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A MISSÃO DO LEIGO ALIMENTADA PELA PALAVRA 

 

      Nossa igreja celebra neste ano de 2018 o ano do laicato. É um ano de-
dicado à reflexão da missão do leigo. Com esse tema, a igreja quer ressal-
tar a importância dessa vocação, não mais com a visão de que leigo é 
aquele que “não é ordenado”, mas sim o reconhecendo como agente trans-
formador do mundo, com papel fundamental no anúncio do evangelho.  
      Porém, é importante lembrar que o leigo também precisa reconhecer o 
seu papel, sua responsabilidade. Como agente evangelizador, não basta 
ao leigo meramente participar das celebrações dominicais, escutando a 
palavra e guardando-a para si. A verdadeira missão é levar a mensagem 
de Jesus ao mundo, fazendo tudo o que Ele nos ensinou e pediu. 
     Em nossa sociedade, marcada principalmente pelo prazer desenfreado 
e pelo consumismo, as pessoas são tratadas cada vez mais como objetos. 
Temos cada vez mais pobres e miseráveis, não só de pão material, mas 
também espiritual, necessitando receber da igreja o auxílio para restaurar 
sua dignidade. E cabe ao leigo auxiliá-las neste processo. E nesta árdua e 
importante missão, é preciso que o leigo se conscientize que só encontra-
rá forças para realizá-la alimentando-se da palavra de Deus.  
     Infelizmente, é muito comum encontrarmos pessoas que se dizem católi-
cas, que frequentam as missas dominicais, mas que não têm o costume de, 
em sua casa, com sua família, meditarem as escrituras. Na bíblia encontra-

mos nossa fonte de inspiração. Não há como exercer a missão sem este alimento sagrado.  
Buscando uma forma de receber mais dignamente este alimento, há alguns anos, encontrei na oração da Liturgia 

das Horas a maneira ideal de santificar o dia com a palavra a Deus. A liturgia das horas é a oração pública comunitária 
oficial da igreja. É composta por sete horas canônicas, onde, em cada uma delas, são recitados hinos de louvor, sal-
mos, refletidas leituras e elevadas preces e orações.  

Hoje, com a graça de Deus, procuro alimentar-me todos os dias ao amanhecer, a tarde e antes do repouso com es-
sa maravilhosa oração. Que pela ação do Espirito Santo, cada vez mais os leigos tomem consciência de sua missão, 
alimentem-se da Palavra e lutem por um mundo de mais justiça, fraternidade e paz.  

 

Daniel Picon (E. C. Sagrado Coração de Jesus) 

DOAÇÕES PARA O BOLO DE SÃO JUDAS TADEU 

 

Vamos juntos preparar o bolo para a festa de nosso padroeiro São 
Judas Tadeu. Colabore doando os ingredientes: leite condensado, maria
-mole e coco ralado. Entregue na Secretaria Paroquial ou nas missas. 

 

Por intercessão de São Judas Tadeu, Deus abençoe sua generosidade 

BATISMO DE 
ADULTOS 

 

      Você que ainda 
não recebeu a graça 
do Batismo, venha 
participar da cami-
nhada espiritual de 
preparação para os 
Sacramentos de Ini-
ciação Cristão.  
     Se você conhece 

alguém que ainda não foi batizado, incentive 
para que venha receber essa graça divina. 

Maiores informações na Secretaria Paro-
quial (3371 8487) ou nas missas. 

 

“Com Cristo, vocês foram sepultados  
no batismo, e Nele vocês foram também 
ressuscitados mediante a fé no poder  

de Deus, que ressuscitou  
Cristo dos mortos.” (Cl 2,13) 

MÊS DA BÍBLIA 2018 

Estudo do Livro da Sabedoria 
 

“A sabedoria é um espírito amigo  
do ser humano.” (Sb 1,6) 

 

Setembro é o mês da Bíblia e, neste ano, 
nossa Igreja nos convida a aprofundar nosso 
conhecimento sobre o Livro da Sabedoria. 
Em nossos tempos atuais, precisamos descobrir o caminho para alcan-
çar a verdadeira sabedoria, e assim viver na justiça que agrada a Deus. 

