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QUARESMA:  
CONVERSÃO PARA A FRATERNIDADE 

 

     A Campanha da Fraternidade neste ano de 2019 traz o tema: 
“Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema: “Serás libertado pelo direito e 
pela justiça”. Relacionar a Quaresma com a Campanha da Fraternidade é 
dizer que ambas propõem ao cristão a busca da conversão, chamando a 
viver a cidadania, participando da busca do bem comum.  
     Na Quaresma somos convidados a viver o jejum, a penitência e a ora-
ção, buscando a nossa conversão que nos prepara para o encontro com 
o Pai. Mas enquanto esse momento não chega, precisamos cuidar dos 
nossos irmãos carentes, desprovidos de moradia, saúde, alimentação e 
educação. Baseando-se nisso, a Campanha da Fraternidade aborda nes-
te ano o tema das “Políticas Públicas” e, aproveitando que esse ano é 
denominado Ano Missionário pela nossa Igreja Católica, convoca todos 
os leigos e leigas a serem missionários, na busca de melhorias em nos-
sas políticas públicas. 
     Políticas Públicas “são ações e programas que são desenvolvidos pelo 
Estado para garantir e co-
locar em prática direitos 
que são previstos na Cons-
tituição Federal e em ou-

tras leis” (Texto-Base da CF 2019). Infelizmente, na maioria das vezes, 
esses direitos não são respeitados e a sociedade sofre com a falta do 
mínimo necessário para viver. Como filhos e filhas de Deus, fomos cria-
dos para cuidar de Sua obra, por isso somos chamados a exercer a nos-
sa cidadania. Devemos ser sujeitos para fazer da sociedade um lugar do 
direito, de justiça e de fraternidade: “Serás libertado pelo direito e pela 
justiça” (Is 1,27). 

Jesus nos convida para caminhar com Ele, para entendermos e com-
preendermos o seu caminho. Caminhar com Ele significa praticar e viver 
o amor, principalmente entre os mais empobrecidos. Participar da socie-
dade e contribuir para que homens e mulheres se emancipem de seus 
direitos e deveres, além de ser um exercício de cidadania, é também um 
ato de fé, pois a participação qualificada dos leigos e leigas inibe as prá-
ticas de corrupção e facilita o controle social das Políticas Públicas.  

 

Luci Queiroz (Equipe Paroquial da CF) 

17 de março - Domingo 

À partir das 12h30     

IV PORCO PARAGUAIO DO ECC 

em prol do V ECC da Paróquia São Judas Tadeu 

Local: Salão da Igreja São Judas Tadeu 

Rua Jesuíno de Arruda, 3135 - São Carlos-SP 

R$ 35,00 por pessoa 

(bebidas não inclusas) 
 

Criança até 08 anos, 
acompanhada de adulto 

não paga. 

Cardápio 

Arroz Branco 

Feijão Gordo 

Porco / Farofa  
Vinagrete / Saladas 

Sobremesa 

Música ao 
vivo 

QUARESMA: TEMPO DE ORAÇÃO 

 

A Quaresma é um convite para nos prepararmos para 
celebrar o mistério central da nossa fé: a Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo. É um 
tempo de forte espiritualidade e de 
uma busca sincera do amor de Deus.  

Convidamos você e sua família pa-
ra refletir sobre o tempo quaresma com 
nosso orientador espiritual, Padre Mar-
cio, no dia 10 de março, domingo, das 
10h às 12h30. 

 

Contamos com sua presença! 
 

