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DISTRIBUIÇÃO INTERNA E GRATUITA

A REFORMA DA IGREJA SÃO JUDAS TADEU
A Igreja é o Corpo Místico de Cristo, formado por todos os batizados, chamada a ser sinal do amor de Deus no meio do mundo. Enquanto presente no mundo, a Igreja necessita de um lugar digno para reunir
seus filhos e celebrar os mistérios da salvação. O espaço onde a comunidade se reúne deve expressar e conduzir para o Mistério celebrado,
favorecendo a oração e o encontro fraterno; além de atender às necessidades das celebrações litúrgicas, precisa manifestar a dignidade e a
beleza próprias das coisas de Deus.
Nossa Igreja São Judas Tadeu teve sua construção concluída em
1970 e recebeu diversos melhoramentos no decorrer dos anos. Na X
Assembleia Paroquial de Pastoral, em 2016, foi escolhida como prioridade a contratação de
especialistas em arquitetura litúrgica para elaboFachada com nova torre.
rar um projeto de reforma interna da Igreja. Em fevereiro de 2018, tendo concluída a construção do salão, foi contratado o Setor de Arquitetura do Apostolado Litúrgico, para a elaboração do projeto de reforma. No dia 19 de setembro,
após ser aprovado pelo Sr. Bispo, o anteprojeto foi apresentado à comunidade em uma Assembleia Paroquial Extraordinária, o qual foi aprovado com algumas sugestões; nesta assembleia, após avaliação do engenheiro Matheus Costa, também foi decidido trocar o telhado da Igreja, o qual
já está deteriorado pois é ainda o telhado original.
A reforma exigirá um alto investimento, por isso será necessário realizá
Altar, ambão e imagem de S. Judas Tadeu
-la em etapas:
- 1º etapa: troca do telhado da Igreja e do forro, bem como da parte elétrica, especialmente a iluminação, a qual já está apresentando avarias;
- 2ª etapa: remodelação do presbitério, com o altar, o ambão e a fonte batismal,
local da imagem do padroeiro e a capela do Santíssimo;
- 3ª etapa: reforma do átrio e dos espaços na entrada da Igreja;
- 4ª etapa: a frente da Igreja com a nova torre;
- 5ª etapa: a troca das esquadrias e dos vidros;
Capela do SS. Sacramento.
- 6ª etapa: troca do piso da Igreja.
Na reunião do CPP de dezembro de 2018 foi definido o
período para as obras da 1º etapa para os meses de julho,
agosto e setembro. A reforma da nossa Igreja está acontecendo num processo participativo. Depois de contribuir com as
sugestões sobre o projeto, você é convidado a colaborar nesse mutirão comunitário. Você pode contribuir de três formas:
1) sendo fiel no Dízimo Mensal, pois mensalmente conseguimos economizar um pouco para a reforma;
2) colaborando nos eventos que serão realizados neste
ano em prol da reforma;
3) fazendo doações especialmente para a reforma.
Deus merece o melhor e nós somos convidados a
contribuir para que esse melhor aconteça em
nossa Igreja São Judas Tadeu.
Presbitério com painel.

Pe. Marcio Coelho
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LITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIRO
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Hb 10,32-39 / Sl 36 / Mc 4,26-34
Ml 3,1-4 / Sl 23 / Lc 2,22-40
Jr 1,4-5.17-19 / Sl 70 / 1Cor 13,4-13 / Lc 4,21-30
Hb 11,32-40 / Sl 30 / Mc 5,1-20
Hb 12,1-4 / Sl 21 / Mc 5,21-43
Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102 / Mc 6,1-6
Hb 12,18-19.21-24 / Sl 47 / Mc 6,7-13
Hb 13,1-8 / Sl 26 / Mc 6,14-29
Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22 / Mc 6,30-34
Is 6,1-2a.3-8 / Sl 137 / 1Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11
Gn 1,1-9 / Sl103 / Mc 6,53-56
Gn 1,20-2,4a / Sl 8,4-9 / Mc 7,1-13
Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103 / Mc 7,14-23
Gn 2,18-25 / Sl 127 / Mc 7,24-30
Gn 3,1-8 / Sl 31 / Mc 7,31-37
Gn 3,9-24 / Sl 89 / Mc 8,1-10

Festa da Apresentação do Senhor
4º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Santa Águeda
São Paulo Miki e Comps. Mts