Você é convidado a participar do Encontro Comunitário de Leitura 
Orante da Bíblia, no dia 02 de setembro. E nos Setores de Quarteirão, 
nos encontros semanais, meditar e rezar a partir dos ensinamentos do 
Livro da Sabedoria.  



NATALÍCIOS 
 

01- Andrea M. Romano 

01- Maria Ap. Chame 

01-Neusa Maria Simião 

03- Jacqueline F. Liberato 

05- Maria Ap. Pires Ferreira 

06- Harumi Furukawa Liberato 

06- Gilberto Pereira Bispo 

07- Angelina Zaninetti Rigo 

07- Eliza De Mattos Risso 

08- Helena Stefanutti Contri 
09- Dalva dos Santos Moschen 

10- Therezinha Aparecida Gonçalves 

11- Pe. Marcio Coelho 

12- Helton Luis Baratella 

12- Rosangela Falarara 

15- Ligia Maria Silva e Souza 

18- Marcela Jorge 

19- Laerte José Zapparoli 
19- Pedro Cordero Perez 

20- Anézia Pizélli Izzi 
20- Evelin Renata Quesada 

20-Luiz Carlos Mattiolli 
20- Maria Ap. Zanetti 
24- Artur Liberato Neto 

24- Erminea Gravena 

24- Maria de Fatima Alves Silva 

25- Adriana Aparecida Soares 

25- Marco Túlio Fernandes Guimarães 

27- Júlio César Paulino dos Santos 

28- Carlos Eduardo R. de Camargo Nogueira 

29- Maria do Rosário Z. Gastaldi 
30- Sonia Regina Perez D’Onofrio 

30- Iva Nilva Leticia 
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SER DIZIMISTA É UM ATO DE 
GRATIDÃO 

 

“Que cada um dê conforme  
determinou o seu coração, sem 
pesar ou constrangimento, pois 

Deus ama quando  
se dá com alegria.” (2Cor 9,7) 

 

A Bíblia não deixa dúvida: todo homem de fé, deve ser um dizimista, 
partilhando não o que lhe sobra, mas sim o que tiver decidido o seu cora-
ção.  

O dízimo está relacionado com o amor fraterno, pois manifesta a ami-
zade e a solidariedade que circulam entre os membros de uma comunida-
de de fé. 

Ao devolver o dízimo reconhecemos que tudo vem de Deus e para 
agradecimento devemos contribuir com uma parte daquilo que recebe-
mos gratuitamente do Pai. 

O dízimo deve ser mensal, permanente e devolvido de um modo au-
têntico e espontâneo. 

Assim, a decisão de contribuir com o dízimo nasce de um coração 
agradecido a Deus pela beleza de Sua presença amorosa no dia a dia de 
nossas vidas. 

Margarida e Alfredo Peres (Pastoral do Dízimo)  

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL      
Ângela Cristina D’Onofrio 
 

Fone: (16) 98215-9698 / 997661063 
 

Facial: Limpeza de pele/ Peeling/ Rejuvenescimento 
Corporal: Drenagem Linfática Massagem Relaxante/ 

Modeladora/ Shiatsu/ Acupuntura Auricular 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 1271, Centro 

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 

LITURGIA DIÁRIA DE SETEMBROLITURGIA DIÁRIA DE SETEMBROLITURGIA DIÁRIA DE SETEMBROLITURGIA DIÁRIA DE SETEMBRO    
01 1Cor 1,26-31 / Sl 32/ Mt 25,14-30 

02 Dt 4,1-2,6-8 / Sl 14 / Tg 1,17-18.21b-22.27 / Mc 7,1-8.14-15.21-23    22° Domingo do Tempo Comum  

03 1Cor 2,1-5 / Sl 118 / Lc 4,16-30                                                        São Gregório Magno 

