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SEMANA DA FAMÍLIA - Programação 

10 e 11/08 (Sábado e Domingo): Missa com bênção aos pais. 

12/08 (Segunda-feira) – 19h30:  Terço luminoso pelos familiares enfer-
mos e falecidos (traga uma vela e o nome dos familiares) 

13/08 (Terça-feira) – 20h - Palestra para casais: A família, como vai? 

Noite de oração nas famílias (Setores de Quarteirão e Grupos 
de Leitura Orante) 

14/08 (Quarta-feira) – 19h30: Missa das famílias 

15/08 (Quinta-feira) – 19h30: Missa 
com adoração e Bênção do SS. Sa-
cramento sobre as chaves das casas. 

16/08 (Sexta-feira) – 19h30: Missa e 
Novena a S. Judas Tadeu com Reno-
vação dos votos matrimoniais e troca 
de orações (trazer um vaso de violeta). 

17 e 18/08 (Sábado e Domingo): Mis-
sa com benção às famílias. 

BATISMO DE ADULTOS 

 

Receber o Batismo é participar da Vida 
Nova que Jesus nos oferece em Sua Morte 
e Ressurreição. É tornar-se uma nova cria-
tura em Cristo. Você que ainda não recebeu 
essa graça, venha participar da caminhada 
espiritual de preparação para os Sacramen-

tos de Iniciação 
Cristã.  
    Se você conhe-
ce alguém que ain-
da não foi batizado, 
incentive para que 
venha receber es-
sa graça divina. 
 

Maiores informa-
ções na Secretaria 

Paroquial  
Fone: 3371-8487. 

     Esta indagação se faz necessária, pois inúmeras são as análises feitas sobre o 
matrimônio e a família, sobre as suas dificuldades e desafios atuais. Não nos es-
queçamos de que a família é a base da realização máxima de Deus, a humanida-
de. E o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. 
     Foi no seio de uma família que o Menino Jesus nasceu, cresceu e foi preparado 
para a grande missão de Salvador dos homens. A família é a grande escola da vida, 
é o local por excelência para o aprendizado do amor, da fé, da justiça e da paz. 
     A Semana Nacional da Família nos ajudará a discernir sobre a necessidade da 
família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da Sua Palavra para conse-
guir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho, e assim com-
preender seu papel evangelizador na Igreja e na sociedade. Como Igreja, somos 
convidados a fazer essa pergunta diante da realidade da família no momento atual, 
com atenção especial aos casais e famílias afastadas da comunidade eclesial, como 
também manter viva a fé e o compromisso dos que já vivenciam a vida comunitária.  
     Pensando agora nos filhos, somos questionados sobre a iniciação cristã e a 
transmissão da fé, que se veem dificultadas pelo estilo de vida atual, pelos horários 
de trabalho, pela complexidade do mundo onde muitos têm um ritmo frenético para 
poder sobreviver. Apesar disso, a família deve continuar a ser o lugar onde se en-
sina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a servir o próximo. “Ventre de 
alegrias e de provações, de afetos profundos e de relacionamentos por vezes feri-
dos, a família é verdadeiramente ‘escola de humanidade'“ (cf. Gaudium et Spes, 

52), cuja necessidade é profundamente sentida. 
 Apesar dos numerosos sinais de crise da instituição familiar nos vários contextos da atualidade, o desejo de família 

permanece vivo, de forma especial entre os jovens, motivando a Igreja, fiel à sua missão, a anunciar incessantemente e 
com profunda convicção o ‘Evangelho da família’ a ‘boa nova’, como um dom de Deus. 

A família adquire para a Igreja uma importância totalmente particular e, no momento em que todos os fiéis são con-
vidados nesse Ano Missionário a sair de si mesmos, é necessário que a família volte a descobrir-se como protagonista 
imprescindível da evangelização. Com o engajamento às ações propostas na Semana Nacional da Família e o teste-
munho missionário de numerosas famílias, poderemos responder sem dúvida: a família vai bem, obrigado! 
 