Maria José M. Santos (Past. Vocacional) 

 

ORAÇÃO DA CF 2019 

 

Pai misericordioso e compassivo, que go-
vernais o mundo com justiça e amor, dai-
nos um coração sábio para reconhecer a 
presença do vosso Reino entre nós. Em 
sua grande misericórdia, Jesus, o Filho 
amado, habitando entre nós testemunhou o 
vosso infinito amor e anunciou o Evangelho 
da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos 
ensine a acolher os pobres e marginaliza-
dos, nossos irmãos e irmãs com políticas 
públicas justas, e sejamos construtores de 
uma sociedade humana e solidária. O divi-
no Espírito acenda em nossa Igreja a cari-
dade sincera e o amor fraterno; a honesti-
dade e o direito resplandeçam em nossa 
sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos 
do “novo céu e da nova terra” Amém. 

 



NATALÍCIOS 

 

01- Luzia Ap. Rio Florido 

01- Wander Rezende 

02- Karen Dias Rabelo 

03- Elisete Ap. Bianchi 
03- Rita de Cássia O. M. Jus-
timiniano  
03- Sônia Antônia P. Catani  

05- Ondina Pontes de Oliveira 

07- Silvia Gaviolli Miron 

08- Maria Cristina Antoniassi 
10- Augusto Cesar Pedro 

10- Mirian Fabricio Picon 

10- Ronaldo Gonçalves da Silva  
11- Camila Tatiana Picon 

13- Moacir Fernandes Guimarães  
15- Daniel Picon 

16- Julieta Braz Pereira 

17- Juliana Gurian de Arruda 

18- Noel Wilson Malachias 

21- Rodrigo José Martins 

24- Adriana Amaral de O. Bueno 

24- Carlos Eduardo A. Pereira 

24- Edson Alves Viana 

24- Henrique Roberto Diniz 

25- Felício Dellapina 

26- Nilson Oliveira 

27- Olga Lucia Pereira  
27- Daniela Bachur Resende 

28- Neide de Lourdes Paulino 

30- Aparecida Rosa Mazzola de Melo 
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SER DIZIMISTA É CRER NA VIDA CRISTÃ EM COMUNIDADE 

 

Agradecemos a Deus por participar da Comunidade São Judas Tadeu, pois no ano 
de 2013 tivemos nosso segundo filho que apresentou problemas respiratórios 
desde muito pequeno. O desafio diário para ter diagnóstico e tratamento corre-
tos, muitas vezes, quase nos fez fraquejar. O desespero de vê-lo doente e to-
mando muitos medicamentos, sem sinal de melhora, não foi um tempo fácil. 
Mas, com o apoio do Padre Marcio, da comunidade São Judas Tadeu em cada 
sorriso e abraço dos irmãos, com a proteção de Nossa Senhora e com Deus 
em nossa vida foi nos fortalecendo dia a dia. 

Hoje estamos muito perto de alcançarmos 100% da cura, da alergia à prote-
ína do leite, de nosso filho. Agradecemos a Deus em primeiro lugar e a toda 
comunidade São Judas Tadeu por estarem presentes em nossa família! Hoje 
vivemos conscientes a graça de que ser dizimista é reconhecer que tudo per-
tence a Deus! 

Juliana e Danver Messias Bruno (MESC) 

Dizimista testemunha 

LITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇO    
01 Eclo 6,5-17 / Sl 118 / Mc 10,1-12 

02 Eclo 17,1-13 / Sl 102 / Mc 10,13-16 

03 Eclo 27,5-8 / Sl 91 / 1Cor 15,54-58 / Lc 6,39-46         8º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

04 Eclo 17,20-28 / Sl 31 / Mc 10,17-27 

05 Eclo 35,1-15 / Sl 49 / Mc 10,28-31 

06 Jl 2,12-18 / Sl 50 / 2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18                QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

07 Dt 30,15-20 / Sl 1,1-2-4.6 / Lc 9,22-25                         Santa Perpétua e Santa Felicidade 

08 Is 58,1-9a / Sl 50 / Mt 9,14-15                                                                São João de Deus 

09 Is 58,9b-14 / Sal 85 / Lc 5,27-32                                                 Santa Francisca Romana 

10 Dt 26,4-10 / Sl 90 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13                        1º DOMINGO DA QUARESMA 

