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SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS:  
UM CORAÇÃO PACÍFICO 

 

Celebrar a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, neste ano no dia 08 
de junho, não significa apenas relembrar as promessas deixadas por Jesus à 
Santa Margarida, que recebeu esta maravilhosa visão, mas também compre-
ender o que essa mensagem representa. Com esta revelação, Jesus desejou 
que nós pudéssemos contemplar não só o amor divino que Deus tem por nós, 
mas também o infinito e puro amor que um coração humano pode praticar.  

Ao revelar o seu Sagrado Coração, que é um coração humano, Jesus nos 
mostra que o amor que Deus deseja de nós não é um amor impossível, pratica-
do somente por um Deus que vive em um reino de paz, longe de nossas fra-
quezas e sofrimentos. Esse amor revelado foi um amor de um Deus que se fez 
homem como nós, que sofreu, chorou, teve tentações, tanto quanto cada um 
de nós em nosso dia a dia. A contemplação do Sagrado Coração de Jesus nos 
remete a observar o amor de nosso próprio coração. Se Jesus, que assumiu 
nossas fraquezas, pôde viver um amor puro, o que nos impede de fazê-lo?  

Ao vencer o pecado e a morte, Jesus tornou a raça humana também ven-
cedora. Não somos mais escravos, mas livres por seu amor. Como dito por 
São Paulo, na carta aos Romanos “Quem nos separará do amor de Cristo? A 
tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o peri-
go, ou a espada? [...] Mas em todas estas coisas somos mais do que vence-
dores, por meio daquele que nos amou.” (Rm 8,35.37).  

Livres e vencedores, portanto, somos convidados a amar a todos como Ele nos amou, tendo como fruto disso um 
mundo de verdadeira paz. Mas como fazê-lo? Praticando um amor de obras, não só de palavras; deixando-nos ser 
amados por Deus; seguindo seu caminho de humildade, de justiça e de paz; vencendo as tentações do mundo para 
ajudar na construção do reino de Deus.  

Por fim, é importante lembrar que essa solenidade se trata de uma celebração do amor de Deus por nós. Assim, 
sintamo-nos amados, consolados e encorajados por Jesus, para que, nos momentos de tribulação e dor, esse amor 
nos ajude a continuar no bom caminho.  
 

Daniel Picon (Mesc e Equipe de Canto Sagrado Coração de Jesus) 

ARRAIÁ DE SÃO JUDAS TADEU 

 

Sexta-feira - 15 de junho 

20h - Quadrilha da Melhor Idade e Show de prêmios 

 

Sábado - 16 de junho 

19h30 - Missa sertaneja 

20h30 - Quadrilha da Catequese e Show de Prêmios 

 

Barracas típicas 
Doces caseiros / milho, 
pamonha e curau / ca-
chorro-quente / espeti-
nhos / pastel / caldos / 
vinho quente, quentão, 
pipoca e chocolate quen-
te / brincadeira da pesca. 

FESTA JUNINA  UM CONVITE À SANTIDADE 

 

     No dia 19 de março nosso Papa 
Francisco publicou a Exortação 

Apostólica Gaudete et 
Exsultate (no latim: Alegrai
-vos e exultai) nos cha-
mando a viver a santidade 
no mundo atual. Mais do 
que apresentar um trata-
do teológico sobre o tema, 
o Papa tem por objetivo: 
“[...] fazer ressoar mais uma 
vez o chamado à santidade, 
procurando inseri-lo no contex-

to atual, com seus riscos, desafios e oportunidades, por-
que o Senhor escolheu cada um de nós ‘para sermos 
santos e íntegros diante dele, no amor’ (Ef 1,4)” (GE, 2). 

