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ENVIADOS PARA TESTEMUNHAR  
O EVANGELHO DA PAZ 

 

Vós sois todos irmãos (Mt 23,8) 
 

     Estamos vivendo o mês missionário, que neste ano tem como tema: 
Enviados para testemunhar o Evangelho da paz, e como lema: Vós sois 
todos irmãos (Mt  23,8). O objetivo do mês missionário é sensibilizar, des-
pertar vocações missionárias e realizar a Coleta no Dia Mundial das Mis-
sões, no penúltimo domingo de outubro (dia 21/10).  
     Durante o mês de outubro nossa Igreja intensifica a animação e a 
cooperação missionárias em todo o mundo, com o objetivo de despertar 
vocações missionárias. A alegria do Evangelho precisa ser anunciada 
pela Igreja que caminha unida em todos os tempos e lugares em uma 
missão permanente, procurando entender melhor aquilo que o Senhor 
quer nos dizer.       
     A vida é uma missão. Todos nós somos missão; e esta é a razão de 
vivermos na terra. Cada um de nós é chamado a refletir sobre a missão 
que o próprio Senhor Jesus nos propõe, e em cada circunstância de 
nossa vida, o que Cristo faria em nosso lugar. 
     O anúncio do Evangelho contribui para o crescimento humano e 
cultural de muitas populações sedentas de Verdade. Por isso a 
transmissão da fé verifica-se através do amor, onde a alegria e o 
entusiasmo expressam o sentido de vida plena.  
      Com os corações abertos, dilatados pelo amor, vamos testemunhar 
nossa fé em Jesus Cristo, indo ao encontro dos nossos irmãos que 
passam necessidades material e espiritual, pois tudo isso tem como 
consequência recusar Deus e o seu amor. 
     Sejamos missionários cada vez mais apaixonados por Cristo, 
assumindo a tarefa de testemunhar o Evangelho da paz! 
 

Ana Maria Tiossi (Coord. Setores de Quarteirão) 

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2018 

 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós Vos 
louvamos e bendizemos pela Vossa 

comunhão, princípio e fonte da missão. 
Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz, 

testemunhar com esperança, um mundo  
de justiça e diálogo, de honestidade e 

verdade, sem ódio e sem violência. 
Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, 

seguindo Jesus Cristo rumo  
ao Reino definitivo. Amém. 

Dia 06/10 (sábado) 
     19h30 - Show de Prêmios eletrônico  
 

Dia 20/10 (sábado) 
      20h - Noite da Panqueca (para via-
gem e para degustar no Salão) e show 
de prêmios 

 

Dia 27/10 (sábado) 
     20h - Quermesse e show de prêmios 

FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 2018 

Dia 28/10 

DIA DE SÃO JUDAS TADEU 

 

Missas com bênção da saúde e dos objetos: 
06h30 / 08h30 / 10h / 15h / 17h / 19h30 

 

07h30 - Bênção do Bolo de São Judas Tadeu 

 

19h30: Missa Solene com Procissão 

 

20h30: Quermesse 

 

Quermesse o dia todo, com barracas de do-
ce, artigos religiosos, cachorro-quente, pas-
tel, churrasco, flores, brincadeira da pesca 

 

Participe com sua família, recebendo a graça 
de Deus por intercessão de nosso padroeiro 

São Judas Tadeu.  

TRÍDUO A SÃO JUDAS TADEU 
 

25/10 (Dia de São Frei Galvão): 19h30 - 
Missa com bênção aos enfermos e re-
médios e oferta de leite  

26/10: 19h30 - Missa com bênção dos 
trabalhadores e oferta de óleo 

27/10: 19h30 - Missa com bênção às cha-
ves das casas e oferta de flores  

São Judas Tadeu, apóstolo e mártir de  
Jesus, na hora da angústia e desespero,  

alcançai-me o auxílio do Senhor! 