11 Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18 / Mt 25,31-46 

12 Is 55,10-11 / Sl 33 / Mt 6,7-15 

13 Jn 3,1-10 / Sl 50 / Lc 11,29-32 

14 Est 4,17 n.p-r.aa-bb.gg-hh / Sl 137 / Mt 7,7-12 

15 Ez 18,21-28 / Sl 129 / Mt 5,20-26  

16 Dt 26,16-19 / Sl 118 / Mt 5,43-48 

17 Gn 15,5-12.17-18 / Sl 26 / Fl 3,17-4,1 / Lc 9,28b-36          2º DOMINGO DA QUARESMA 

18 Dn 9,4b-10 / Sl 78 / Lc 6,36-38 

19 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88 / Rm 4,13.16-18.22 / Lc 2,41-51a                         São José 

20 Jr 18,18-20 / Sl 30 / Mt 20,17-28 

21 Jr 17,5-10 / Sl 1,1-2-4.6 / Lc 16,19-31 

22 Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 / Sl 104 / Mt 21,33-43.45-46 

23 Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102 / Lc 15,1-3.11-32 

24 Ex 3,1-8a.13-15 / Sl 102 / 1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9  3° DOMINGO DA QUARESMA 

25 Is 7,10-14;8,10 / Sl 39 / Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38                  ANUNCIAÇÃO DO SENHOR 

26 Dn 3,25.34-43 / Sl 24 / Mt 18,21-35 

27 Dt 4,1.5-9 / Sl 147 / Mt 5,17-19 

28 Jr 7,23-28 / Sl 94 / Lc 11,14-23 

29 Os 14,2-10 / Sl 80 / Mc 12,28b-34 

30 Os 6,1-6 / Sl 50 / Lc 18,9-14 

31 Js 5,9a.10-12 / Sl 33 / 2Cor 5,17-21 / Lc 15,1-3.11            4º DOMINGO DA QUARESMA 

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 

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 

 

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 

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

 

NOVOS DIZIMISTAS NA FAMÍLIA  
“SÃO JUDAS TADEU” 

 

     Com alegria acolhemos os novos dizimis-
tas: Gerson Jhonatan Rodrigues e Lourdes 
Guarnieri Coelho. 

 

A Pastoral da Saúde convida para um mo-
mento de oração, pedindo pela sua saúde e in-
tercedendo pelos irmãos enfermos.  

Dia 12 de março, terça-feira, às 15h. 
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     A Campanha da Fraternidade está em sintonia com a espiritualidade quaresmal de con-
versão, pois atuar na elaboração e fiscalização das Políticas Públicas é uma obra de miseri-
córdia que nos liberta da alienação existencial, nos ajudando a praticar a caridade.  
     O objetivo geral é: "Estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de 
Deus e da Doutrina Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de 
fraternidade"  
     Os objetivos específicos envolvem ações como: conhecer como são formuladas e aplica-
das as Políticas Públicas e exigir ética em sua formulação e aplicação; despertar a consci-
ência e incentivar a participação na construção de Políticas Públicas; propor Políticas Públi-
cas que assegurem os direitos sociais aos mais vulneráveis; trabalhar para que Políticas 

Públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado; promover a formação política em vista do exer-
cício da cidadania; e suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho da fé.  

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019 - Fraternidade e Políticas Públicas 

Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27) 

Políticas Públicas são ações e programas que 
são desenvolvidos pelo Estado para garantir e 

colocar em prática direitos que são previstos na Constituição 
Federal e em outras leis, solucionando problemas sociais. 

