas edições do jornal de nossa Paróquia.

LITURGIA DIÁRIA DE MAIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

At 14,19-28 / Sl 144 / Jo 14,27-31a
At 15,1-6 / Sl 121 / Jo 15,1-8
Sto. Atanásio
1Cor 15,1-8 / Sl 18 / Jo 14,6-14
S. Filipe e S. Tiago Menor
At 15,22-31 / Sl 56 / Jo 15,12-17
At16,1-10 / Sl 99 / Jo 15,18-21
At 10,25-26-34-35.44-48 / Sl 97 / 1Jo 4,7-10 / Jo 15,9-17
6° Domingo da Páscoa
At 16,11-15 / Sl 149,1-2.3-4.5-6a / Jo 15,26-16,4a
At 16,22-34 / Sl 137 / Jo 16,5-11
At 17,15.22-18,1 / Sl 148 / Jo 16,12-15
At 18,1-8 / Sl 97 / Jo 16,16-20
At 18,9-18 / Sl 46 / Jo 16,20-23a
At 18,23-28 / Sl 46 / Jo 16,23b-28
At 1,1-11 / Sl 46 / Ef 1,17-23 / Mc 16,15-20
Solenidade da Ascensão do Senhor
At 1,15-17.20-26 / Sl 112 / Jo15,9-17
São Matias
At 20,17-27 / Sl 67 / Jo 17,1-11a
At 20,28-38 / Sl 67 / Jo 17,11b-19
At 22,30 / Sl 15 / Jo 17,20-26
At 25,13b-21 / Sl102 / Jo 21,15-19
At 28,16-20.30-31/ Sl 10 / Jo 21,20-25
At 2,1-11 / Sl 103 / 1Cor 12,3b-7.12-13 / Jo 20,19-23
Solenidade de Pentecostes
Tg 3,13-18 / Sl 18 / Mc 9,14-29
Tg 4,1-10 / Sl 54 / Mc 9,30-37
Tg 4,13-17 / Sl 48 / Mc 9,38-40
Tg 5,1-6 / Sl 48 / Mc 9,41-50
Tg 5,9-12 / Sl 102 / Mc 10,1-12
Tg 5,13-20 / Sl 140 / Mc 10,13-16
São Filipe Néri
Dt 4,32-34.39-40 / Sl 32 / Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20
Solen. da Santíssima Trindade
1Pd 1,10-16 / Sl 110 / Mc 10-17-27
1Pd 1,10-16 / Sl 97 / Mc 10,28-31
1Pd 1,18-25 / Sl 147 / Mc 10,32-45
Ex 24,3-8 / Sl 115 / Hb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26
Solenidade de Corpus Christi

CASA DE CARNES
CARRARA
Qualidade e preço bom!
Fone: (16) 3371-9610

Rua Rafael de A. S. Vidal, 1260

PADARIA E CONFEITARIA
SÃO JUDAS TADEU
Pães feitos com carinho

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

01- Luciana da Silva Amaral
04- Luci Aparecida Queiroz
05- Thiago Picon
05- Lucia Helena Angelotti
Maroldi
06- Almir Ruzza Meirelles
08- Eduardo Rodrigues de
Paula
08- Maria Ap. Duarte Alonso
10- Ana Alice Aparecida Paschoal
12- Márcia Aparecida Simião
13- Carlos Aparecido dos Santos
13- Luzia Helena Vigário Campitelli
14- Paulo André Cordero
17- Durvalina da Silva Chiericci
17- Maria Ap. Passador de Luiz
17- Gabriel Carvalho
19- Vera Lúcia Dellapina
20- José Rubens Alves
20- Elaine Cristina S. de Carvalho
22- Rosemeire B. dos Santos
25- Isabel Cristina Scalco Torres
26- Zuleika Maria de Souza Bispo
28- Maria Ap. Javaroni de Campos
29- Carlos Eduardo dos Santos
29- Diácono Orlando Bartaquim
30- Reinaldo Favoreto
30- Valdir Linhari Geraldo
30- Fabiana Varanda O. Lotério