5º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Nossa Senhor de Lourdes

São Cirilo e São Metódio

Jer 17,5-8 / Sl 1,1-4.6 / 1Cor 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Gn 4,1-15.25 / Sl 49 / Mc 8,11-13
Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28 / Mc 8,14-21
Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115 / Mc 8,22-26
Gn 9,1-13 / Sl 101 / Mc 8,27-33
1 Pd 5,1-4 / Sl 22 / Mt 16,13-19
Hb 11,1-7 / Sl 144 / Mc 9,2-13

São Policarpo

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 / Sl 102 / 1Cor 15,45-49 / Lc 6,27-38 7º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Eclo 1,1-10 / Sl 92 / Mc 9,14-29
Eclo 2,1-13 / Sl 36 / Mc 9,30-37
Eclo 4,12-22 / Sl 118 / Mc 9,38-40
Eclo 5,1-10 / Sl 1,1-4.6 / Mc 9,41-50

Com alegria acolhemos os
novos dizimistas: Vera Lúcia
Blanco e Daniel Aparecido
David.

SER DIZIMISTA
É SER IGREJA!
O que é o dízimo? O dízimo é
uma contribuição voluntária, periódica e proporcional aos rendimentos, que todo batizado deveria
assumir. Mas esse aspecto reduz
o dízimo apenas a aspectos financeiros.
O dízimo tem outros aspectos mais nobres: gratidão, generosidade e
responsabilidade, entre outros.
A gratidão relaciona-se a Deus, pois tudo o que temos foi Ele quem
nos deu. A generosidade refere-se à promoção de trabalhos sociais que a
Igreja faz. A responsabilidade diz respeito à ajuda nas atividades de
evangelização.
Assim, ser dizimista significa vivenciar as mais diversas dimensões da
vida cristã. E podemos garantir que os dizimistas mais recebem do que
devolvem a Deus.
Maria do Carmo Calijuri e José Luiz de Genova (MESC e Past. Dízimo)

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Quarenta dias depois do Natal, celebramos a apresentação de Jesus
no Templo, com o testemunho de Simeão, que O declara luz para iluminar as nações, por isso neste dia abençoamos as velas, sinal de Cristo,
luz do mundo. Lembramos também de Nossa Senhora, a qual recebe o
anúncio do sofrimento que padeceria junto a seu Filho Jesus; por isso é
também a festa de Nossa Senhora da Luz (ou das Candeias).

SACOLÃO FALARARA

FARMÁCIA IPANEMA

Frutas, legumes, verduras, ovos

Drogaria, homeopatia, manipulação

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

01- Helena M. do Lago
01- Jean José Sorregotti
01- Mara C. da Silva
05- Caio Sergio de Oliveira
07- Lucio Gallego
09- Luiz Carlos Peppino
10- Fernando Zago
10- Maria Isabel Perez Fernandes
11- Luiz Fernando Frozza
12- Maria Silvia de Guzzi Plepis
15- Ailton Lozano
15- Marcos Antonio Pierri
18- Izildinha C. Rezende
19- Madalena Lucia F. de Godoy
19- Nadia Regina C. P. de Jesus
20- Vânia Maria Fukuhara
24- Ignez Souza Françoso
24- Sergio Paulo Doricci
25- Paulo Roberto Romano
26- Tânia Maria Ibelli Váz
27- Fátima Regina T. Doricci
28- Jaqueline Ap. Dízio
28 – Valdecir Aparecido Pacini

NOVOS DIZIMISTAS NA FAMÍLIA
“SÃO JUDAS TADEU”

Dizimista testemunha

Entregamos em domicílio

NATALÍCIOS

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

DIA DA SOBREMESA
Em prol da reforma da Igreja
A Pastoral Social e o Ministério de Criação e Ornamentação (MCO) realizarão o
Dia da Sobremesa, no dia 23 de fevereiro,
sábado.
Colabore
com o mutirão
para a reforma
da nossa Igreja
S. Judas Tadeu.

ESTUDO DA CF 2019
A Campanha da Fraternidade deste
ano abordará a questão das Políticas Públicas, como caminho
para a concretização
das obras de misericórdia.

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

Participe do estudo do
Texto-Base, no dia 13
de fevereiro, quartafeira, às 19h30, no
Salão Paroquial.