 Lúcia Helena F. P. e Paulo Iemma (Equipe Nossa Senhora do SS. Sacramento) 

A Semana da Família celebra os 25 

anos da Campanha da Fraternidade 

sobre a família, de 1994, a qual teve 

como lema: A família, como vai? 

A FAMÍLIA, COMO VAI? 

Semana Nacional da Família 



NATALÍCIOS 

 

01- Armando Candido Júnior 
02- Roberto Pereira 

03- Santa Bruno Marino 

04- Ana Maria Lucas Tiossi 
04- Laudemiro Betin Ramos 

06- José Augusto Camargo 
de Amorin 

08- José Carlos Onofre 

08- Silmara Estevam Siqueira 

09- Elena Maria N. Tiossi 
10- José Fatorino 

11- Margarida M. S. Peres 

11- Valdemir Anzolin 

13- Hilton José Barbosa 

13-José Geraldo Fonseca 

14- José Caruso 

15- Aparecida Circelli Ueno 

15- Conceição da Silva Nobrega 

17- Danilo Carlos Tassim 

17- Irene Gomes Picon 

17- Luis Carlos Giangrossi 
18- Alice Rodrigues Iuri 
18- Amanda Zani 
19- Dalides Martinez Migliato 

19- Ilton Antonio Gava 

22- Fátima Regina Cebin Reimer 
22- Luiz Alexandre P. Rabelo 

23- Renata Maria Moschen Nascente 

25- Ronil Martins Ramos 

26- Lourdes Guarnieri Coelho 

28- Deolinda Julianetti Chuqui 
29- Carolina Severino Lopes da Costa 

30- Ângela Tereza Ponce Vareda 

30- Carlitos José Pinheiro 

30- Maria Lúcia de Moraes 

31- Antonio Augusto Baio 

31- Adriana Schiavoni Saciloti 
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UM ATO DE AMOR! 
 

Devolver o dízimo não é 
uma obrigação, é um ato de 
amor. Aprendemos essa valio-
sa lição pelo maravilhoso tra-
balho de conscientização de-
senvolvido pela pastoral do 
dízimo. Hoje, por nos sentir-
mos gratos a Deus por todos 
os dons que Ele nos concede, sentimo-nos também felizes por ajudar 
nossa paróquia a continuar seus trabalhos de evangelização.  

Não é o valor que importa, mas a atitude. Assim como Jesus se ale-
grou mais com a moeda da pobre viúva depositada no templo do que com 
as grandes ofertas dos fariseus, por essa primeira ser dada de todo o co-
ração, assim também, ofertando a Deus o que temos de melhor, nossa 
família sabe que Jesus se alegra pelo nosso reconhecimento e amor pela 
comunidade.  
 

Daniel e Tatiane Picon  

Dizimista testemunha 

LITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTO    
01 Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83 / Mt 13,47-53                               Sto. Afonso Maria de Ligório  
02 Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sl 80 / Mt 13,54-58 

03 Lv 25,1.8-17 / Sl 66 / Mt 14,1-12 

04 Ecl 1,2;2,21-23 / Sl 89 / Cl 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21 

05 Nm 11,4b-15 / Sl 80 / Mt 14,13-21 

06 Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96 / Lc 9,28b-36                                        Transfiguração do Senhor 

07 Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35 / Sl 105 / Mt 15,21-28 

08 Nm 20,1-13 / Sl 94 / Mt 16,13-23 

09 Dt 4,32-40 / Sl 76 / Mt 16,24-28 

10 2Cor 9,6-10 / Sl 111 / Jo 12,24-26                                                    S. Lourenço Diácono 

11 Sb 18,6-9 / Sl 32 / Hb 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48      19º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

12 Dt 10,12-22 / Sl 147 / Mt 17,22-27 

13 Dt 31,1-8 / Cânt.: Dt 32,3-4a.7-9.12 / Mt 18,1-5.10.12-14 

14 Dt 34,1-12 / Sl 65 / Mt 18,15-20                                               S. Maximiliano Maria Kolbe  

15 Js 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A / Mt 18,21-19,1 

16 Js 24,1-13 / Sl 135 / Mt 19,3-12 

17 Js 24,14-29 / Sl 15 / Mt 19,13-15 

18 Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44 / 1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56   ASSUNÇÃO DE N. SENHORA 