CAMPANHA
DO AGASALHO
2018
"Se alguém possui os
bens deste mundo e,
vendo o seu irmão
em necessidade, fecha-lhe o coração,
como pode o amor de
Deus permanecer
nele!" (1Jo 3,17)
A solidariedade com os irmãos necessitados manifesta que estamos unidos a
Deus e que Seu amor habita em nós. Testemunhe sua fé, partilhando agasalhos e
cobertores, os quais serão usados para
formar o tapete na missa de Corpus Christi
em nossa paróquia, sobre o qual Jesus
passará derramando Sua graça e Suas
bênçãos. E depois serão distribuídos para
as famílias carentes assistidas pelas pastorais sociais de nossa comunidade.
Entregue suas doações na Secretaria
Paroquial ou antes das missas.
Tudo o que partilhamos com o irmão
necessitado é uma oferta a Deus.

CASA ROSADA
BOUTIQUE
A melhor moda
feminina da cidade!
Fone(16) 3372-1282
Rua XV de novembro, 1229
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EUCARISTIA: ALIMENTO PARA A MISSÃO DE SER SAL E LUZ
Decorridos os cinquenta dias da Páscoa, nossa Igreja celebra com grande louvor a
Solenidade de Corpus Christi. Celebramos o Corpo de Cristo, o mesmo corpo entregue
a nós na quinta feira santa durante a ultima ceia, “Este é o Meu corpo... isto é o Meu
sangue... fazei isto em memória de mim". O sacramento da Eucaristia entregue a nós
pelo próprio Cristo é o grande sustento da nossa FÉ, e por isso, nada mais importante
do que celebrarmos solenemente esta festa, na qual o próprio Senhor presente na Sagrada Eucaristia, sai às ruas, para ser testemunhado e venerado publicamente por
nós, como o Senhor absoluto de nossa vida.
Toda celebração eucarística é para nós uma ação de Graças a Deus, pois Jesus se
faz na fração do pão sustento para nossa vida, Ele vem viver e palpitar dentro de nós,
identificando-se conosco. Por isso é magnifico olharmos para a Eucaristia e ali, naquele pão, que não é mais pão, mas o próprio Senhor Jesus, reconhecermos toda a nossa
fé, e mesmo não vendo a transformação da matéria, fazemos realizar em nós as próprias palavras de Jesus: “felizes os que creem sem terem visto”.
E é através dos sacramentos, sobretudo pelo sacramento da Eucaristia que Jesus
age em plenitude para a transformação do homem (Catecismo 1074), e entendemos que é por meio da Eucaristia que
Jesus nos alimenta, e por Si nos encoraja a vivermos uma vida de discipulado, a qual somos chamados todos os dias.
De modo especial somos chamados neste ano, Ano do Laicato, a sermos Sal da Terra e Luz do Mundo, para vivermos e testemunharmos nossa fé a serviço de nossos irmãos. Jesus antes de partir o pão entre seus discípulos pôs-se
a serviço dos seus em primeiro, lavando os seus pés, deixando-nos o exemplo a ser seguido – o exemplo do AMOR.
Que, alimentados pela Eucaristia, possamos seguir amando-nos uns aos outros, e assim por onde estivermos, sejamos
disseminadores do sal que dá sabor à vida e da luz que guia nossos passos. Que afugentemos de nossos corações as
sombras do pecado e assim animados em comunidade possamos sempre professar a presença de Jesus em nosso
meio, como nosso Senhor e nosso Deus.
Celebremos a Solenidade de Corpus Christi, cheios do Espírito Santo que nos impulsiona a viver alegremente o
convite ao discipulado, dando testemunho e participando do banquete eucarístico, para que através do mesmo Espirito
que nos impulsiona, sejamos repletos das graças provindas da comunhão que alimenta nossa vida espiritual e nos sustenta na vida cristã.
Helton Luis Baratella (Seminarista)