DARLEN
Moda feminina
Rua Geminiano Costa, 1984
Fone: 3307-2677
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PRIORIDADES PASTORAIS PARA 2019: PALAVRA E MISSÃO
Na XII Assembleia Paroquial de Pastoral, realizada em novembro de 2018, foram escolhidas prioridades e sugestões pastorais para nossa Paróquia São Judas Tadeu realizar neste ano. Todas foram publicadas na Agenda Pastoral
de nossa comunidade. Merecem destaque as duas prioridades escolhidas para concretizar o que a nossa Diocese de
São Carlos propõe para a pastoral deste ano, nos eixos da Palavra e da Missão.

EIXO DA PALAVRA

EIXO DA MISSÃO

“Organizar grupos de Leitura Orante
“Realizar o Projeto Testemunhas da Esda Palavra, com 07 a 12 agentes de
perança da nossa Diocese, participando
pastoral, com encontros mensais,
das Missões Populares no Vicariato e orpreparados pelo padre, para aproganizando as Missões Populares na pafundar o Querigma (1º Semestre) e
róquia, nos meses de julho a dezembro.”
meditar o Evangelho segundo São
Nossa Diocese propôs como prioridaLucas (2º semestre).”
de para todas as paróquias: “As Missões
Essa prioridade responde ao que
Populares, assumidas por toda a Igreja
nossa Diocese propõe: “A consolidaDiocesana, com experiência de visitação
ção das Escolas Bíblicas e dos grunos Vicariatos e em todas as paróquias.”
pos de Lectio Divina com ênfase no
Nossa Paróquia já enviou três agenconhecimento e no aprofundamento
tes de pastoral: Maria Célia, Inara e Leodo Kerigma, do anúncio fundamental.”
nardo, para participarem da Assembleia
Para realizar essa prioridade, Como Maria na visita à Isabel, somos Diocesana, que tratou do Projeto Testeneste mês de fevereiro os coordena- convocados à missão para levarmos a munhas da Esperança. No dia 27 de
alegria da salvação aos irmãos.
dores e outros agentes de pastoral
abril, estes três agentes e mais dois que
que se disponibilizarem, formarão
serão escolhidos, participarão de uma
grupos de 07 a 12 pessoas, que se reunirão uma vez
formação em nível diocesano, para, nos dias 18 e 19 de
por mês, para um encontro de oração, por meio da
maio, fazerem a experiência das Missões Populares na Pameditação da Palavra de Deus. Além do aprofundaróquia N. Sra. de Guadalupe, na Cidade Aracy.
mento da Palavra de Deus e da oração, estes gruAs Missões Populares em nossa paróquia começarão a
pos visam o fortalecimento do espírito fraterno entre
ser preparadas no mês de junho, com uma formação para
os paroquianos, e também reforçar os laços de pertodos os missionários, organizada pelo Vicariato. No mês de
tença e de comunhão com a nossa Paróquia, pois
setembro, os missionários visitarão todas as casas, anuncitemos diversos agentes de pastoral que moram fora
ando o Querigma e agendando as próximas visitas. No mês
do território da Paróquia, e muitas vezes tem dificulde outubro voltarão para abençoar as casas, e no mês de
dades para se encontrar com outros paroquianos,
novembro para realizar a Celebração da Luz. As Missões
além da Celebração da Eucaristia Dominical.
Populares serão encerradas com a Novena de Natal 2019.
Procure o(a) coordenador(a) de sua pastoral e
Desde já, acolha em seu coração o convite de Deus para
comece a organizar o seu grupo de Leitura Orante,
fazer essa experiência de ser missionário, cumprindo a orpara realizar o primeiro encontro neste mês de fevedem de Jesus, de anunciar a alegria do Evangelho a todas
reiro, o qual será sobre o Querigma, com o tema: O
as pessoas.
amor de Deus.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO JOVEM REZAR O TERÇO?
Simples! No momento em que vivemos, não só os mais velhos, mas nós jovens devemos
nos fortalecer a cada dia contra as investidas do mal, seja participando de uma missa, de um
momento de adoração ou meditando o Santo Terço, que é uma poderosa oração, mas infelizmente vista por muitos como uma maneira de os mais velhos rezarem e não os jovens.
Percebendo a necessidade de agrupar os jovens da paróquia e os jovens que frequentam a
catequese de crisma, para desenvolver um espírito de comunidade entre eles, surgiu a ideia
entre os membros da pastoral dos Acólitos, de organizar um momento para rezar o terço com
os jovens e assim reuni-los uma vez ao mês para praticar este ato de devoção, partilha e vivência de comunidade. Essa sugestão foi apresentada na XII Assembleia Paroquial de Pastoral e
foi aprovada
"Menina que Deus amou e escolheu, Pra mãe de Jesus o Filho de Deus,
Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu."
Rezar o terço é conversar com Maria, é pedir que ela leve diretamente nossos pedidos ao seu filho Jesus. Você jovem que está afastado é chamado a participar conosco deste rico momento de oração. O Santo Terço será meditado por nós jovens todo
3º sábado de cada mês, às 15h, com muita animação e espiritualidade para acolhermos todos!
"Por isso vem, entra na roda com a gente, também! Você é muito importante!"