04 1Cor 2,10b-16 / Sl 144 / Lc 4,31-37 

05 1Cor 3,1-9 / Sl 32 / Lc 4,38-44  

06 1Cor 3,18-23 / Sl 23 / Lc 5,1-11 

07 1Cor 4,1-5 / Sl 36 / Lc 5,33-39 

08 Mq 5,1-4a / Sl 70 / Mt 1,18-23                                             Natividade de Nossa Senhora 

09 Is 35,4-7a / Sl 145 / Tg 2,1-5 / Mc 7,31-37                       23° Domingo do Tempo Comum 

10 1Cor 5,1-8 / Sl 5,5-6.7.12 / Lc 6,6-11 

11 1Cor 6,1-8 / Sl 149 / Lc 6,12-19 

12 1Cor 7,25-31 / Sl 44 / Lc 6,20-26  

13 1Cor 8,1b-7.11-13 / Sl 138 / Lc 6,27-38                                                    São Crisóstomo 

14 Nm 21,4b-9 / Sl 77 / Jo 3,13-17                                                  Exaltação da Santa Cruz 

15 Hb 5,7-9 / Sl 30 / Jo 19,25-27                                                   Nossa Senhora das Dores 

16 Is 50,5-9a / Sl 114 / Tg 2,14-18 / Mc 8,27-35                  24° Domingo do Tempo Comum 

17 1Cor 11,17-26.33 / Sl 39 / Lc 7,1-10 

18 1Cor 12,12-14.27-31a / Sl 99 / Lc 7,11-17 

19 1Cor 12,31-13,1-13 / Sl 32 / Lc 7,31-35 

20 1Cor15,11-11 / Sl 117 / Lc 7,36-50     Stos. André Taegón, Paulo Hasang e Comps. Mts 

21 Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18 / Mt 9,9-13 

22 1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55 / Lc 8,4-15 

23 Sb 2,12.17-20 / Sl 53 / Tg 3,16-4,3 / Mc 9,30-37             25° Domingo do Tempo Comum 

24 Pr 3,27-34 / Sl 14 / Lc 8,16-18 

25 Pr 21,1-6.10-13 / Sl 118 / Lc 8,19-21 

26 Pr 30,5-9 / Sl 118 / Lc 9,1-6 

27 Ecl 1,2-11 / Sl 89 / Lc 9,7-9                                                              São Vicente de Paulo 

28 Ecl 3,1-11 / Sl 143 / Lc 9,18-22 

29 Ap 12,7-12a / Sl 137 / Jo 1,47-51                     S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael Arcanjos 

30 Nm 11,25-29 / Sl 18 / Tg 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48    26° Domingo do Tempo Comum 

NOVOS DIZIMISTAS NA FAMÍLIA  
“SÃO JUDAS TADEU” 

 

     Com alegria acolhemos os 
novos dizimistas: Márcio Ro-
berto de L. Proença e Gertru-
des Terezinha Domeneguini 

Dizimista testemunha 

GINCANA SOLIDÁRIA  
DA LEGIÃO DE MARIA 

Confraternização e caridade 

 

Nossa gratidão aos legionários pelos ali-
mentos e roupas arrecadados e que serão 
distribuídos às famílias carentes assistidas 
pela nossa Paróquia. 

A Palavra de Deus nos ensina que tudo o que temos é dom de Deus 
e por isso nos convida a sermos gratos ao Senhor, devolvendo fiel-

mente o nosso dízimo mensal. 



Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida ----    Setembro 2018 Setembro 2018 Setembro 2018 Setembro 2018     3333    

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 

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 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

 

 

DESIGUALDADE GERA VIOLÊNCIA:  
BASTA DE PRIVILÉGIOS! 

 

O Grito dos Excluídos acontece no Brasil no dia 7 de setembro desde 1995, 
tendo como proposta fundamental: Vida em primeiro lugar! Um de seus objeti-
vos é ser extensão e aprofundamento do tema da Campanha da Fraternidade, 
que, neste ano teve como tema: Fraternidade e Superação da Violência. O te-
ma do Grito dos Excluídos neste ano é: Desigualdade gera violência: basta de 
privilégios! 