52º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
“A verdade vos tornará livres (Jo 8,32):
Fake News e o jornalismo da paz.”
Vivemos um momento em que a notícia corre em uma velocidade supersônica, com isso aumentou de modo assustador
as fake news (notícias falsas) e a Igreja vem então dar sua
contribuição para orientar e esclarecer os católicos. O papa
Francisco escolheu como tema para o Dia Mundial das Comunicações Sociais
2018: “A verdade vos tornará livres (Jo 8,32). Notícias falsas e jornalismo de paz”.
As fake news não tem nenhum fundamento, não se baseiam em dados reais,
apresentam fatos distorcidos e visam manipular aquele que recebe. Esse tipo de
notícia tem sim um propósito, não é uma simples brincadeira, podem influenciar desde opções políticas, causar desunião, agressões e até favorecer lucros econômicos.
Ao construir um boato a intenção é explorar emoções imediatas e fáceis de manifestar entre outras a raiva, ansiedade e desprezo ou ainda apresentam algo muito convidativo fazendo o leitor compartilhar rápido e para agravar a notícia
vem de grupo de amigos nas redes sociais, tendendo a ter mais credibilidade do que se divulgado pela imprensa.
O papa lembra em sua mensagem: ”Nenhum de nós pode se eximir da responsabilidade de contrastar essas falsidades (...)” é preciso refletir, discernir o que é verdadeiro e falso, conferir e avaliar toda notícia para não passar desinformação para frente, pois o cristão é da verdade. O pontífice fala também da importância da comunicação no papel da
união e fraternidade ou seja, da comunhão, sendo que as falsas notícias vem trazer a divisão entre as pessoas, que
passam a agir e falar de forma contraria aos ensinamentos do Evangelho.
Na Mensagem para o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, dirige uma palavra para os jornalistas que tem a
missão de procurar sempre a verdade, portanto fazer um jornalismo de paz que promova a compreensão entre as pessoas. Inspirando-se em São Francisco, o papa escreve: “Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos
reconhecer o mal que se insinua em uma
Em nossa Paróquia nos reuniremos para meditar sobre o tema no próximo comunicação que não cria comunhão”.
dia 09 de maio, quarta-feira, às 19h30. Contamos com a sua presença.
Rosa do Prado - PASCOM

MINAS FRIOS

DARLEN

Qualidade, higiene e
preços bons.

Moda feminina

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

Rua Geminiano Costa, 1984
Fone: 3307-2677

CASA DE CARNES E MERCADINHO

SANTO ANTONIO
Bovinos, suínos, frangos,
temperados,mercearia completa.

Fone: (16) 33684297
Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos

PICON
CORRETORA DE
SEGUROS
Fones: (16) 3372-2719
99117 8150
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1ª EUCARISTIA: JESUS RESSUSCITADO
HABITA NOSSOS CORAÇÕES!

PROGRAMAÇÃO DE CORPUS CHRISTI
31 de maio

No dia 15 de abril, nossa comunidade celebrou com alegria a
festa da 1ª Eucaristia de nossos catequizandos, renovando a
certeza de que a Eucaristia é a forma mais plena de nos encontrarmos com o Senhor Ressuscitado. Nela o Senhor nos acolhe
com nossas alegrias e tristezas, orienta nossa vida com Sua Palavra e nos alimenta e fortalece com Seu Corpo e Sangue.
Nossa Paróquia agradece o empenho e dedicação dos catequistas na evangelização de nossas crianças e adolescentes. E
convida os catequizandos e seus familiares a buscarem sempre
a Eucaristia, participando da vida de nossa comunidade

09h - Santa Missa Solene (Ginásio Milton Olaio Filho)