Neste mês de fevereiro, o Terço dos Jovens será rezado no dia 23 de fevereiro, às 15h,
para acolher os novos catequizandos da Crisma.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA CATEQUESE

A Igreja ensina que “ a catequese é uma educação da fé das crianças,
dos jovens e adultos, a qual compreende especialmente um ensino da
doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o
fim de os iniciar na plenitude da vida cristã.” (CIC nº 5)
Por essa definição já está implícito que não é possível catequizar um
indivíduo isoladamente, pois vida cristã remete a toda convivência do catequizando, seja familiar, social (escola, grupo de amigos) e a comunidade religiosa propriamente dita.
Na comunidade o catequizando é incentivado a participar das celebrações litúrgicas, de atividades de integração ao grupo como gincanas, dinâmicas, e muitas vezes a família é convidada a acompanhá-lo nesses
eventos e aí já aparecem algumas dificuldades.
Muitas famílias apenas trazem os filhos para a catequese, não participam ao menos da Missa aos domingos, não sabem o que está sendo
desenvolvido nos encontros, às vezes nem sabem quem é o catequista.
Assim, a tarefa da educação cristã dessas crianças e jovens é delegada à Igreja, esquecendo que ao trazer os filhos para receberem o Batismo, os pais assumiram perante essa mesma Igreja e perante Deus o
compromisso de educar e acompanhar o crescimento dessa criança segundo os quatro pilares que sustentam a fé católica: a Profissão da fé, os
Sacramentos, a vivência na fé e a oração.
Mesmo com todos os obstáculos que a família enfrenta hoje para criar
e formar seus filhos é necessário resgatar valores que são prioritários e não podem ser relegados a um segundo plano. Ensinar as orações, rezar junto, falar sobre o amor de Deus,
encontrar um tempo para ler a Bíblia em família, facilitar pelo exemplo e pela vivência do dia
a dia o encontro com Jesus e com o próximo,
ter compaixão e ajudar os necessitados, essa
é a primeira catequese e ninguém pode substituir a família nessa missão.
Que a Sagrada Família de Nazaré seja o
modelo e guia de nossas famílias.

QUEM FAZ CATEQUESE É
OBRIGADO A IR À MISSA?
A resposta é NÃO!
A missa é um momento de ação de
graças, na qual reconhecemos o quanto
Deus nos ama e nos abençoa. Assim, ninguém é obrigado a agradecer. Somente
agradece quem sente o amor de Deus.
A missa é o momento em que Deus nos
instruir com Sua Palavra e nos alimenta
com Seu Corpo e Sangue. Assim, ninguém
é obrigado a escutar a voz de Deus e buscar o alimento espiritual. Somente escuta a
voz de Deus quem O ama e somente busca o alimento espiritual quem sente a necessidade de Deus em sua vida.
A missa é um encontro dos filhos de
Deus, que se unem na fraternidade. Ninguém pode ser obrigado a ser fraterno.
Somente vive a fraternidade quem reconhece que é filho de Deus.
A catequese não é uma aula sobre religião. Catequese é um encontro fraterno
dos filhos de Deus, para conhecer mais e
amar com mais intensidade o nosso Deus.
Dessa forma, quem faz a catequese não é
obrigado a ir à missa. Ele vai porque reconhece que é filho de Deus, porque sente a
necessidade de agradecer, de buscar a luz
de Deus e a força espiritual para sua vida.
A missa não é uma obrigação ou um
compromisso pesado a cumprir. Missa é
encontro com Deus e com os irmãos, renovando a graça divina em nossa vida.
Pe. Marcio Coelho

Vera Casella - Coord. da Catequese

CATEQUESE 2019
SEJAM BEM VINDOS À CATEQUESE 2019
JESUS AMIGO DAS CRIANÇAS!
Jesus é nosso amigo perfeito. Ele nos ama como somos, com nossas qualidades e defeitos. Ele é nosso único caminho para Deus, é a verdade que nos
guia e nossa salvação de todos nossos pecados.
Jesus está de braços abertos para receber você neste novo ano que se inicia
e ficará muito feliz por ter você próximo a Ele na nossa Catequese.
EU APRENDI: JESUS É MEU MELHOR AMIGO!
Leia Mateus 19,14 e complete: "Disse-lhes ....................... “Deixai vir a mim
estas .................................. e não as impeçais, porque o .....................................
é para aqueles que se assemelham a elas”.