Dados da realidade brasileira hoje são assustadores: cerca de 70.000 as-
sassinatos em 2017: 30 vezes mais que na Europa, quase a totalidade nos 
bairros pobres das periferias das grandes cidades; a violência doméstica, com 
espancamentos até a morte de crianças e mulheres cada vez mais frequentes; 
assaltos com assassinados para roubo de objetos de pequeno valor, como ce-
lulares, bicicletas etc.; brigas violentas por um simples jogo de futebol.  

As causas de tanta violência são: a enorme desigualdade social e econômi-
ca entre ricos e pobres; o desemprego de 13 milhões de trabalhadores, acentu-
ado nos jovens, desperdiçando todo esse potencial; a propaganda desenfreada nas mídias (TV, rádio, redes sociais etc.) 
criando uma ideologia de consumo a qualquer preço; o desrespeito ao meio ambiente por parte de empresários que vi-
sam tão somente o lucro esquecendo-se das pessoas. Junto a disso, nossos dirigentes (presidente, deputados, senado-
res, governadores) criam leis que retiram recursos da saúde, educação, segurança, e também leis que permitem às em-
presas deixarem de pagar 320 bilhões de impostos por ano, além do grande desvio de dinheiro na corrupção. 

Inspirando-nos nas palavras do Papa Francisco: “Sejamos semeadores e protagonistas nos grandes processos de 
mudanças em nosso país...e lutemos para transformar as estruturas de opressão, dominação, colonização e explora-
ção, por viver com dignidade...” 

O momento é propício para nosso protagonismo. Nas eleições deste ano vamos escolher nossos dirigentes, os 
quais podem mudar nossa realidade para melhor. Portando devemos escolher, com critérios sérios, pessoas que te-
nham uma vida sabidamente comprometida para melhoria de vida dos pobres e oprimidos. 

 

Leda Maria Carmassi (Setor de Quarteirão) 

GRITO DOS EXCLUIDOS  

“A SABEDORIA É UM ESPÍRITO AMIGO DO SER” (Sb 1,6) 
caminho para a justiça e a vida.  

 

O livro da Sabedoria escrito em I a.C., é provindo de uma releitura da comunidade Judaica de Alexandria. Ele exalta 
a justiça que provém de Deus e impulsiona o povo judeu a viver cotidianamente um projeto de vida pautado na justiça e 
fundado na sabedoria, na misericórdia e na salvação de Deus.  

O tema central do livro da Sabedoria é fundamentalmente a justiça relacionada à Sabedoria. Sabe-se que o livro foi 
escrito em um contexto de intensa perseguição aos judeus e à sua cultura. Não se sabe ao certo quem o escreveu, 

contudo é possível observar em sua estruturação que o autor do livro é um judeu 
que buscou reanimar e reviver sua comunidade judaica através da Sabedoria de 
Deus demonstrada na história da humanidade, principalmente na de seu povo.  
      Todo e qualquer tipo de Sabedoria é oriundo de Deus. Por isso no livro da 
Sabedoria encontra-se um forte apelo para com os governantes: por acreditar 
que todo poder de governo é dado ao homem por Deus. Os governantes, sendo 
como seus ministros, deveriam sempre exercer suas funções com justiça; lem-
brando-se dos pequenos e oprimidos do seu governo.   
      O Livro da Sabedoria convida a viver a justiça, rejeitando as estruturas de 
injustiças e geradoras de morte. Isto, por meio da Sabedoria que é dada por 
Deus como fonte inesgotável; conduzindo e protegendo a vida humana em um 
tempo de prazeres e de negação da “busca do Senhor”.  
      Que neste mês da Bíblia, possamos nos aproximar da Sabedoria de Deus, 
para que sejamos iluminados a propagar uma justiça que favoreça um caminho 
de vida para os irmãos mais desprovidos. E, assim, possamos deixar os ídolos 
deste mundo que nos impedem de buscarmos o Senhor, cujo único querer é o 
de que todos nós possamos ter e favorecer uma vida digna, de sermos chama-
dos de seus filhos. 
 