07 HORAS PARA JESUS - Adoração ao SS.
Sacramento (Paróquia São Judas Tadeu)
11h30 às 12h30: ENS, ECC, Com. Sto. Antônio e
CAEP
12h30 às 13h30: Com. Sta. Terezinha, Past. Social,
Past. Pessoa Idosa, E. L. São João, Projeto Caminhar
13h30 às 14h30: Past. do Batismo, Apostolado da
Oração, Comissão de Festas e Com. S. Frei Galvão.
14h30 às 15h30: Catequese, E. L. São Mateus e Coroinhas, Com. N. Sra. Aparecida e Mãe Peregrina
15h30 às 16h30: Past. Acolhida, Past. Criança, Com.
S. José, Pascom e Past. Saúde
16h30 às 17h30: Com. Santa Rita, Pastoral do Dízimo, Leitores e Pastoral da Esperança
17h30 às 18h30:
Past. Vocacional, E.
L. Maria de Nazaré,
Crismandos, Legião
de Maria, Vicentinos
e Brasa.
19h30: Santa Missa
com bênção do
Santíssimo
Sacramento.

PENTECOSTES
Após a Ressurreição Jesus convive com as pessoas falando que todos tem a missão de anunciar a Boa
Nova a todos os povos, batizar e dar testemunho dele
(Mt 28,16-20). E depois de 40 dias aconteceu sua
Ascenção ao céu, voltando ao Pai. Mas pediu que
ninguém ficasse triste e prometeu enviar o Espírito
Santo no dia de Pentecostes (At 2,1-4). Isto aconteceu 50 dias após a Páscoa: os apóstolos com Maria
estavam reunidos em oração e de repente veio do
céu um barulho como de um vento muito forte que
encheu todo este lugar e apareceram línguas de fogo
sobre cada um. E assim todos receberam os dons do
Espírito Santo, se encheram de coragem para ouvir e
falar de Jesus e explodiram de alegria louvando e
agradecendo a Deus, pois souberam que o Espírito
Santo que Jesus prometeu, agora viera viver dentro
de cada um. Na Bíblia encontramos vários símbolos
que indicam o Espírito Santo: vento, nuvem, luz, óleo,
pomba, fogo e água.
Nós já recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo, mas, precisamos diariamente pedir que
Ele faça morada em nosso coração, para que, como
os apóstolos, vivamos com paz, justiça, com verdade,
sabedoria e alegria. Pergunte aos seus pais o dia do
seu Batismo, grave e comemore esta data.

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

No quadro abaixo, troque os símbolos pelas letras
e descubra os 7 dons do Espírito Santo!

A=
I=
S=

B= 
L=
T=

C=
M=
U=

D=
N=
Z=

_______________
 

E=
O=

_______________
  

Carnes assadas nos feriados e
finais de semana. Aceitamos encomendas.
Fone: (16) 3368-7909
Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 610

H=
R= 

______________


___________________
  
 

CASA DE CARNES
CONQUISTA

F=
P=

___________
 
_____________

 

_________ ___

 

______


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
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PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS
E PROJETO CAMINHAR

O movimento de caixa do mês de MARÇO, elaboNo mês de MARÇO, doamos 1.040 kg de alimentos em 52
rado pelo tesoureiro e ratificado pelo pároco, está
disponível na Secretaria Paroquial e no painel do cestas distribuídas para famílias carentes.
Dízimo para verificação.
“Vinde benditos de meu Pai, pois eu estava com
fome e me destes de comer.” (Cf. Mt 25,34-35)
Balancete do Dízimo - MARÇO 2018

Dizimistas cadastrados

Dizimistas que devolveram

338

202

PALAVRA DO PAROQUIANO

Todo 2º Domingo do mês é o dia da partilha.
Traga o alimento para o irmão que necessita.
É PRECISO FALAR
DO AMOR DE DEUS