NATALÍCIOS 
 

01- Alice Pagliotto de Oliveira 

01- Nadir Hienes Cardoso 

04- Alaércio Gaviolli 
04- José Luiz de Genova 

05- Gertrudes T. Domeneghini 
05- Maria Cristina R. Pierri 
07- Marissol Bettoni Pereira 

07- Ricardo Moisés 

09- Márcio Roberto de L. Proença 

09- Maria Helena Ninelli 
10- Antonio Frederico Comim 

13- Elisabeth Aparecida Danella 

14- Valentina B. Rodrigues Branco  
15- José Martins dos Santos 

15- Theresinha Pedrera dos Santos 

16- Ademir Donizetti Escovar 
16- Alfredo Peres 

17- Silmara Ferrari Carvalho 

18- Ortilha Fátima Casarim 

20- João Celio Busto 

20- Magda Francisca Garcia 
Yamada 

21-Renata Rodrigues V. Alves Franco 

23- Ione Pupo Ferreira 

23- Walter Pelá 

24- Thereza de Mattos Lopes 

25- Cristiano Douglas Marcelino 

25- Luis Henrique Rodrigues dos Santos 

25- Rita Tereza Crecêncio 

26- Geraldo Aparecido  Doricci 
26- Gema Lourdes Vivian Coelho 

26- Regina de Fátima R. M. Barros 

27- Maria C. Gallo 

27- Mirne Zan Fukuhara 

29- Dansila C. Sorigotto 

30- Sandra Maria de Ázara Novi 
31- Rita de Cássia Schultz  da Silva 
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DÍZIMO É GRATIDÃO 

 

Como é bonito viver em comunidade! 
É gratificante nos encontrarmos com os 
irmãos e tudo isso só se torna possível 
quando atendemos as necessidades ma-
teriais da Igreja de Cristo, O qual somos 
chamados a seguir, assumindo os com-
promissos de cristãos.   

Ser dizimista é, sem dúvida, um com-
promisso do cristão, uma alegria para com 
o coração que, agradecido por todos os 
méritos e dons recebidos por Deus, pro-
porciona à Igreja, no ato do dízimo, a mis-
são de poder continuar a evangelização 
que o próprio Jesus Cristo começou.  

Não ofertamos a Deus o que não te-
mos, ou o que nos sobra e tampouco 
aquilo que queremos ainda receber em 
dobro. Ofertamos a Deus a nossa generosidade pela Sua bondade em 
favorecer-nos constantemente com a nossa participação na vida da co-
munidade. Cada um oferta conforme o seu coração generoso. 

 

Seminarista Hélton Luis 

Dizimista testemunha 

LITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBRO    
01 Jó 1,6-22 / Sl 16 / Lc 9,46-50                                           Sta. Teresinha do Menino Jesus  
02 Ex 23,20-23 / Sl 90 / Mt 18,1-5.10                                                Santos Anjos da Guarda 

03 Jó 9,1-12.14-16 / Sl 87 / Lc 9,57-62                                Bvs. André, Ambrósio Francisco e Comps. Mts 

04 Jó 19,21-27 / Sl 26 / Lc 10,1-12                                                     São Francisco de Assis 

05 Jó 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138 / Lc 10,13-16 

06 Jó 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118 / Lc 10,17-24 

07 Gn 2,18-24 / Sl 127 / Hb 2,9-11 / Mc 10,2-16                  27° Domingo do Tempo Comum 

08 Gl 1,6-12 / Sl 110 / Lc 10,25-37 

09 Gl 1,13-24 / Sl 138 / Lc 10,38-42 

10 Gl 2,1-2.7-14 / Sl 116 / Lc 11,1-4 

11 Gl 3,1-5 / Cânt. Lc 1,69-70-73.75 / Lc 11,5-13 

12 Est 5,1b-2;7,2b-3 / Ap 12,1.5.13a.15-16a / Jo 2,1-11           Nossa Sra. da Conceição Aparecida 

13 Gl 3,22-29 / Sl 104 / Lc 11,27-28 

14 Sb 7,7-11 / Sl 89 / Hb 4,12-13 / Mc 10,17-30                   28° Domingo do Tempo Comum 

15 Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112 / Lc 11,29-32                              Santa Teresa de Jesus 