  
Leia mais sobre a Exortação do Papa Francisco  

na página 04 deste jornal. 
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Dizimista testemunha 

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

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 

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 

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 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

ZAPPA SOUND 
System  

Venha conferir os nossos preços 
e o nosso atendimento 

 

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

LITURGIA DIÁRIA DE JUNHOLITURGIA DIÁRIA DE JUNHOLITURGIA DIÁRIA DE JUNHOLITURGIA DIÁRIA DE JUNHO    
01 1Pd 4,7-13 / Sl 95 / Mc 11,11-26                                                                         S. Justino 

02 Jd 17.20b-25 / Sl 62 /Mc 11,27-33 

03 Dt 5,12-15 / Sl 80 / 2Cor 4,6-11 / Mc 2,23-3,6                   9º Domingo do Tempo Comum 

04 2Pe1.2-7 / Sl 90 / Mc 12,1-12 

05 2Pd 3,12-15a.17-18 / Sl 89 / Mc 12,13-17                                                       S. Bonifácio  

06 2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122 / Mc 12,18-27 

07 2Tm 2,8-15 / Sl 24 / Mc 12,28b-34 

08 Os 11,1.3-4.8c-9 / Cânt.: Is 12 / Ef 3,8-12.14-19 / Jo 19,31-37      Sagrado Coração de Jesus 

09 Is 61,9-11 / Cânt. 1Sm 2,1.4-8abcd / Lc 2,41-51                  Imaculado Coração de Maria 

10 Gn 3,9-15 / Sl 129 / 2Cor 4,3-18-5,1 / Mc 3,20-35          10° Domingo do Tempo Comum 

11 At 11,21b-26/13,-3 / Sl 97 / Mt 10,7-13                                             S. Barnabé, Apóstolo 

12 1Rs 17,7-16 / Sl 4,2-3.4-5.7-8 / Mt 5,13-16 

13 1Rs 18,20-39 / Sl 15 / Mt 5,17-19                                                Santo Antônio de Pádua  

14 1Rs 18,41-46 / Sl 64 / Mt 5,20-26 

15 1Rs 19,9a.11-16 / Sl 26 / Mt 5,27-32 

16 1Rs 19,19-21 / Sl 15 / Mt 5,33-37 

17 Ez 17,22-24 / Sl 91 / 2Cor 5,6-10 / Mc 4,26-34               11º Domingo do Tempo Comum 

18 1Rs 21,1-16 / Sl 5,2-3.5-7 / Mt 5,38-42 

19 1Rs 21,17-29 / Sl 50 / Mt 5,43-48 

20 2Rs 2,1.6-14 / Sl 30 / Mt 6,1-6.16-18 

21 Eclo 48,1-15 / Sl 96 / Mt 6,7-15                                                            São Luís Gonzaga 

22 2Rs 11,1-4.9-18.20 / Sl 131 / Mt 6,19-23 

23 2Cr 24,17-25 / Sl 88 / Mt 6,24-34 

24 Is 49,1-6 / Sl 138 / At 13,22-26  Lc 1,57-66.80                 Natividade de São João Batista 

25 2Rs 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59 / Mt 7,1-5 

26 2Rs 19,9b-11.14-21.31-34a.36 / Sl 47 / Mt 7,6.12-14 

27 2Rs22,8-13 / Sl 118 / Mt 7,15-20 

28 2Rs 24,8-17 / Sl 78 / Mt 7,21-29                                                                          Sto.Irineu  

29 2Rs 25,1-12 / Sl 136 / Mt 8,1-4 

30 Lm 2,2.10-14.18-19 / Sl 73 / Mt 8,5-17 

DÍZIMO É GRATIDÃO 

 

Sou privilegiada pela condição de poder partici-
par, generosa e plenamente, da vida da nossa co-
munidade, que depende da participação de todos, 
para ser viva e propagadora do Evangelho. 

Ser dizimista é fruto de uma decisão, pois o Dí-
zimo não é sacrifício nem obrigação, é retribuição a 
Deus - uma pequena parte, de tudo aquilo que Ele 
proporciona em nossa vida, e que não deve ser a 
que sobra, mas a que realmente vai simbolizar nos-
sa gratidão a tudo o que Deus nos dá, na gratuida-
de. 

Fazer a experiência do dízimo é uma ação libertadora, de desapego de um 
valor material que muito contribuirá para a construção do Reino de Deus. A 
Deus, tudo pertence! Tudo é de Deus! E devolver um pouco de tudo que Ele 
me tem dado, é sinal de muita alegria, é uma honra! 