VER 

Poder Público: o Brasil é uma República Federativa Presi-
dencialista, estruturada na União, Distrito Federal, 26 esta-
dos e 5.570 municípios e organizada em três poderes, que 
estão entre os mais caros do mundo: o poder Executivo em-
prega 7,9 milhões de pessoas; o Legislativo é formado pelo 
Congresso Nacional (594 congressistas), 27 assembleias 
legislativas e 5.570 câmaras municipais, com 173 mil funcio-
nários, consumindo 0,5% PIB (Produto Interno Bruto); o po-
der Judiciário possui quase 16 mil unidades judiciais, empre-
gando cerca de 452 mil pessoas e consumindo 1,4% do PIB. 

Tipos de Políticas Públicas: existem Políticas Públi-
cas Sociais, referentes à Saúde, Educação, Habitação, 
Previdência Social, entre outras; as Macroeconômicas e 
Administrativas, na área Fiscal, Monetária, Industrial, e 
na organização administrativa; e as Políticas Públicas 
específicas ou setoriais, como Meio Ambiente, Cultura, 
Direitos Humanos, Mulheres, Negros, Jovens, e outras. 

Políticas de Governo e Políticas de Estado: as Políti-
cas Públicas de Estado são aquelas amparadas pela 
Constituição e realizadas independente do governante; 
já as Políticas de Governo são específicas de cada go-
vernante. Em 2014, as Políticas Públicas consumiram 
25% do PIB, com a seguinte distribuição: Previdência 
social (29,4%), Educação (19,8%), Previdência social 
dos servidores públicos (17,5%), Saúde (15,1%) Habita-
ção e saneamento (7,1%), Assistência social (5,6%), 
Trabalho e renda (3,6%) e outros (1,9%). 

Razões das Políticas Públicas e o Sistema Econômico: 
no sistema capitalista, as Políticas Públicas são importantes 
por duas razões: a) para regular a concorrência do mercado 
e atender setores sociais ignorados por não oferecerem lu-
cro; b) reparar as iniquidades econômicas, garantindo bens 
e serviços que atendam necessidades humanas essenciais. 

Condicionantes nas Políticas Públicas: sua implantação é 
delimitada por condições econômicas, políticas, sociais, cultu-
rais, legislativas e judiciárias. Entre elas está a questão do 
orçamento, muitas vezes a serviço do mercado e não do bem 
comum; o injusto sistema tributário brasileiro, que sobrecarre-
ga os mais pobres (quem ganha até 2 salários mínimos gasta 
48% em impostos, e quem ganha mais de 30 salários, gasta 
apenas 26%); e a aplicação dos recursos favorecendo os 
mais ricos (o 2º maior gasto é com os juros da dívida pública). 

O ciclo das Políticas Públicas: a elaboração das Polí-
ticas Públicas envolve ampla negociação de pessoas, 
organizações e instituições (públicas e privadas), nos 
âmbitos formais (esfera pública) ou informais (eventos 
populares), em cinco etapas: 1) Identificação do proble-
ma, que deve ser público e político; 2) Formulação da 
Política Pública, que envolve um amplo debate dos ato-
res, buscando uma solução; 3) Tomada de decisões, 
considerando os meios e os recursos, e buscando con-
senso entre diferentes interesses e ideologias; 4) Apli-
cação da ação ou implementação, que tem um caráter 
técnico e político e pode ser de cima para baixo 
(baseado na hierarquia e poder) ou de baixo para cima 
(estimulando a participação); 5) Avaliação dos resulta-
dos, que deve ser sistemática, durante o processo e 
não apenas no final. 

O papel dos atores sociais: diante da atual crise da demo-
cracia representativa e das instituições, reivindica-se o direito 
à participação. No modelo de democracia participativa, as 
Políticas Públicas envolvem diferentes atores sociais: indiví-
duos, grupos, movimentos sociais, partidos políticos, institui-
ções religiosas, organizações públicas e privadas. O papel da 
Sociedade Civil, ou Terceiro Setor, é de complementar a ação 
do Estado e do Mercado, superando conflitos via cooperação. 