16 Gl 5,1-6 / Sl 118 / Lc 11,37-41 

17 Gl 5,18-25 / Sl 1,1-4.6 / Lc 11,42-46                                           Santo Inácio de Antioquia 

18 2Tm 4,10-17b / Sl 144 / Lc 10,1-9                                                   São Lucas Evangelista 

19 Ef 1,11-14 / Sl 32 / Lc 12,1-7 

20 Ef 1,15-23 / Sl 8,2-3a.4-6.7 / Lc 12,8-12 

21 Is 53,10-11 / Sl 32 / Hb 4,14-16 / Mc 10,36-45                29º Domingo do Tempo Comum 

22 Ef 2,1-10 / Sl 99 / Lc 12,13-21                                                                 São João Paulo II 

23 Ef 2,12-22 / Sl 84 / Lc 12,35-38 

24 Ef 3,2-12 / Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6 / Lc 12,39-48 

25 Ef 3,14-21 / Sl 32 / Lc 12,49-53                                       Sto. Antônio de Sant’Ana Galvão 

26 Ef 4,1-6 / Sl 23 / Lc 12,54-59 

27 Ef 4,7-16 / Sl 121 / Lc 13,1-9 

28 Jr 31,7-9 / Sl 125 / Hb 5,1-6 / Mc 10,46-52                      30° Domingo do Tempo Comum 

29 Ef 4,32-5,8 / Sl 1,1-2-4.6 / Lc 13,10-17 

30 Ef 5,21-33 / Sl 127 / Lc 13,18-21 

31 Ef 6,1-9 / Sl 114 / Lc 13,22-30 

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 

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 

REFORMA DA IGREJA 
 

No dia 22 de setembro, a comunidade 
reunida em assembleia comunitária extra-
ordinária aprovou o anteprojeto da reforma 
da Igreja, elaborado pelo Apostolado Litúr-
gico, especializado em arquitetura litúrgica, 
com pequenos detalhes a serem modifica-
dos. Também decidiu-se trocar o telhado 
da Igreja, ainda em telhas de amianto, as 
quais já estão deterioradas, e que serão 
substituídas por telhas termoacústicas.  

O projeto já tinha sido apresentado ao 
nosso Bispo Diocesano, que o aprovara. 
Agora o Apostolado Litúrgico fará o Projeto 
Executivo, com todas as especificações 
técnicas da obra. Em meados de 2019 ini-
ciaremos as obras. 
Lembre-se que seu Dízimo Mensal e sua 
colaboração nas festividades de nosso pa-
droeiro são fundamentais para que nossa 

Paróquia possa realizar a reforma. 

Ser dizimista é manifestar a gratidão e a fidelidade a Deus, fonte 
de toda graça, a exemplo de nosso padroeiro São Judas Tadeu. 
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BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 1271, Centro 

 CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

A CRUZ DE CADA DIA 

 

“Então Jesus chamou a multidão e os discípulos.  
E disse: ‘Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo,  

tome a sua cruz e me siga’.” (Mc 8,34)  
 

Jesus é muito claro em relação à condição para sermos 
seus discípulos: renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e 
segui-lo. Esse versículo pode ser muito forte, porém, se o com-
preendermos em profundidade, suas palavras revelam uma 
promessa de salvação. 

Esse seguimento a Jesus comporta algumas radicalidades, 
por exemplo: o rompimento com o próprio egoísmo, a vivência 
de seus ensinamentos, o abandono de preconceitos e de for-
mas de pensar que não estejam de acordo com o projeto do 
Reino de Deus.  