19 Jz 2,11-19 / Sl 105 / Mt 19,16-22 

20 Jz 6,11-24a / Sl 84 / Mt 19,23-30                                                                 São Bernardo 

21 Jz 9,6-15 / Sl 20 / Mt 20,1-16a                                                                           São Pio X 

22 Is 9,1-6 / Sl 112 / Lc 1,26-38                                                          Nossa Senhora Rainha 

23 2Cor 10,17-11,2 / Sl 148 / Mt 13,44-46                                                 Sta. Rosa de Lima 

24 Ap 21,9n-14 / Sl 144 / Jo 1,45-51                                                                S. Bartolomeu 

25 Is 66,18-21 / Sl 116 / Hb 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30        21º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

26 1Ts 1,1-5.8b-10 / Sl 149 / Mt 23,13-22 

27 1Ts 2,1-8 / Sl 138 / Mt 23,23-26                                                                       Sta. Mônica 

28 1Ts 2,9-13 / Sl 138 / Mt 23,27-32                                                                Sto. Agostinho  

29 Jr 1,17-19 / Sl 70 / Mc 6,17-29                                              Martírio de São João Batista 

30 1Ts 4,1-8 / Sl 96 / Mt 25,1-13 

31 1Ts 4,9-11 / Sl 97 / Mt 25,14-30 

DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

DARLEN 
  

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

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

 

Rua Antonio Blanco, 768 / Fone 93973501 
� deabachurresende@gmail.com 

/andrea.bachurresende 

O DIZIMISTA  
É UM VOCACIONADO! 

 

Vocação é chamado! Deus nos chama 
para colaborar com sua obra de salvação, 
para que Seu amor alcance o coração de 
todas as pessoas. Há muitas formas de co-
laborar com o plano de Deus. Cada um ofe-
rece o que tem de melhor para o Senhor. 

Ser dizimista é atender o chamado divi-
no para assumir o sustento da missão 
evangelizadora da nossa Igreja, sendo um 

católico compro-
metido com a tare-
fa de proclamar o 
amor de Deus. 
 

Quando você sen-
tir o chamado de 
Deus, venha ser 
um dizimista em 
nossa paróquia. 

REFORMA DA IGREJA:  
PARA DEUS, O MELHOR! 

Você pode colaborar com as obras de re-
forma da nossa Igreja São Judas Tadeu com 
suas orações e com sua generosa doação. 

DOAÇÕES PARA 
A REFORMA 

Banco Bradesco 

Agência 3124 

C/C 10.780-8 
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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 

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 

ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE 

O chamado à santidade 

 

04 de agosto - Domingo 

 

O mês de agosto é o mês vocacional. Ser vocaci-
onado é receber um chamado especial de Deus. E 
todos nós, em nosso batismo, recebemos o chamado 
à santidade: ser santos como Deus é Santo. Para 
nos ajudar a trilhar esse caminho , o Papa Francisco 
escreveu a Exortação Gaudete et Exsultate, sobre o 
chamado à santidade em nosso mundo atual.  

     Meditaremos sobre esse 
documento do Papa no Encon-
tro de Espiritualidade, no dia 04 
de agosto, das 10h às 12h30.  

Faça sua inscrição na secretaria 
até o dia 02/08. 

DOAÇÕES PARA O BOLO DE  
SÃO JUDAS TADEU 

 

Vamos juntos preparar o bolo para a festa de nos-
so padroeiro São Judas Tadeu. Colabore doando os 
ingredientes: leite condensado, maria-mole e coco 
ralado. Sua colaboração é muito importante: entre-
gue na Secretaria Paroquial ou nas missas. 