Participação e Políticas Públicas: mais que votar ou 
sugerir demandas pontuais, é preciso atuar nos meca-
nismos de participação garantidos pela Constituição, 
como audiências públicas, Conselhos Gestores ou de 
Direitos, conferências, fóruns e reuniões e nas organiza-
ções da sociedade civil e movimentos sociais (Terceiro 
Setor). Os Movimentos Sociais são importantes na deli-
beração e fiscalização das Políticas Públicas e também 
na participação nos Conselhos, a partir do princípio da 
paridade, o qual determina que metade dos membros 
sejam indicados pela sociedade civil. Também estimular 
a participação dos jovens, especialmente nos Conselhos 
da Juventude, pois é um tempo propício de formação à 
cidadania, para conhecer direitos e deveres.  

As Políticas Públicas e a família: a importância da família 
está em desenvolver o vínculo de pertencimento, o senti-
mento de responsabilidade e o cuidado do outro. Neste ano 
celebramos 25 anos da CF “A família como vai?”, recordan-
do a mensagem do Papa João Paulo II que exortava sobre a 
urgência de restaurar o sentido cristão do matrimônio. No 
Brasil não há uma Política Familiar, mas deferentes Políticas 
Públicas afetam a família. Importa “redescobrir a família”, 
pensando uma política familiar à brasileira. 
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     A Sagrada Escritura utiliza o termo 
direito (mishpat) para designar a ordem 

justa da sociedade, e justiça (sedáqâ) como a obrigação 
moral do direito, que realiza o projeto de Deus (sedeq). 

JULGAR 
Antigo Testamento: o Pentateuco apresenta uma legisla-
ção em vista do direito e da justiça, tendo o Êxodo como 
evento fundante. É a invenção do direito social buscando a 
convivência igualitária, tendo como princípio religioso-ético a 
solidariedade com os mais sofridos, inclusive definindo as 
tarefas do rei que deve submeter-se à lei. Os profetas de-
fendem a justiça como sendo dar o que o outro necessita, e 
não apenas o que lhe pertence ou merece; advertem as 
autoridades e ricos, criticam o mau funcionamento dos tribu-
nais e o culto sem a prática da justiça. Os textos sapienciais 
educam para a justiça, orientando sobre sociedade, ideolo-
gias e religião, numa perspectiva social e não intimista. 

Novo Testamento: Jesus conviveu com o fenômeno do 
Estado, com a dominação do Império Romano, seus im-
postos e repressão violenta. Entre tantos grupos de sua 
época, Jesus anunciou e ensinou sobre o Pai e seu Reino 
de misericórdia e compaixão, que de modo suave, se reali-
za entre nós. Jesus se interessou por cada situação huma-
na, nos ensinando a perceber os sinais dos tempos. No 
relato da multiplicação dos pães em Mc 6,30-44 Jesus en-
sina combater a fome com organização e partilha. A fome é 
fruto de um sistema iníquo (CNBB), de mecanismos per-
versos (S. João Paulo II), e não podemos dormir sossega-
dos enquanto houver fome (Papa Franciso); por isso, as 
Políticas Públicas de combate à fome são obras de miseri-
córdia. As atitudes de Jesus com relação aos doentes (Mc 
1,34), crianças (Mt 19,13-15), mulheres (Lc 8,1-3), traba-
lhadores (Mt 20,1-16) inspiram hoje Políticas Públicas; por 
não se prender às aparências, Jesus defendia a equidade 
e fraternidade. Cada discípulo de Jesus deve assumir a 
dimensão social e política da fé, fazendo acontecer o Reino 
de justiça por meio de Políticas Públicas. 
     Também os Padres da Igreja ensinaram a cuidar dos 
mais vulneráreis. São João Crisóstomo ensina reconhe-
cer no pobre, o Cristo que está presente na Eucaristia, 
mostrando a relação entre a liturgia e a solidariedade. 
Santo Agostinho e outros lembravam que é dever do Es-
tado promover a felicidade dos homens e dos povos.  