Em seguida, tomar a sua cruz. A nossa cruz é a cruz do tes-
temunho verdadeiro de nossa fé nas mais diversas situações e 
lugares de nosso dia a dia. Mas isso não pode levar a um sofri-
mento? Sim. Não há outro caminho para seguir Jesus se não 
for pelo sofrimento. Sempre teremos uma cruz em nossa vida. No entanto, Jesus nos ensina a ver o sofrimento de ma-
neira diferente. A nossa cruz tem valor de salvação. As dificuldades de nossa vida não devem ser usadas como descul-
pa para desistirmos de segui-Lo, mas sim como força para a caminhada: "Porque quando me sinto fraco, então é que 
sou forte". (2Coríntios 12,10b) 

Muitas vezes, não entendemos o sofrimento e a cruz, porque estamos presos às coisas desse mundo. Para com-
preendermos o mistério da cruz é necessário estarmos com os olhos voltados para o alto. Devemos aceitar o sofrimen-
to e a cruz como discípulos de Jesus, pois Seu martírio e morte na cruz foi por amor. Sua extrema dor expressou o Seu 
extremo amor por nós. Encontramos no mistério de Jesus crucificado o caminho para curarmos nossas dores, assim 
como a falta de solidariedade entre pessoas, grupos e povos. 

Nosso padroeiro São Judas Tadeu foi um exemplo de adesão radical ao projeto de Jesus e disso deu testemunho 
com a própria vida quando levou o Evangelho a povos pagãos. Morreu trucidado por autoridades persas e por uma 
multidão enfurecida por sacerdotes pagãos. Com nossas cruzes aprendamos, a cada dia, a nos tornarmos discípulos 
de Jesus. 

 

Mauro Romanatto - Pastoral do Dízimo 

MARIA SANTÍSSIMA: EXEMPLO DE HUMILDADE E SERVIÇO  
 

A Virgem Maria manifestou-se em Fátima (Portugal) a três pastorzinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta (dois deles cano-
nizados em 13 de maio de 2017). Em Lourdes, a Virgem também se manifestou à jovem Bernadete, filha de um pobre 
oleiro. Bernadete chegou a trabalhar como pastora e empregada doméstica. Em Guadalupe, a manifestação aconteceu 
ao índio Juan Diego, um excluído da sociedade. Em Aparecida, a três humildes pescadores, que encontraram nas águas 
do Rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Em todas essas aparições, a Virgem Maria escolheu pesso-
as simples e humildes, para lembrá-las dos ensinamentos de seu amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Aquela que foi eleita em sua humildade, escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também escolheu os humil-
des para acolherem suas mensagens, que são um convite à oração, à conversão e à paz. Somente os corações humil-
des estão abertos a ouvirem a voz de Deus: “Minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em 
Deus, meu salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva (Lc 1,46-48)”. A humildade é uma virtude divina das 

almas nobres. Deus, em Sua infinita misericórdia, olhou 
para a humildade, a insignificância, a pobreza de Maria. 
Assim era o coração imaculado da Virgem Maria, era hu-
milde simplesmente por ser, e não esperava recompensa 
nenhuma da parte de Deus. Mas Ele olhou com amor para 
a humildade de seu coração e n’Ela fez morada.  
      Quem é verdadeiramente humilde não tem conheci-
mento dessa virtude, pois, se souber que a possui, torna-

se soberbo, ou seja, quem se considera humilde tende a 
se envaidecer. Maria era verdadeiramente humilde por 
natureza. E nesta alma santa Deus veio habitar: “E o Ver-
bo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua 
glória (Jo 1,14)”. 
 

Vânia Gava (Com. N. Sra. Aparecida) 

Martírio de São Judas Tadeu e São Simão 
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MISSÃO É SERVIR! 
 

Um dia Jesus chamou seus discípulos e os enviou a anunciar o Evan-
gelho. Hoje Ele chama a cada um de nós, inclusive você, catequizando. 
Ser missionário é testemunhar Jesus Cristo em todos os lugares, na famí-
lia, na nossa comunidade, na escola, no nosso lazer. Não podemos guar-
dar a fé só para nós mesmos. É preciso viver e anunciar. Jesus veio ao 
mundo para nos salvar. Ele viveu sua missão indo ao encontro de todos, 
principalmente dos mais necessitados.    