Tenho a graça de ter uma família grande, carinhosa e essencialmente católica, que
pode me dar a base e o exemplo necessários para compreender, desde criança a importância de Deus em minha vida. No ano 2000 meus pais fizeram o Encontro de Casais e
este retiro despertou neles o desejo de colocar Cristo no centro da vida familiar, e tiveram o discernimento que para isso acontecer era preciso viver em comunidade e servir.
A partir de então, eu e minha irmã praticamente crescemos dentro da igreja, pois eles se
engajaram em diversas pastorais da Catedral. Por sermos crianças, às vezes sentíamos
dificuldade de entender esta divisão do tempo nos finais de semana entre nós e o trabalho na igreja. Mas sem dúvidas, enxergamos importância daquela dedicação, víamos
como eles ajudavam outras famílias, fizeram bons amigos, cresciam como casal e nos
fizeram crescer pessoas melhores também!
Apesar de sempre ter tido bons exemplos em casa, meu despertar pessoal para o
serviço dentro da igreja aconteceu em 2009, quando fui convidada para fazer o retiro do
BRASA. Foi aqui que pude sentir na pele o amor de Deus, compreender que mais e mais pessoas precisavam conhecer esse amor, e para isso eu também preciso falar Dele. Desde então passei a me dedicar no trabalho de evangelização do grupo com a intenção de ajudar outros jovens, e por consequência sinto que venho a cada dia amadurecendo
minha espiritualidade e aprendendo a colocar os dons que Deus me deu a serviço.
Letícia Sardella

NOSSA PASTORAL

ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS!
Equipe de Liturgia São Mateus

O Concílio Vaticano II afirma na sua Constituição sobre a Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 07, que Cristo, para continuar na história sua obra de
salvação, está no meio de nós! “Ele está sempre presente na sua Igreja, especialmente nas ações litúrgicas”. Além da sua presença Eucarística, Cristo está
presente na sua Palavra, pois é Ele quem fala através das leituras proclamadas, e também está presente na comunidade reunida em Seu nome (cf. Mt
18,20).
Nossa Igreja nos ensina que liturgia é a celebração do mistério de Deus, que se realiza na pessoa de Jesus Cristo,
centro de nossa fé, em Sua paixão, morte e ressurreição. Cristo permanece atual, vivo, hoje e sempre, nas celebrações
litúrgicas. A equipe de liturgia tem como tarefa colaborar na vida litúrgica da comunidade, organizando os diversos momentos da celebrações, como a animação (comentários), procissão de entrada, ato penitencial, procissão da Palavra,
procissão do ofertório, preces, sempre preparados antecipadamente nas reuniões mensais, com sugestões e orientações do nosso pároco, Padre Marcio.
A Equipe de Liturgia São Mateus, é responsável pela missas aos domingos às 08h30, procurando sempre envolver
as crianças e adolescentes nas ações litúrgicas, com muito carinho, para que se sintam parte da comunidade.
Venha você também fazer comunhão conosco em uma de nossas equipes de liturgia, sinta-se acolhido(a). Você
será sempre bem vindo(a). Jesus conta com você.

ModAtiva

SACOLÃO FALARARA

BAZAR CLECI

“Você sempre na moda”

Frutas, legumes, verduras, ovos

SILBONE & SECCHIN -ME

Moda juvenil, adulto e infantil
Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 623
Jd. Ricetti - Fone: (16) 3368-8175

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

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

DESCAR
Veículos novos e
usados
Fone: (16) 3368-4410
Av. São Carlos, 356/370

Fone: (16) 3116-7965
Rua Rafael de Abreu
Sampaio Vida, 1271, Centro

PADRÃO
IMÓVÉIS
mariokikuta@terra.com.br
Rua Treze de Maio, 1530
Fones: (16) 3372-1415 / 3307-6977

ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL Aulas particulares
e reforço
Ângela Cristina D’Onofrio
Fone: (16) 98215-9698 / 997661063