Seminarista Hélton Luis  

SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA 
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DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

CASA DE CARNES E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

DARLEN 
  

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

 

SETEMBRO 

Mês da Bíblia 

     Nós católicos dedicamos o mês de setembro à BÍBLIA. É um livro tão importante e grandioso que um mês é pouco 
para sua preciosidade. Você já recebeu uma carta ou um cartão? Pois é a Bíblia é uma carta apaixonada que Deus 
mandou para nós para termos alegria. A figura central, a mais importante da Bíblia, é Jesus Cristo. É com Ele que 
aprendemos o caminho para o céu.  

“LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS É A TUA PALAVRA E, LUZ PARA O MEU CAMINHO” (Salmo 119,105) 

 1       4    
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    6        

     7       
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1) Não existe amor maior do que dar a vida aos  
    (Jo 15,13) 

2) O Anjo disse-lhe: Não temas   , pois 
encontrastes graça diante de Deus (Lc. 1,30) 

3) Sede alegres na     pacientes na 
tribulação e perseverantes na oração (Rm 12,12) 

4) Bem aventurados os puros de    

 porque verão a Deus (Mt 5,8) 

5) Feliz o     que não vai ao con-
selho dos injustos (Sl 1,1) 

6) Como o Pai me ama, assim também vos amo.  
Perseverai no meu     (Jo 15,9) 

7) Quando    ouviu a saudação de Ma-
ria a criança estremeceu no seu seio (Lc 1,41) 

VOTE COM CONSCIÊNCIA! 
 

     Neste mês que antecede as eleições, alguns aspectos precisam ser ob-
servados, para assumir com responsabilidade o papel de cidadão. 
 

Tenha interesse pela política. Ela influencia concretamente a nossa 
vida (salário, impostos, preço de mercadorias e serviços) e é essencial para 
a transformação da sociedade (educação, segurança). 

Escolha candidatos que têm boa índole. Isso nos desafia a pesquisar. 
Precisamos reconhecer que há candidatos honestos e competentes. É pre-
ciso procurar informações, em fontes seguras, sobre o candidato de sua 
preferência, sobre sua vida, sua atuação na sociedade, sua família e seu 
trabalho social. Tomar cuidado com notícias falsas. 

Cuidados necessários. Não merecem o voto os candidatos desprepa-
rados ou, então, que se escondem por trás de interesses particulares ou de 
grupos, incapazes de apresentar metas claras de governo e políticas públicas consistentes. Igualmente os candidatos 
oportunistas, que só aparecem em época de campanha ou que fazem promessas exageradas.  

Conheça o estatuto do partido ao qual pensa votar: Se ele for contra a vida, contra a família, contra os princípios 
fundamentais da fé, contra as minorias, se for preconceituoso, não vote nele. 

Procure conhecer a história e o programa de governo dos seus candidatos. Informe-se, visite os portais que 
trazem informação segura. Quem é candidato a um cargo político não “caiu do céu”: tem pai, mãe, família, formação, 
vida profissional etc. Uma carreira coerente começa, em geral, com serviços bem prestados em etapas anteriores. 
Maus políticos mudam de opinião conforme a conveniência, negociam apoio em troca de cargos, não apresentam sua 
ideias e atacam as dos outros.  

É oportuno se perguntar: Qual é o projeto do candidato em que pretendo votar? Esse candidato está comprometi-
do com quem? Que expectativas posso ter em relação a ele? 

Se é candidato à reeleição: O que eu sei sobre o seu mandato anterior? Quais os pontos positivos? O que ele pu-
blicou sobre a sua atuação, é verdade? Tem uma história de promoção da justiça e favorecimento dos direitos de to-
dos? Ele participou ou foi conivente com escândalos e fraudes? O que justifica a sua reeleição? 

Compromissos honrados e transparência. Os bons políticos são conhecidos pelos compromissos honrados e 
pelo seu interesse em relação às necessidades da população. A transparência é fundamental. 