São Judas Tadeu, nosso padroeiro  foi um grande Missionário, teste-
munhou sua fé com a doação da própria vida. Sempre foi preocupado 
pela causa do Reino, queria que o Evangelho fosse conhecido por todos. 
Por isso foi martirizado.  Sua imagem é representada segurando um livro 
simbolizando a Palavra que anunciou, e uma machadinha, o instrumento 
de seu martírio. Neste mês peçamos ao Espírito Santo que nos ensine o 
sentido desta missão e que Ele nos ajude a deixar Jesus viver em nós. 
Somos missionários!  Onde quer que estejamos devemos dar  testemu-
nho de Jesus. 

 

 

OUTUBRO 

Mês missionário 

Leia Mt. 5, 13- 16 e descubra como Jesus nos ensina esta verdade 

 

Vocês são o _____________ da terra. Ora, se  o__________ perde o _____________ , com que poderemos 
________________________? Não serve para mais nada; serve só para ser _______________ fora e ser 
______________________ pelos  homens. 
Vocês são a ____________ do mundo. Não pode ficar escondida uma _______________ construída sobre um 
_____________. Ninguém acende uma ____________________ para  colocá-la ________________ de uma vasilha, 
e sim para colocá-la no ___________________ , onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também: 
que a _____________ de vocês brilhe diante dos __________________ , para que eles vejam as _______     
_______________ que vocês fazem, e louvem o ________________de vocês que está no ________________.”                          

“MINHA MISSAO É O AMOR” - Santa Teresinha  
 

      O mês de outubro é lembrado em nossa Igreja como “Mês Missionário”. Missão é uma 
incumbência, um propósito específico, um compromisso, e todos nós batizados já nos ca-
racterizamos missionários. Mas, para isso temos que nos colocar à disposição dos nossos 
irmãos, com gestos e palavras, onde quer que estejamos, testemunhando desse modo nos-
sa fé em Cristo Jesus, anunciando Sua palavra: EIS-ME AQUI SENHOR”.  
      Desse modo seremos missionários evangelizadores, a exemplo de Santa Teresinha do 
Menino Jesus, que nossa Igreja celebra no dia 01 de 0utubro e que pelo seu imenso amor a 
Jesus tornou-se “Padroeira das Missões”, apesar de nunca ter saído do convento, e tendo 
morrido muito jovem, com 24 anos. Mas, pelos seus gestos de carinho, generosidade, deli-
cadeza e fé, transformava o ambiente onde viveu a sua vocação religiosa.  
     Que possamos refletir sobre essa missão evangelizadora que compete a todos nós bati-
zados, sem deixar que os obstáculos do mundo atual nos impeçam de  colocar em prática 
esse gesto de amor e que podemos começar pelos mais próximos de nós. Lembremos 

sempre que missionário é aquele cristão cuja face huma-
na espelha os traços de Deus! 
 

Maria Cristina Antoniassi (Com. Santa Terezinha) 

Participe da missa em louvor à Santa Terezinha, com bên-
ção e distribuição de rosas, no dia 01 de outubro, segunda
-feira, às 19h30, em nossa Paróquia São Judas Tadeu. 

Martírio de São Judas Tadeu 

PELO BATISMO, TODOS SOMOS MISSIONÁRIOS! 
 

Toda a Igreja é missionária, ou seja, todos os batizados recebem a tarefa de continuar a missão de Jesus, e não 
somente os ministros ordenados ou religiosos. Em nosso batismo recebemos o mandato missionário: somos enviados 
pelo Senhor para levar a alegria do Evangelho, a graça da salvação, a certeza do amor divino a todas as pessoas.  