NÃO ESQUEÇA!
Os encontros da catequese iniciam no dia 16 de fevereiro,
sábado às 14h30, com a presença dos pais ou responsáveis!

PADARIA E CONFEITARIA
SÃO JUDAS TADEU
Pães feitos com carinho

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

ZAPPA SOUND
System
Venha conferir os nossos preços
e o nosso atendimento
Fone/Fax: (16) 3371-5594
Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery

Que tal você ser missionário(a), convidando
um(a) amigo(a) para conhecer mais Jesus e
participar da catequese em nossa Paróquia?!

PICON
CORRETORA DE
SEGUROS
Fones: (16) 3372-2719
99117 8150

MINAS FRIOS
Qualidade, higiene e
preços bons.
Fone: (16) 3371-8437
Rua Major Manoel A. de Matos, 753

Palavra de Vida - Fevereiro 2019
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PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS
E PROJETO CAMINHAR

O movimento de caixa do mês de DEZEMBRO,
No mês de DEZEMBRO, doamos 1.120 kg de alimentos em
elaborado pelo tesoureiro e ratificado pelo pároco,
está disponível na Secretaria Paroquial e no painel 56 cestas distribuídas para famílias carentes.
do 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 - DEZEMBRO 2018

Dizimistas cadastrados

Dizimistas que devolveram

350

221

Todo 2º Domingo do mês é o dia da partilha.
Traga o alimento para o irmão que necessita.
AQUI ENCONTRAMOS PAZ!
AQUI SOMOS FELIZES!

PALAVRA DO PAROQUIANO

Nossa família começou em 1994, quando nos casamos e, com grande alegria
sempre procuramos vivenciar o Evangelho. No início frequentávamos a Paróquia de
São Geraldo em Perdizes/SP; depois de volta à nossa terra natal, São Carlos, no ano
de 2000, celebrávamos nossa fé no Santuário São Pio X durante muitos anos.
Hoje vivendo um amor maduro, amigo e compreensivo, seguimos caminhando
com Jesus Cristo e a comunidade da Igreja São Judas Tadeu, onde comemoraremos
“Bodas de Prata” neste ano, com nossos filhos João Victor (21 anos) e Pedro Antonio
(10 anos).
Cada vez mais queremos servir à Deus, cada vez mais entendemos o que a palavra de Deus nos diz e, parece-nos incrível como podemos ler o Evangelho, sem ter
percebido o que realmente nosso Pai está falando ou pedindo.
Nossa semana não se completa no sábado ou não se inicia aos domingos sem
esta busca da fonte de espiritualidade, junto ao nosso pároco Padre Marcio, e perto
da nossa comunidade.
Aqui encontramos paz! Aqui somos felizes!
Ademir e Gislaine Escovar

NOSSA PASTORAL

EQUIPE DE CANTO
LOUVOR E FÉ

Participar das atividades
da igreja São Judas Tadeu traz uma motivação interior e um engajamento muito satisfatório, pois meu avô Osvaldo Gurian juntamente com seu amigo João de Santi foram os responsáveis pela
criação da nossa paróquia.
Após ter desenvolvido diversas atividades na igreja São Judas
como pré-catequese, catequese, crisma, coroinha, catequista,
leitora, salmista, comentarista e coordenadora da equipe de canto de domingo de manhã “Nossa Senhora da Rosa Mística”, tive
a honra de ser convidada para participar da missa às quintasfeiras pela Fátima, coordenadora da equipe de canto “Louvor e
Fé” em fevereiro de 2018.
A nossa equipe se configura com os seguintes integrantes: Fátima, Leonardo, Maria Vitória, Mauro, Adelson, Mariana, David, Mateus, Vitor, Ana e Tatiana.
Ser um dos integrantes dessa equipe faz com que eu desenvolva, cresça e fortaleça os dons que Deus me deu, e
ainda, faz com que eu dedique meus dons a Ele.
Registro neste momento, um convite para outras pessoas que se sentirem chamadas a colocar sua vocação e dom a
serviço de Deus. Venham nos conhecer! Venham participar!! “A messe é grande e os operários são poucos” (Mt 9,32-38).
Mariana Gurian Manzini