Compromisso com políticas públicas em favor de todos. O candidato deve estar comprometido com políticas 
públicas que defendem e promovam a dignidade da vida, a inclusão dos pobres, dos deficientes, dos idosos e dos jo-
vens. O voto é o melhor caminho para alcançar isso.  

Eleições 2018 

Pesquise na Bíblia e complete a cruzadinha:  

Fonte: Cartilha de Orientação Política - CNBB Regional Sul 2 
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Balancete do Dízimo - JULHO 2018 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

342 205 

O movimento de caixa do mês de JULHO, elabo-
rado 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 JULHO, doamos 1.350 kg de alimentos em 54 
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 

PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

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

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

A ALEGRIA DE SERVIR COMO MARIA 

 

      Nasci em uma família católica e estudei em um colégio católico na 
cidade de São José do Rio Preto. Ali aprendi a devoção à Maria. Quando viemos residir em São Carlos, tendo contato 
com minhas tias, conheci a Legião de Maria. Todas elas eram membros ativos da Legião e também missionárias da 
Mãe Peregrina. Fui membro auxiliar da Legião de Maria por muitos anos. Nesse período conheci o Movimento da Mãe 
Rainha, pois era sempre convidada por minhas tias à ir às festas do Santuário em Araraquara. 

Com minha mudança para o Jardim Cardinali fui agraciada com a visita da Mãe Rainha e também comecei a partici-
par das missas da comunidade Santa Teresinha com o padre Ademir. Incentivada por minhas tias, fui buscar novas 
famílias e assim coloquei mais uma Imagem da Mãe Peregrina no bairro sobre meus cuidados. 

A coordenadora do movimento na paróquia São Judas Tadeu era a Dona Gina e, como também era secretária da 
igreja, comecei a colaborar com ela nas questões do movimento. Quando o 
padre Marcio assumiu a paróquia, ele acolheu a Campanha da Mãe Pere-
grina com muito amor. Com o afastamento de Dona Gina fiquei como coor-
denadora do movimento e só posso agradecer todo apoio que recebi do 
padre Marcio, nosso diretor espiritual e de minhas missionárias que, com 
muito zelo, cuidam das famílias a elas confiadas. 
     Agradeço a Deus e a Nossa Senhora por ter me concedido a graça de 
viver tudo isso, aprendendo muito e tentando levar às famílias a devoção a 
Maria. Agradeço também ao padre Marcio por tudo que aprendi e por essa 
minha caminhada que nunca imaginei trilhar. 
 

Angela T. Ponce Vareda 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

ZAPPA SOUND 
System  

Venha conferir os nossos preços 
e o nosso atendimento 

 

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

EQUIPE DE CANTO BRASA 

 

“Louvai o Senhor com a cítara,  
com a harpa de dez cordas cantai-lhe.  

Cantai-lhe um canto novo, tocai a cítara com arte, bradai!” (Sl 33,1-2) 
 

A música é parte fundamental da celebração eucarística, uma vez que 
complementa as ações litúrgicas e alcança os lugares mais profundos das 
almas, quando as palavras já não podem mais alcança-los. É nesta direção 
que todos nós, músicos católicos, devemos orientar nossas ações como 
instrumentos de evangelização. Cantar é orar e devemos buscar toda e 
qualquer formação que nos possibilite aperfeiçoar ainda mais os dons que 
nos foram dados pelo bom Deus e, dessa forma, auxiliar aqueles que parti-
cipam das celebrações a perceberem a grandeza e a misericórdia de Nosso Pai, que se oferece em Corpo e Sangue a 
nós. Longe de ser motivo de vaidade, cantar e tocar para Deus é colocar nossos dons à serviço do Evangelho, para a 
edificação do Reino de Deus.  