 

Por intercessão de São Judas Tadeu,  
Deus abençoe sua generosidade 

DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS COM MARIA 

 

A Igreja é, por excelência, missionária. Desde sua origem, 
tem buscado levar o evangelho a todos os corações humanos, 
apesar dos limites e fraquezas dos seus membros. A Igreja pere-
grina, em Missão, também se sente fortalecida com o testemu-
nho e as preces dos santos, em especial de Maria. 

A nossa vida cristã necessita de exemplos de fé para que se 
torne madura e capaz de produzir os frutos que o Senhor reserva 
para cada um de nós. Maria está sempre envolta dessa presença 
do mistério divino, desde o seu sim, pelo qual se tornou a mãe do 
Salvador (Lc 1, 26-38) até o seu sim dolorido e sofrido aos pés da 
cruz de Jesus (Jo 19,25-27). Ela se torna filha bendita por meio 
do amado Filho! Reconhecemos em Maria o autêntico itinerário 
que cada batizado deve trilhar para viver como missionário. 

A Virgem Maria nos ensina a ter fé. Ela conservava no cora-
ção tudo o que ouvia e via, e por isso foi feliz, porque acreditou 
(Lc 1,45). Ela acolheu o Verbo encarnado em seu ventre e a par-
tir de então passou a realizar a peregrinação da fé seguindo o seu Filho. Ela não permaneceu alheia e indiferente ao 
amor e à presença de Deus em sua vida, mas se envolveu e deixou-se cativar pelo mistério de amor de Deus. 

As nossas comunidades encontram em Maria uma escola de fé. Nela a Igreja se reconhece também como Mãe, 
disposta a ir aonde Cristo quer que o amor de Deus alcance. Maria é a primeira evangelizadora (Lc 1,39-56). Acolheu a 
Boa Nova da salvação, transformou-se em anúncio, canto e profecia. Ela se consagrou totalmente e plenamente ao 
impulso da fé que leva a Deus. “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5). Os missionários, ou seja, todos os batizados 
que gastam a sua vida à frente dos campos de missão ou no dia-a-dia do seu trabalho, da vida familiar e das ações 
eclesiais, encontram em Maria o modelo perfeito de dedicação e fidelidade, pois ela se consagrou totalmente como 
Serva do Senhor. 

Vânia F. dos Santos Gava (Coord. Com. Nossa Senhora Aparecida) 

Assunção de Nossa Senhora 

MEU PAI,  
MEU HERÓI 

Meu pai é o herói 
da minha vida. Diferen-
te dos heróis com su-
perpoderes, que apare-
cem nas histórias em 
quadrinhos, desenhos 
animados ou filmes, ele 
é real e a ele devo a 
minha vida. É a minha 
inspiração e referência 
para tudo. Está sempre presente nos momentos mais difíceis 
da minha vida.  

Sou-lhe muito agradecido pelos conselhos, ensinamentos e 
palavras, pois sem isso não poderia ter conquistado tudo o que 
conquistei na minha caminhada. A cada dia percebo mais a 
importância que você teve e tem na minha vida; você ajudou a 
formar o meu caráter, você me educou, me amou, me ensinou 
a ser íntegro, foi firme e rígido quando preciso, mas sempre 
com muito amor e carinho. Ensinou que ser pai é, tanto impor 
e disciplinar, quanto saber brincar e dar liberdade ao filho.  

Não devemos celebrar esse dia tão importante somente no 
segundo domingo de agosto. Devemos celebrar todos os dias, 
em cada momento que passamos juntos.  

Para o meu pai e todos os pais do mundo, desejo um exce-
lente Dia dos Pais!  

 

Caio Cesar de Souza Bispo 

A exemplo de Maria, somos chamados a levar a 

alegria da salvação aos nossos irmãos, como 

missionários que anunciam o amor de Deus 
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CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 1271, Centro 

 SACOLÃO FALARARA 
 

Frutas, legumes, verduras, ovos 
 

Entregamos em domicílio 
 

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

TODOS TEMOS UMA VOCAÇÃO 

 

Agosto é um mês de grande importância, pois vem trazer um novo espírito à Igreja e despertar novas vocações. To-
dos nós, em algum momento da vida, fazemos a pergunta: para que Deus me chama? Qual é minha missão na vida? 