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 CLECI
SILBONE & SECCHIN -ME
Fone: (16) 3116-7965
Rua Rafael de Abreu
Sampaio Vida, 1271, Centro

PADRÃO

ModAtiva

IMÓVÉIS

“Você sempre na moda”

mariokikuta@terra.com.br

Moda juvenil, adulto e infantil

Rua Treze de Maio, 1530
Fones: (16) 3372-1415 / 3307-6977

Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 623
Jd. Ricetti - Fone: (16) 3368-8175

CONTROLE
Escritório de contabilidade

CASA ROSADA
BOUTIQUE

Rua 7 de Setembro n° 2671- Centro
Fones (16) 3419-1888 / 3411-1722

A melhor moda
feminina da cidade!

Declarações de Imposto de Renda
Abertura de Empresas

Fone(16) 3372-1282
Rua XV de novembro, 1229

CASA DE CARNES
CARRARA
Educação Infantil e
Qualidade e preço bom!
Ensino Fundamental Fone: (16) 3371-9610
3307-6264 / 3307-5059 Rua Rafael de A. S. Vidal, 1260
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AGENDA PASTORAL

01/02: 19h30 - Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus e Novena São Judas Tadeu
02/02: 13h - Curso de Noivos [Salão Paroquial]
19h30 - Missa
03/02: 08h30 e 19h30 - Missa
11h30 - Missa Curso de Noivos
04/02: 20h - Terço dos Homens
06/02: 19h30 - Reunião CPP
07/02: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento
20h30 - Reunião ENS 12
08/02: 14h30 - Reunião Past. Saúde
19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu
09/02: Pizza - Legião de Maria
09h - Adoração SS. Sacramento
19h30 - Missa - Aniv. M.C.O.
20h30 - Confraternização Legião
10/02: 08h30 e 19h30 - Missa
10h - Terço e Confraternização MESC

11/02: 15h - Hora Santa do Apostolado
19h30 - Reunião PPI
20h - Terço Vocacional
13/02: 19h30 - Estudo Texto-base CF
14/02: 19h30 -Mis. c/ bênção SS. Sacramento
20h30 - Planejamento da Catequese
Eucarística
15/02: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu
16/02: 10h - Colação Grau Seminaristas
[Claretiano]
14h30 - Abertura Catequese Eucarística
19h30 - Missa
20h30 - Abertura Catequese Crisma
17/02: 08h30 - Missa
10h - Celebração Batismo
19h30 - Missa
20/02: 19h30 - Enc. Formação para Catequistas
21/02: 19h30 - Missa em louvor à Mãe Peregrina
com bênção SS. Sacramento
20h30 - Reunião ENS 21

22/02: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu
20h30 - Reunião MESC
23/02: Dia da Sobremesa - MCO. e Past. Social
08h30 - Encontro Diacônio
14h30 - Reun. Liturgia e Canto
19h30 - Missa
20h - Noite Louvor - Legião de Maria
24/02: 08h30 e 19h30 - Missa
10h - Reunião Vicentinos
10h - Gincana CF - Catequese
25/02: 15h- Reunião Apostolado da Oração
20h - Adoração S.S. Sacramento - Pas
toral Vocacional
25/02: 19h30 - Lançamento CF - Jaú
26/02: 19h30 - Lançamento CF - São Carlos
27/02: 19h30 - Lançamento CF - Itápolis
28/02: 15h - Mis. Louvor São Judas Tadeu
19h30 - Celebração em louvor S. Judas
19h30 - Abertura CF - Araraquara

ACONTECEU NA PARÓQUIA

Encerramento Novena de Natal - 21/12

Missa Noite
de Natal - 21/12
Festa Sagrada Família - 30/12

Terço da Epifania
- 05/01

Missa Final de Ano 31/12
EXPEDIENTE

Batismo Raphael e Andelly - 06/01

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 08 de fevereiro
Preparação: 10 de fevereiro
Celebração: 17 de fevereiro
Não cobramos taxa para o Batismo.

ATIVIDADES SEMANAIS
Quarta - 13h30: Bazar / Quinta - 14h30: Artesanato
CASA DE CARNES E MERCADINHO

SANTO ANTONIO

DESCAR

Bovinos, suínos, frangos,
temperados,mercearia completa.

Veículos novos e
usados

Fone: (16) 33684297

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

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos
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