O testemunho de Santa Terezinha, proclamada a padroeira das missões mesmo nunca tendo saído do convento, 
nos revela que há muitas maneiras de ser missionário. Podemos ser missionários em ações específicas, como a mis-
são ad gentes, ou seja, indo anunciar o Evangelho em outras regiões do país ou do mundo, ou as missões populares, 
levando o Evangelho de casa em casa, em nossa paróquia. Também podemos ser missionários quando convidamos 
outros irmãos e irmãs para participar da comunidade, de alguma pastoral em nossa paróquia. E finalmente, somos mis-
sionários quando somos portadores da alegria do Evangelho aos irmãos que Deus coloca em nosso caminho, nos dife-
rentes ambientes em que vivemos (família, trabalho, escola, lazer...), com palavras de esperança e testemunho de vida. 

Não importa o lugar ou a maneira. O importante é lembrar que Deus nos deu a força do Espírito Santo para levar-
mos, a quem encontrarmos, a certeza de seu amor e a alegria da salvação. 

Pe. Marcio Coelho 
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Balancete do Dízimo - AGOSTO 2018 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

342 194 

O movimento de caixa do mês de AGOSTO, ela-
borado 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 AGOSTO, doamos 1.300 kg de alimentos em 52 
cestas distribuídas para famílias carentes.  

 

“Vinde benditos de meu Pai, pois eu estava com 
fome e me destes de comer.” (Cf. Mt 25,34-35) 

 

Todo 2º Domingo do mês é o dia da partilha. 
  

Traga o alimento para o irmão que necessita. 

A JUVENTUDE PODE FAZER A 
DIFERENÇA NO MUNDO 

 

Nasci em uma família católica e desde criança tenho estado ativo na comunidade 
cristã. Tudo começou frequentando encontros de terço do setor de quarteirão no qual 
minha avó participa até hoje! Ela sempre me incentiva a continuar participando da co-
munidade, e sempre que possível digo o mesmo a ela. 

Durante o período de catequese algo em mim já despertava para servir, surgiu então 
a oportunidade de me tornar parte do Ministério de Coroinhas e eu aceitei. Depois de 
um tempo conheci a Legião de Maria, um movimento que transformou minha vida no 
sentido de identificação de ações externas da paróquia, e que agora consigo compreen-
der ainda mais o seu verdadeiro intuito de salvar o maior número de almas possíveis. 
Na época da Crisma eu já continuava servindo, agora como leitor nas celebrações. 

Hoje estou com 19 anos, permaneço no Ministério de Leitores e Salmistas. Também 
sou membro ativo da Legião de Maria e oficial do Praesidium Mãe da Luz. Acredito 
muito que a juventude pode fazer a diferença no mundo! 

Sou muito grato por todas as experiências que eu tive até aqui e por sempre que possível estar tentando recrutar 
jovens para conhecer as obras de Deus por meio de Maria. 
 

Luis Guilherme Souza 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

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 

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 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

DARLEN 
  

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

System  
Venha conferir os nossos preços 
e o nosso atendimento 

 

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

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

EQUIPE DE CANTO  
SÃO JUDAS TADEU 

 

"Onde estaria eu, se não fosse o teu amor Senhor!" 
 

Somos uma equipe jovem dentre muitas de nossa paróquia, que tem como ob-
jetivo ajudar a assembleia a vivenciar e experimentar a liturgia como ela é. As mú-
sicas e animações nos fazem pensar e mergulhar cada vez mais no mistério da 
Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo a cada missa que 
celebramos. 

A Equipe de Canto São Judas Tadeu é responsável pela missa do dia 28 de 
todo mês às 15h da tarde e encontros comunitários que eventualmente acontecem 
aos domingos de manhã . Caso se sinta tocado a colocar seus dons em serviço, 
sinta-se acolhido para nos acompanhar "nesta caminhada rumo ao Pai". 

"É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim!" 
Que o Senhor Nosso Deus, possa nos acolher em nosso nada e fazermos mo-

rada do Espírito Santo, colocando nossos dons a serviço do Pai, e, que em meio a 
tanta tribulação e sofrimento em nosso mundo possamos ser "Sal da terra e luz do 
mundo". 