 

“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte  
de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros,  

e transbordarão de vinho os teus lagares”. (Provérbios 3,9-10) 
 

Kellen Cristina B. de Moraes (Pastoral do Dízimo) 

NATALÍCIOS 
 

01- Maria Soéli S. Cruz 
02- Edna Fátima F. Jorge 

05- Edgard Martins Mesquita 

05- José Ap. Florido Junior 
05- Maria Aparecida Rodri-
gues Moraes 

07- Erika Machado 

07- Gerson Toma 

09- Anderson Freire 

09- Márcio Aurélio Lavelli 
10- Mariana Brito 

11- Neide Dádico Lamon  
11- Alexandre Bezerra de Lima 

12- Fátima Aparecida Paschoal Ribeiro 

13- Inara Ianuci Geraldo 

14- Silvani Vaz F. Mancuso 

15- Lusia Isabel Pereira Zani 
19- Walter Antonio Milanetto 

21- Marcos Adalberto Cambi 
21- Vilma Caires Christianine 

22- Jandira Luchesi Niciura 

22- Luiz M. Kado 

23- Dhâranâ Salvador Cruz 
26- Geni Jorge Carrara 

27- Eva Cristina de A. Furlan 

30- Sandra das Graças Ribeiro 

 

DÍZIMO É SINAL DE FÉ E AMOR! 

110 ANOS DA DIOCESE DE 
SÃO CARLOS 

 

  No dia 07 de junho nossa Diocese 
celebra 110 anos de sua criação, pe-
lo Papa Pio X. Todos somos convida-
dos a louvar o Senhor pela história e 
missão de nossa Igreja diocesana, 
participando da Santa Missa, às 
19h30, na Cate-
dral, presidida pe-
lo Cardeal D. Sér-
gio da Rocha, filho 
de nossa Diocese 
e que exerceu seu 
ministério em nos-
sa Paróquia São 
Judas Tadeu 

Ser dizimista é ser SUJEITO 
ECLESIAL, sentindo-se responsável 

pelo sustento da missão 
evangelizadora da nossa Igreja. 
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DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

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  

 

 

COMO SER SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO  
NO SERVIÇO PASTORAL DA COMUNIDADE? 

 

No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, após o sermão das bem-

aventuranças, Jesus convida os discípulos a ser sal da terra e luz do mundo.  Esse 
ensinamento serve também para os agentes de pastoral de nossa comunidade.  
Mas como realizar essa missão? 

Quando cozinhamos o alimento não devemos esquecer o sal, que ressalta o 
sabor da comida.  O cristão deve levar Jesus ao mundo - a luz da humanidade - 
para que todos tenham sabor, ou seja, vida em seu caminhar aqui na terra.  E a 
seara é enorme, já que as pessoas não conhecem Jesus, ou vivem como se Deus 
não existisse.  É primordial, como pedia o Papa João Paulo II, "ir e evangelizar os 
batizados".   

Para o Senhor, somos a luz do mundo que deve brilhar em boas obras, para que o mundo se converta e bendiga a 
Deus Pai que está nos Céus.  Não desempenhar nosso papel é o mesmo que enterrar nossos talentos (Mt 25, 14- 30), 
apagando nossa luz interior e deixando que as trevas dominem nosso coração. 

Para realizar uma missão necessitamos de ferramentas e pessoas para nos auxiliar.  A "ferramenta" principal é o 
Espírito Santo, que dá sabor à nossa vida, e que faz brilhar a luz de Jesus em nós, confirmando nossos dons e ilumi-
nando nosso coração para colaborar com a obra da Salvação.  Cheios do Espírito Santo conseguiremos trabalhar jun-
tos, apesar de nossas diferenças.  Em um mundo pautado pelo egoísmo parece ser bastante difícil atingir esse grau de 
maturidade espiritual, mas um coração que conhece e tem amizade com Jesus pode render frutos para a construção do 
Reino. 

Você já colocou seus dons à disposição de nossa comunidade?  Se sim, que Jesus continue lhe dando sabor, ape-
sar das dificuldades da caminhada, fazendo brilhar exteriormente seu amor por Ele e pela missão a você confiada. Se-
não, que tal pedir direção ao Espírito Santo para que você possa servir o Senhor com alegria? 

De qualquer maneira, saiba que você tem um Deus apaixonado por você! 
 

Luciano Santinho (Pastoral do Batismo) 

     São Pedro e São Paulo são figuras importantíssimas para a fé cristã. 
Juntos eles formam as colunas da Igreja e assim são considerados por-
que se deixaram configurar através da pessoa de Jesus. 
     Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, 
irmão do Apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, 
deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais 
importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princí-
pio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria 
em Sua morte por crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após 
Sua ressurreição (da qual o apóstolo foi testemunha), tornando-o intrépi-
do pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, 
no Dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. Pre-

gou no Dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das persegui-
ções aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer co-
mo seu Senhor, Jesus Cristo. Escreveu duas Epístolas e, provavelmente, foi a fonte de informações para que São Mar-
cos escrevesse seu Evangelho. 

Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada “aos 
pés de Gamaliel”, um dos grandes mestres da Lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisio-
nar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. 

Converteu-se à fé cristã a caminho de Damasco, quando o próprio Senhor Ressuscitado lhe apareceu e o chamou 
para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missio-
nário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a perseguido sofrendo muito pela fé e foi 
coroado com o martírio. Escreveu treze Epístolas e ficou conhecido como o “Apóstolo dos gentios”. 

Pedro e Paulo, com as suas diferentes experiências de encontro com Jesus, tinham um objetivo em comum: anunci-
ar o nome de Jesus a todos os povos com muita e fé e amor a Jesus Cristo. Que possamos ter o exemplo em comum 
desses dois marcos da fé cristã e ter o propósito de anunciar Jesus Cristo no nosso dia a dia com a conversão de Pau-
lo e o amor de Pedro a Jesus Cristo. 

José Augusto Camargo de Amorim (MESC) 

ANO NACIONAL DO LAICATO 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO: marcos da fé cristã 
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 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 

DARLEN 
  

Moda feminina     Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984Rua Geminiano Costa, 1984    Fone: 3307-2677 

Junho é mês de Festa e Alegria  como insistia São Paulo “ Fiquem sempre alegres 
no Senhor! Repito: fiquem alegres!.” (Fl 4,4). E nesta festa comemoramos nossos 

amados Santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Papa Bento XVI  nos lembra que os santos não são figuras do 
folclore. Eles existiram, foram pessoas comuns como nós, a diferença é que eles escutaram o chamado de Deus à san-
tidade e lutaram contra o pecado. Santo Antônio, celebrado dia 13, abdicou sua riqueza para trabalhar como missioná-
rio. São João, dia 24, foi o grande pregador, anunciando a chegada do Messias. São Pedro, lembrado dia 29, foi esco-
lhido por Jesus para ser o chefe dos apóstolos e tomar conta de suas ovelhas, que somos nós. Hoje o papa continua 
esta missão. Também dia 29 comemoramos o grande apóstolo Paulo, que foi um dos maiores propagadores do cristia-
nismo fundando muitas comunidade e escrevendo várias cartas do Novo Testamento. 

 

 

FESTA JUNINA  
Festa com amigos, família, 
na rua e na comunidade 

Complete a cruzadinha ao lado com as palavras: 
BARRAQUINHAS - ALEGRIA - SÃO PAULO - 
BALÕES - SANTO ANTÔNIO - SÃO PEDRO - 
UNIÃO - AMIZADE- SÃO JOÃO - QUADRILHA. 
 

1. Festa Junina é festa de grande ...................... 
2. Dia 29 é dia de ..........................  escolhido 
para ser chefe dos apóstolos 

3. Usamos .......................... somente para  
enfeitar a festa junina (lembre-se: é proibido 
soltar balões) 
4. Ensaiamos a dança da ..........................  
para nos apresentar na Festa Junina. 
5. Estas são festas de muita ..........................   
6. Dia 24 é dia de ............................, que 
preparou a chegada do Salvador 
7. Para que nossa festa fique mais alegre      
precisamos ter ..........................   
8. Dia 13 é dia de .........................., que nos  
ensina a partilhar o pão com os pobres.  
9. As brincadeiras e comidas típicas ficam 
nas ..........................   
10. Dia 29 também lembramos .........................,   
o grande missionário da Igreja. 

O Papa, no 1º capítulo de sua Exortação Apóstolica, recorda o modelo de santidade dos santos que já estão na pre-
sença de Deus, que nos protegem e amparam; mas recorda a “santidade ‘ao nosso lado’” dos que vivem a santidade 
no cotidiano da vida e são um reflexo da presença de Deus: são a “classe média da santidade”, como diz o Papa.   

No 2º capítulo alerta para dois inimigos sutis da santidade: o gnosticismo e o pelagianismo. Estas heresias do início 
da Igreja estão presentes hoje, quando se confia somente na inteligência ou no esforço pessoal, rejeitando a graça divi-
na que nos santifica.   