RODRIGO

Facial: Limpeza de pele/ Peeling/ Rejuvenescimento
Corporal: Drenagem Linfática Massagem Relaxante/
Modeladora/ Shiatsu/ Acupuntura Auricular

Fone: 3371-2489

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro
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AGENDA PASTORAL

01/05: 17h - Ordenação Dom Eduardo [Catedral]
02/05: 19h30 - Reun. do CPP
03/05: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento
20h30 - Enc. Casais Visitação Brasa
04/05: 19h30 - Mis. louvor Sagrado Coração de
Jesus e Nov. a São Judas Tadeu
05/05: 08h - Aula Claretiano
19h30 - Missa
20h30 - Noite Mexicana
06/05: 08h30 e 19h30 - Missa
10h - Marimaio - Mãe Celeste
10h - Enc. Formação MESC
07/05: 20h - Terço dos Homens
08/05: 08h - Reunião Vicariato São Carlos
20h - Pós-encontro ECC
09/05: 19h30 - Enc. Dia das Comunicações Sociais
10/05: 08h - Enc. padres de 16 a 25 anos de ministério
19h30 - Mis. em louvor N. Sra. da Estrela c/ bênção SS. Sacramento
20h30 - Reunião ENS 12
11/05: 19h30 - Mis. e nov. S. Judas Tadeu

12/05: Dia da Sobremesa - Catequese
09h - Adoração SS. Sacramento
14h30 - Reunião liturgia e canto
13/05:ASCENÇÃO DO SENHOR
08h30 e 19h30 - Missa
10h - Marimaio - Mãe da Igreja
14/05:15h - Hora Santa do Apostolado
19h30 - Reunião PPI
15/05: 20h - Mis. Missionária Com. Sta. Rita
17/05: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina
c/ bênção SS. Sacramento
18/05: 08h - Reun. Governo da Diocese
19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu
19/05: 10h - Integração Vicentinos e crismandos
19h30 - Mis. - Entrega 45° Brasa
20/05: PENTECOSTES
08h30 e 19h30 - Missa
10h - Batismo
10h - Marimaio - Mãe da luz
10h - Recepção crismandos adultos
21/05: 20h - Terço vocacional
22 a 24/05: Curso de atualização dos Presbíteros

24/05: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento
20h30 - Reunião ENS 21
25 a 27/05: 45º Brasa
25/05: 19h30 - Mis. e nov. São Judas Tadeu
20h30 - Casamento
26/05: 08h - Aula Claretiano
19h30 - Missa - Entrega Credo aos crismandos
27/05: SANTÍSSIMA TRINDADE
08h30 e 19h30 - Missa
09h às 12h - Paróquia Aberta
11h30 - Missa Curso de Noivos
16h30 - Missa 45° Brasa
17h - Marimaio - Coração de Maria
28/05: 15h e 19h30 - Missa em louvor a São Judas Tadeu com bênção da saúde e objetos
29/05: 15h - Reunião Apostolado Oração
20h - Mis. Missionária Com. São José
30/05: 19h30 - Escola Bíblica
31/05: CORPUS CHRISTI
09h - Missa [Ginásio Milton Olaio Filho]
11h30 - Abertura 07h para Jesus
19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento

ACONTECEU NA PARÓQUIA
Celebrações
da Semana
Santa:
momentos
de graça
divina

Show de Prêmios - 07/04

EXPEDIENTE

HORÁRIO DA SECRETARIA

PASTORAL DO BATISMO

Segunda a sexta: das 08h às 12h e das 13h às 17h.
Sábado: das 08h às 12h - Fone: 3371 8487

Inscrições: até 04 de maio
Preparação: 05 de maio
Celebração: 20 de maio
Não cobramos taxa para o Batismo.

ATIVIDADES SEMANAIS
Quarta - 13h30: Bazar / Quinta - 14h30: Artesanato
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