 

NOSSA PASTORAL 

MISSA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA APARECIDA - 12 de outubro 

 

Venha manifestar seu carinho e devoção à Mãe de Jesus e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, partici-
pando da missa no dia 12 de outubro, às 08h30, seguida da coroação da imagem de Nossa Senhora.  
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01/10: 19h30 - Missa em louvor a Santa Terezi-
nha com bênção e distribuição de rosas 
02/10: 19h30 - Reunião CPP 
03/10: 19h30 - Noite de anúncio do querigma 
[Catedral]  
04/10: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento  
 20h30 - Reunião Past. Dízimo 
05/10: 19h30 - Missa em louvor ao Sagrado Co-
ração de Jesus e Novena a São Judas 
 20h30 - Reunião Coord. ECC 
06/10: 18h30 - Missa Acolhida Brasa 
 19h30 - Show de Prêmios 
07/10: 08h30 e 19h30 - Missa 
 09h - Pós-encontro 46º Brasa 
 10h - 2ª Manhã Catequética 
08/10: 15h - Hora Santa do Apostolado  
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço dos Homens 
 20h - Mis. Mission. Com. N. Sra. Apare-
cida (Família de Danver e Juliana Bruno - Rua 
Florentino Kanabley,130. Jd. N.Sra. Aparecida) 

09/10: 08h - Reunião Vicariato São Carlos 
 20h - Pós-encontro ECC 
11/10: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 12  
12/10: Nossa Senhora Aparecida 
 08h30 - Mis. e Coroação de N. Senhora 
 11h - Casamento 
13/10: Retiro Diacônio 
 09h - Adoração SS. Sacramento 
 15h - Visita Sta. Casa - Legião de Maria 
 17h30 - Casamento 
 19h30 - Mis. - Entrega Crucifixo para 
crismandos 
14/10: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Enc. formação para crismandos 
15/10: 20h - Terço Vocacional  
16/10: 20h - Mis. Missionária Com. Sta. Terezi-
nha 
18/10: 15h - Terço Mãe Peregrina 
 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião MESC 

 19/10: 19h30 - Missa e Nov. São Judas Tadeu 
20/10: 17h30 - Casamento 
 20h30 - Noite da Panqueca 
21/10: Confraternização Brasa 
 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Celebração do Batismo 
23/10: 20h - Mis. Mission. Com. Sta. Rita 
24/10: 19h30 - Noite do Querigma 
25/10: 19h30 - Mis. 1º Dia Tríduo c/ bênção SS. 
Sacramento - Aniv. Past. Saúde 
 20h30 - Reunião ENS 21 
26/10: 19h30 - Mis. 2° Dia Tríduo e Novena S. 
Judas Tadeu 
27/10: 19h30 - Mis. 3° Dia Tríduo 
 20h30 - Quermesse 
28/10: DIA DE SÃO JUDAS TADEU 
 06h30 - 08h30 - 10h - 15h - 17h: Missa 
com bênção da saúde e dos objetos 
 19h30 - Missa e Procissão 
29/10: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
30/10: 20h - Mis. Missionária Com. Sto. Antônio 
31/10: 19h30 - Escola Bíblica 

 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 11 de outubro 

Preparação: 14 de outubro 

Celebração: 21 de outubro 

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 

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 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

Batizados - 19/08 

Bênção Dia dos Pais - 12/08 
Aniv. Praesidium Mãe Celeste - 02/09 

Troca de orações - 17/08 Palestra para Casais ECC - 14/08 

Renovação dos votos  

Matrimoniais - 17/08 

Dia do Catequista - 26/08 

Terço Luminoso - 13/08 

Encontro 

Bíblico e 

Renovação 

dos Leitores 

02/09 

Bazar 

ONG  

15/09 

Semana  
Nacional  
da  

Família 

Assemb. Diocesana Liturgia - 07/09 