Nós, da Equipe de Canto BRASA, nascemos no grupo de Jovens BRASA e voltamos nossas ações e formação para 
a música e a juventude, que estão culturalmente muito relacionadas. Para além de auxiliarmos nas celebrações aos 
sábados às 19:30h, tocamos também nos encontros e em outros eventos voltados à juventude. Se você tem também o 
propósito de louvar a Deus através da música e do trabalho com a juventude, venha conhecer o trabalho do BRASA, 
nosso grupo de canto e colocar seus dons a serviço!  

 

NOSSA PASTORAL 

DIA DA SOBREMESA - Sábado - 22/09 

     O Ministério de Criação e Ornamentação (MCO) pro-
moverá o Dia da Sobremesa, em prol da decoração de 
Natal de nossa Igreja.  

Ser sujeito eclesial é assumir com amor a missão 
evangelizadora, colocando os dons recebidos do Es-
pírito Santo a serviço do anúncio do Evangelho, nas 
pastorais da nossa Igreja e na vida em sociedade. 



EXPEDIENTE 

 
 

O Boletim Informativo é uma 
publicação mensal da 
Paróquia São Judas Tadeu - 
São Carlos. Rua Jesuíno de 
Arruda, 3135. Fone 3371 8487  
Diretor: Pe. Marcio Coelho 

Organização: Pastoral da 
Comunicação 

Tiragem: 1.300 exemplares 

Impressão: Artes Gráficas 
Lamanna (16) 3368 5814 

Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida ----    Setembro 2018Setembro 2018Setembro 2018Setembro 2018 6666    
AGENDA PASTORAL 

 

01/09: II Peregrinação Diocesana ao Santuário 
de Aparecida - 09h - Missa no Santuário 
 19h30 - Missa 
02/09: 08h30 - Missa - Aniv. Praesidium Mãe Celeste 
 10h - Enc. Com. Leitura Leitura Orante 
 19h30 - Missa 
03/09: 20h - Terço dos Homens 
04/09: 20h - Mis. Mission. Com. Santo Antônio 
05/09: 19h30 - Reunião CPP 
06/09: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento  
 20h30 - Estudo do Missal - MESC 
7/09: 17h30 - Casamento 
 19h30 - Mis. louvor Sagrado Coração 
Jesus e nov. São Judas 
08/09: 09h - Adoração SS. Sacramento 
 19h30 - Missa 

09/09: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Início Preparação Batismo Adulto 
 10h - Gincana do Brasa 
10/09: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
11/09: 08h - Reunião Vicariato São Carlos 
 20h - Pós-encontro ECC 
13/09: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS - Mista 
14/09: 19h30 - Mis. e Novena São Judas Tadeu 
15/09: Recrutamento Legionário na Catequese   
 19h30 - Missa 
16/09: 08h30 e 19h30 - Missa 
17/09: 20h - Terço Vocacional 
18/09: 20h - Mis. Missionária Com. São José 
20/09: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento 
21/09: 19h30 - Mis. e Novena São Judas Tadeu 

 22/09: Dia da Sobremesa - M.C.O. 
 19h30 - Missa 
23/09: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Celebração do Batismo 
24/09: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
25/09: 18/09: 20h - Mis. Missionária Com. S. Frei 
Galvão 
26/09: 19h30 - Escola Bíblica 
27/09: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS - Mista 
28/09:15h e 19h30 - Mis. em louvor a São Judas 
Tadeu com bênção da saúde e objetos 
 20h30 - Palestra Brasa 
29/09: 19h30 - Mis. - Bênção aos idosos 
30/09: 08h30 e 19h30 Mis. - Bênção aos idosos 
 10h - Oficina Legião de Maria 
 11h30 - Mis. Curso de Noivos 
 16h30 - Mis. 46º Brasa 

 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 14 de setembro 

Preparação: 16 de setembro 

Celebração: 23 de setembro 

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 

Chá dos avós - 04/08 Feijoada Solidária - 08/07 

Enc. Comunitário Espiritualidade - 05/08 

Batizados - 22/07 

Aniv. da  

Past. Vocacional - 11/08 

Terço Vocacional - 16/07 

Aniv. Projeto Caminhar - 11/08 

Entrega do Pai Nosso aos  

crismandos - 11/08 