A contribuição da Doutrina Social da Igreja (DSI): a Dou-
trina Social da Igreja nasce da Sagrada Escritura e da fé 
viva da Igreja. Não é mera teoria social, mas tem uma finali-
dade prática, de mudança das estruturas. Tem como ele-
mento fundamental a dignidade da pessoa humana, e tam-
bém a questão da participação, cidadania e bem comum. 
Participação: o povo brasileiro assiste os fatos políticos, sem 
participar; é a política para o povo e não com o povo. Já a 
DSI pede uma participação ativa e consciente dos cristãos, 
movida pelo Espirito Santo, em comunhão com a Igreja e 
com diálogo, que se realiza por meio das Políticas Públicas. 
Cidadania: o cristão deve exercer a cidadania militando na 
política partidária e cargos eletivos, pois as Políticas Públicas 
dependem dessa esfera, e também com a cidadania ativa, 
lutando não só por seus direitos, mas pelo direito de todos.  
Bem comum: é o conjunto das condições da vida social 
que garante a todas as pessoas o respeito à sua dignidade 
humana e é condição para a paz social. 

Superando a dualidade no campo da fé 
e política: o texto de Is 1,27 ensina que o 

direito e a justiça são condições para liberdade e, por 
isso, a política é intrínseca à fé e a prática da fé também 
é um exercício político. A atenção ao Evangelho gera a 
superação do analfabetismo religioso e político, compre-
endendo que o Reino de Deus é uma construção coletiva 
e não apenas pessoal, que desperta para a responsabili-
dade fraterna: “Onde está o teu irmão?” (Gn 1,9) 

AGIR 

Educar para o humanismo solidário: São Paulo VI con-
vida a olhar para as questões sociais e abraçar um mode-
lo ético-social fundado na consciência da interdependên-
cia e do destino comum da humanidade. A elaboração de 
Políticas Públicas exige a humanização da educação, ten-
do a pessoa e a comunidade como centro; deve despertar 
para a cultura do diálogo, globalizar a esperança, superar 
exclusões e construir relações na justiça, na verdade e na 
fraternidade, com uma ética intergeracional, baseada na 
solidariedade entre gerações e na consciência histórica. 
As Políticas Públicas dependem de redes de cooperação, 
com dinâmicas inclusivas que envolvam os mais pobres e, 
especialmente, de promover a honestidade. 

Bem-comum: a democracia exige a justiça social, a divi-
são real de poderes e a vigência do estado de direito. Urge 
estabelecer Políticas Públicas que gerem inclusão social e 
promover a renovação do quadro de dirigentes políticos. 

Pistas de Ação: Participação: promover a solicitude e o 
cuidado via pastorais sociais; usar serviços públicos de 
forma consciente; contribuir para a resolução de situações 
agravantes aos direitos sociais; refletir sobre a reforma 
política e a renovação do quadro político; incentivar a cria-
ção de observatórios sociais; apoiar a participação de lei-
gos em partidos políticos e eleições; impulsionar a constru-
ção de mecanismos de participação popular. Cidadania: 
desenvolver a participação cidadã; fortalecer a participa-
ção na elaboração e controle das Políticas Públicas; reivin-
dicar atendimento digno nos estabelecimentos públicos; 
dar continuidade às discussões da CF de 2012, 2015 e 
2017 em vista da justiça social; parcerias para denunciar 
irregularidades na condução da coisa pública. Bem co-
mum: conhecer os serviços da Igreja de superação das 
injustiças; educar, além da informação, visando o bem-

estar de todos; discernir sobre o cenário político e a famí-
lia; incentivar a intersetorialidade das ações em vista do 
bem-estar; refletir nas famílias sobre justiça social; rediscu-
tir a responsabilidade pessoal em relação à sociedade. 