Vocação deriva do verbo latino vocare que significa “chamar”. Então vocação quer dizer chamado. A vocação é um 
mistério que vai se revelando pouco a pouco, à medida que vamos descobrindo quem somos e a finalidade da nossa 
existência. Vocação é o chamado de Deus na vida de cada pessoa para servi-lo.  

Encontramos na mensagem do Evangelho um convite para seguir Jesus Cristo: “Vem e segue-me” (Mt 9,9 ; Mc 
8,34; Lc 18,22; Jo 8,12). Deus nos chama para diferentes tarefas, por isso temos diferentes vocações: 

S A C E R D Ó C I O 

A P A D E F A D Q H 

D V M E L I E C A I 

M A T R I M Ô N I O 

V O T N G A M P G E 

T I G O I M B L S F 

E Y I A O E Q S A J 

I R U Ç S L E I G A 

O D H E A O P U E L 

Encontre as vocações no caça- palavras. 

 

AGOSTO 

Mês das vocações 

- SACERDÓCIO: o sacerdote atua na vida da Igreja e dos fiéis como se 
fosse o próprio Cristo. 
- RELIGIOSA: são homens e mulheres que foram chamados a servir a 
Deus dentro de uma congregação religiosa. São irmãos e irmãs de vida 
consagrada, ou como chamamos também, de freiras e freis.  
- MATRIMÔNIO: são pessoas que têm vocação para o casamento. O 
casal tem a missão de formar uma família e, como pai e mãe, acolher 
os filhos, para cultivar e propagar o amor ao mundo. 
- LEIGA: são todos os fiéis batizados que se colocam a serviço do evan-
gelho, como: ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, catequis-
tas, equipes de liturgia e canto, pastorais sociais, missionários, etc. 
 

Toda pessoa é vocacionada, é eleita por Deus! 

04 de Agosto   

DIA DO PADRE 

 

Data em que se celebra a fes-
ta de São João Maria Vianney, 
considerado um dos mais notá-
veis conselheiros do mundo cató-
lico em sua época e padroeiro 
dos padres, rendemos graças a 
Deus por termos Padre Marcio 
Coelho como nosso pároco e 
pastor. Fazendo esse paralelo, 
sentimos na presença de Pe. 
Marcio o empenho e doação de 
si à nossa comunidade como 
guia espiritual. Ao deixar seus 
projetos pessoais e sentindo-se chamado por Cristo, seguiu a 
Palavra luminosa, tornando-se portador da promessa do bem, 
amor e justiça, permitindo a nós todos da comunidade São Ju-
das Tadeu, refletirmos e vivermos como cristãos e testemunhas 
do Reino de Deus. 

Seu empenho é notório no ensino e formação de novos pa-
dres cabendo a ele  não só ministrar aulas de filosofia, mas 
principalmente dar testemunho do que é ser “Pescador de ho-
mens” (Mc 1,17). É incansável na sua dedicação e competência 
ao proporcionar, ao longo do ano,  inúmeros momentos de 
crescimento espiritual. 

É nas pequenas ações do dia a dia que percebemos o 
quanto nosso pároco se doa aos mais necessitados e especial-
mente aos enfermos de nossa comunidade. Podemos dizer que 
esse mestre faz da sua vida um exercício de amor, de doação 
silenciosa, de testemunho eloquente e vocação vivida todos os 
dias. Somos gratos e felizes por sua existência ! 

 

Ligia Maria (PasCom) 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA  
AS VISITAS MISSIONÁRIAS 

 

“Por toda a terra difundiu-se a sua voz e aos confins 
do mundo chegou a sua palavra” (Sl 19,5) 

 

No próximo dia 20 de agosto, os cinco membros 
da Equipe Missionária Paroquial, juntamente com 
Padre Marcio, realizarão a formação missionária de 
todos aqueles que sentirem o chamado para serem 
enviados, afim de realizar as visitas missionárias em 
todas as famílias de nossa Paróquia. 