Em seguida, no 3º capítulo, o Papa recorda a proposta de Jesus nas bem-aventuranças, que estão na contracorren-
te do que nossa sociedade propõe hoje. E lembra a regra fundamental de comportamento, do capítulo 25 do Evangelho 
de Mateus, de reconhecer Cristo nos pobres e atribulados. 

Apresenta também, no capítulo 4º, algumas características indispensáveis da santidade no mundo atual: perseve-
rança, paciência e mansidão; alegria e senso de humor; audácia e fervor. Admoesta também que a santidade exige a 
vida em comunidade e em constante oração. 

Finalmente, no capítulo 5º, o Papa lembra que a vida do cristão é uma luta permanente para resistir às tentações e 
permanecer fiel ao Evangelho. Isso exige vigilância, para evitar a corrupção espiritual e o discernimento diante das inú-
meras possibilidades que o mundo oferece. E encerra lembrando de Maria, que nos mostra o caminho da santidade e 
nos ajuda a trilhá-lo.  

Você pode acessar o texto gratuitamente no site do Vaticano: http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 

EXORTAÇÃO APÓSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE 

Sobre o chamado à santidade no mundo atual 
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Balancete do Dízimo - ABRIL 2018 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

340 203 

O movimento de caixa do mês de ABRIL, elabora-
do pelo tesoureiro e ratificado pelo pároco, está dis-
ponível na Secretaria Paroquial e no painel do Dízi-
mo 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 ABRIL, 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. 

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

COLOCANDO EM PRÁTICA OS 
ENSINAMENTOS DE CRISTO 

 

Minha caminhada na Igreja começou desde muito cedo lá no estado no Paraná, onde 
minha mãe era catequista, e eu sempre estava presente com ela nos eventos, missas e 
encontros. Sempre gostei do ambiente dentro da Igreja, me identificava bastante.  

No ano de 2006 vim morar em São Carlos, e fiquei um bom período sem frequentar a 
Igreja. Em 2010 minha amiga Viviane Oliveira me convidou para fazer o retiro do Grupo 
de Jovens Brasa no qual ela participava. Fiz o retiro em maio de 2010, no 29º encontro 
do Grupo. A partir do encontro e do Grupo, conheci a Paróquia São Judas Tadeu. Com o 
retiro, compreendi o real sentido de Jesus na nossa vida e que evangelizar faz todo sen-
tido.   

Frequentando as missas fui convidado a servir na Pastoral da Acolhida, onde fiquei 
por volta de 3 anos. O ministério de acolher os fiéis foi de grande valia, onde se torna 
muito gratificante se familiarizar com a paróquia, serviço que destina a fazer o fiel se sentir bem. 

Faz 8 anos que estou na Paróquia trabalhando pelo Brasa e me sinto muito gratificado por estar servindo a Deus e 
espero sempre estar nessa caminhada junto à comunidade, onde só adquiri aprendizados com pessoas que só tem 
coisas boas a ensinar e o nosso diretor espiritual Pe. Marcio que sempre nos traz palavras de força e de fé que nos 
mantem fortalecidos em nossos trabalhos comunitários. 

Espero sempre estar colocando em prática os ensinamentos de Cristo. Rogo ao nosso patrono São Judas Tadeu 
abençoar nossa comunidade para que possamos viver como irmãos em Cristo. 
 

Márcio Proença  

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

EQUIPE DE LITURGIA  
MARIA DE NAZARÉ 

 

“Falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançar-
mos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É ele quem faz com que o 
corpo todo fique bem-ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por 
meio da união de todas elas. E, assim, cada parte funciona bem, e o corpo 
todo cresce e se desenvolve por meio do amor.“ Efésios 4,15-16  

Essa passagem nos mostra como a família de Deus deve trabalhar para 
o Reino do Senhor. Deus designou a cada um de nós uma missão que deve 
ser cumprida com amor. Neste corpo, Cristo que é nossa cabeça, nos cha-
ma cada vez mais a desenvolver um trabalho que ajude na evangelização 
da humanidade! Pois somos todos chamados a ajudar nas obras da Igreja 
para o Senhor! 