Observatório Social do Brasil: é um espaço democráti-
co e apartidário, reunindo entidades representativas da 
sociedade civil, visando contribuir para a melhoria da ges-
tão pública, acompanhando as ações administrativas. 

Jornada Mundial do Pobre: proposta do Papa Francis-
co, para preparar o Dia Mundial do Pobre (33º Domingo 
do Tempo Comum), motivando as comunidades cristãs a 
se tornarem sinal concreto do amor de Cristo pelos mais 
pobres, promovendo momentos de encontro, celebração 
e solidariedade, aproximando-se dos mais pobres. 

A participação na sociedade e os valores fundamentais: 
como filhos de Deus devemos agir na sociedade para forta-
lecer a democracia representativa, solucionar problemas e 
inibir corrupção; participar nos Conselhos Paritários de Di-
reitos, nos espaços políticos e coletivos de decisão; usar a 
mídia tradicional, internet e redes sociais para discutir direi-
tos, evitando as “notícias falsas”. Todos os cristãos devem 
participar da política e, sabendo não haver um partido ideal, 
o critério a ser observado é a caridade e o bem comum. 
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Balancete do Dízimo - JANEIRO 2019 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

348 198 

O movimento de caixa do mês de JANEIRO, 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 JANEIRO, doamos 1.080 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. 

AJUDAR O PRÓXIMO E 
SERVIR AO SENHOR! 

 

Nossa caminhada dentro da igreja é de longa data, porém dentro da Paró-
quia São Judas foi um pouco diferente. Em 2011, fomos assistir a encenação da 
Paixão de Cristo que era preparada pelo grupo de jovens que fazia parte da Pa-
róquia. Neste dia nosso filho recebeu um convite para fazer parte deste grupo e 
então, as portas começaram a se abrir.   

Depois de algum tempo, recebemos o convite para sermos casal visitação de 
jovens para o retiro e, após alguns anos, para ser casal de apoio. Neste mo-
mento nos sentimos tocados por Deus para aprofundarmos ainda mais nossas 
vidas nesta caminhada tão bela. Ficamos cada vez mais participativos nas mis-
sas, reuniões e eventos da Paróquia e inspirados em nossa mãe Maria, demos 
o nosso sim para a Pastoral da Acolhida e para o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão.  

Somos muito felizes e gratos a Deus por todo o caminho percorrido dentro desta comunidade e sem dúvida seguire-
mos, nos permitindo melhorar a cada dia mais, com o intuito de ajudar o próximo e de servir ao Nosso Senhor. 
 

José Roberto, Tânia e Robson Castanheiro 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

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 

ECC - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 

  

     O ECC (Encontro de Casais com Cristo) é um serviço da Igreja para a Igreja, 
afim de evangelizar a família; um despertar de casais para viverem seu casamento de maneira cristã. Nasceu da inqui-
etude de um sacerdote (Pe. Alfonso Pastore) que dedicou sua vida sacerdotal à Pastoral Familiar, à Pastoral da Saúde 
e à Pastoral Carcerária, em 1970, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Pompéia, em São Paulo-SP. 

O ECC atualmente é uma realidade no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, estando presente e atuando 
em 223 (Arqui)Dioceses. Está estruturado nas 16 Regionais (divisão geográfica da CNBB). Procura construir o Reino 
de Deus, aqui e agora, a partir da família, da comunidade paroquial, mostrando pistas para que os casais se reencon-
trem com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e, 
principalmente, com Cristo. Para isto, busca compreender o 
que é "ser Igreja hoje" e o seu compromisso com a dignidade 
da pessoa humana e com a justiça social. 

Fazer o ECC é uma oportunidade de renovar espiritualmen-
te sua vida conjugal, refletindo sobre o amor, o perdão, a ami-
zade e a união, que nos dias atuais se perdem nas bases de 
nossa família. Fazer o ECC é fortalecer o amor conjugal em 
Deus, para enfrentar serenamente as dificuldades do cotidiano. 

Nos dias 17,18 e 19 de Maio, acontecerá em nossa paró-
quia o 5º ECC e você casal, é convidado a participar desse 
encontro, para renovar seu casamento, seu amor e sua espi-
ritualidade conjugal. Afinal, quanto mais próximos de Cristo 
ficarmos, mais sentiremos sua presença e reconheceremos 
suas obras em nossa vida. 

 

NOSSA PASTORAL 

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 

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 

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 

SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

Casais Dirigentes do ECC São Judas Tadeu 



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: EAP Soluções 
Gráficas (16) 3368 5814 
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AGENDA PASTORAL 

 

01/03: 19h30 - Missa louvor ao Sagrado Cora-
ção de Jesus e Novena São Judas Tadeu 
02/03: 19h30 - Missa 
03/03: 08h30 e 19h30 - Missa 
06/03: Quarta-feira de Cinzas 
 19h30 - Missa de Cinzas e Abertura da 
CF 2019 
07/03: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião do CPP 
08/03: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
 20h30 - Enc. Coord. Setores 
09/03: 09h - Adoração SS. Sacramento 
 19h30 - Missa  
10/03: 08h30 - Missa - Aniv. Praesidium Mãe da Luz 
 10h - Enc. Comunitário de Espiritualida-
de - Quaresma 
 19h30 - Missa 
11/03: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço dos Homens 
 20h - Terço Vocacional 

12/03: 08h - Reunião Vicariato São Carlos 
 15h - Terço pelos enfermos 
 20h - Pós-encontro ECC 
 20h - Via-Sacra Com. Santo Antônio 
14/03: 19h30 - Mis. c/ Bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS 12 
15/03: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
16/03: 19h30 - Mis. - Aniv. Pastoral Acolhida 
17/03: 08h30 - Missa 
 10h - Celebração do Batismo 
 10h - Confraternização Legião de Maria 
 12h - Almoço E.C.C. 
 19h30 - Missa 
19/03: 20h - Missa Comunidade São José 
20/03: 19h30 - Escola Bíblica 
21/03: 14h - Chá e Show de Prêmios - ONG 
 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião Pastoral da Acolhida 
22/03: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
23/03: 13h - Curso de Noivos [Salão Paroquial] 
 14h30 - Enc. CF 2019 - Legião e Vicentinos 

  14h30 - Reun. liturgia e canto  
 19h30 - Missa 
24/03: 08h30 - Missa 
 10h - Manhã Eucarística 
 11h45 - Missa Curso de Noivos 
 19h30 - Missa 
25/03: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
 20h - Adoração SS. Sacramento - PV 
26/03: 20h - Via-Sacra Com. Santa Terezinha 
28/03: 15h e 19h30 - Mis. em  louvor a São Ju-
das Tadeu com bênção da saúde e objetos 
29/03: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
30/03: 08h às 16h - Retiro Diacônio 
 16h - Cinema - Coroinhas 
 19h30 - Mis. Aniv. ENS 12 - Entrega da 
Bíblia para crismandos 
31/03: 06h - Café Manhã p/ pessoas em situa-
ção de rua - Legião de Maria 
 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Mis. Renov. Promessas Batismo 
 12h - Confraternização ENS 12 
 21h - Reunião ENS 21 

 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 08 de março 

Preparação: 09 de março 

Celebração: 17 de março 

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 

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  

DARLEN 
  

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

Veja mais fotos - Ouça a homilia - Acesse nosso site: 
www.paroquiasaojudastadeusc.org.br 

Abertura da Catequese - 16/02 

Batizados - 17/02 

Aniv. MCO - 09/02 

Bênção das velas - 02/02 

Batizado - 13/01 

Cine 

Partilha 

Legião - 

08 e 

09/01 

Terço e partilha MESC - 10/02 

Aniv. 

Past. 

Batismo 

- 13/01 

Noite do Pastel - 12/01 