A Igreja nos ensina que a missa é a celebração mais importante, o mistério de Deus realizado em Jesus, que per-
manece vivo e presente sempre no meio de nós. A liturgia é uma das partes mais importantes da missa, onde nossa 
equipe fica responsável pelas partes de animação (comentários), procissões de entrada, ato penitencial, procissões da 
palavra, preces, preparadas pela equipe juntamente com orientações de nosso pároco, Padre Marcio. 

A Equipe de Liturgia Maria de Nazaré é responsável pelas missas aos sábados, às 19h30, juntamente com nossos 
jovens, envolvendo-os diretamente nas ações litúrgicas, a fim de que se sintam parte da comunidade.  

Faça parte de nossa equipe, em comunhão com nossa Igreja e com Cristo! Você será muito bem vindo e ajudará 
nessa linda obra! Jesus espera por você! 

 

NOSSA PASTORAL 

LEMBRE-SE: dia 13 de junho, missa em louvor a Santo 
Antônio, às 19h30, com bênção dos pães. 

O dízimo é a fé e a gratidão de cada batizado que se 
transforma em responsabilidade com o sustento da Igreja. 



EXPEDIENTE 
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01/06: 19h30 - Mis. em louvor ao Sagrado Coração 
Jesus e novena a São Judas Tadeu - Envio 4° ECC 
02/06: 14h30 - Reunião Liturgia e Canto 
 19h30 - Mis. - Acolhida 45° Brasa 
03/06: 08h30 e 19h30 - Missa 
 09h - Pós-encontro 45º Brasa 
 14h - Visita Casa Divina Misericórdia - 
Legião de Maria e Vicentinos 
04/06: 20h - Terço dos Homens 
05/06: 20h - Celebração da Misericórdia 4º ECC 
06/06: 19h30 - Reunião CPP 
07/06: 16h30 - Oração pela Santificação do Cle-
ro [Santuário Pio X)  
 19h30 - Missa dos 110 anos da Diocese 
de São Carlos [Catedral] 
08/06: Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
 14h30 - Enc. Apostolado Oração 
 19h30 - Mis. em louvor ao Sagrado Co-
ração de Jesus 
 20h45 - Palestra ECC 
09/06: 09h - Adoração SS. Sacramento 
 14h40 - Palestra ECC 

 17h40 - Palestra ECC 
 19h30 - Missa 
10/06: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - 1ª Manhã Catequética 
 17h30 - Missa 4º ECC 
11/06: 14h30 - Reun. Governo da Diocese 
 15h - Hora Santa Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
12/06: 08h - Reunião Vicariato de São Carlos 
 20h - Miss. Mission. Com. S. Frei Galvão 
13/06: 19h30 - Mis. louvor Santo Antônio com 
bênção dos pães - Aniv. Ministério Leitores 
 20h30 - Reun. Ministério Leitores 
14/06: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento  
 20h30 - Reunião ENS 12 
15/06: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
 20h - Festa Junina 
16/06: 08h - Aula Claretiano 
 19h30 - Missa Sertaneja 
 20h30 - Festa Junina 
17/06: 08h30 e 19h30 - Missa  
 10h - Celebração do Batismo 
 10h - Workshop Legionário 

 18/06: 20h - Terço Vocacional  
19/06: 20h - Pós-encontro 4º ECC 
 20h - Mis. Mission. Com. Santo Antônio 
21/06: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento 
22/06: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
23/06: 08h - Encontro Diacônio 
 19h30 - Entrega Sopa pessoas em situa-
ção de rua - Legião e Vicentinos 
 19h30 - Missa 
24/06: Confraternização Brasa 
 08h30 e 19h30 - Missa 
25/06: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
26/06: 20h - Mis. Mission. Com. N. Sra. Apareci-
da 
27/06: 19h30 - Escola Bíblica 
28/06: 15h - Mis. em louvor São Judas Tadeu 
 19h30 - Missa em louvor a São Judas 
Tadeu c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 21 
29/06: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
30/06: 20h30 - Confraternização Legião 

 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 02 de junho 

Preparação: 03 de junho 

Celebração: 17 de junho 

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 

Aniv. Praesidium Mãe da Igreja - 22/04 

Missa Dia das Mães 

Festa  

Mexicana Batizados - 22/04 

Marimaio 

06/05 

Marimaio  

13/05 

Bênção Past. Batismo  - 22/04 

Equipe N. Sra da Estrela - 10/05 