O convite para anunciar Jesus e levar a sua paz é 
dirigido a todos os batizados, isto é, a toda a comuni-
dade que, atenta ao pedido de Jesus: “Vai e faze o 
mesmo”, se compadece e se faz próxima do irmão 
que sofre; sensibiliza-se com sua realidade; cura 
suas feridas; e o acolhe na comunidade, a Igreja. (cf. 
Lc 10,30-37).  

O Espírito Santo é o protagonista da missão e 
somente Ele é capaz de derramar o amor de Deus 
no coração das pessoas. Cabe a cada missionário 
semear com entusiasmo e alegria, não se deixando 

abater pelas dificul-
dades, na esperança 
de que Deus colherá 
os frutos a seu tem-
po. 
 

Contamos com a sua 
presença no dia 20 

de agosto, às 19h30! 
 

Maria Célia  
(Equipe Missionária 

Paroquial) 
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Balancete do Dízimo - JUNHO 2019 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

304 201 

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

PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS     
E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR          

No mês de JUNHO, doamos 1.425 kg de alimentos em 57 
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. 

UMA GRAÇA 
DE DEUS! 

 

Viemos de Descalvado, de famílias que sempre atuaram na 
vida da comunidade em que participávamos. Quando nos muda-
mos para São Carlos, conhecemos a Paróquia São Judas Tadeu 
que, sem dúvida, foi para nós uma graça de Deus.  

Aqui reencontramos nossa caminhada junto de Jesus quando 
recebemos o convite para fazermos parte dessa grande família 
através do ECC - Encontro de Casais em Cristo. Desde então, 
fomos recebidos por pessoas especiais, acolhedoras, que se de-
dicam ao serviço das atividades paroquiais sem medir esforços, e 
por um pároco dedicado e competente que nos proporciona vários momentos de crescimento espiritual e religioso. 
Desde então, Deus foi nos dando oportunidades para colocarmos em prática os dons que nos concedeu e, assim, além 
do ECC, também participamos do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, da Equipe de Liturgia, dos Grupos 
de Leitura Orante e nossa filha faz parte da catequese aqui na paróquia e nos acompanha em todas as atividades. 

Somos ainda pequenas sementes, mas, com a vantagem de estarmos em um terreno fértil, damos o primeiro passo 
para nos tornarmos missionários e entendermos o pedido de Cristo a São Francisco: “Vai e reconstrói a minha igreja”. 

Que o Espírito Santo conceda a todos coragem e determinação para entenderem que encontrar-se com Cristo dá 
sentido à vida e faz o mundo mais humano e fraterno. 
 

Aline M. Bronine, Marcos e Ana Beatriz Cambi  

 

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 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

SOMOS FAMÍLIA,  
EM ATITUDE DE ESCUTA E PARTILHA! 

 

     A Leitura Orante tem sido realizada pela nossa pastoral do Batismo sempre no último do-
mingo do mês. O tema do Querigma proposto para as leituras de 2019 é fundamental para 
nos prepararmos também para as missões que se realizarão a partir de setembro em nossa 
paróquia. O significado do Querigma é primeiro anúncio. Eram os princípios utilizados pelos 
primeiros cristãos para evangelizar e converter as pessoas que ainda não conheciam a verda-
de de Cristo. Muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, também não conhecem o amor de 
Deus, a salvação de Cristo e a graça do Santo Espírito em profundidade.  
     Segundo o testemunho dos membros da nossa pastoral, a Leitura Orante auxilia a reflexão 
e a autoanálise pessoal sob a luz da Palavra de Deus. Tem sido também um momento muito 
feliz para nossa pastoral , visto que é oportunidade de aprendizado no manuseio da Bíblia e 
pelas ricas experiências pessoais que são colocadas em comum no grupo. Tais ressonâncias 
à palavra de Deus geram, pelo que se percebeu, maior fraternidade entre os que leem oran-
do, motivando a ação de graças nas alegrias e as intercessões nas dificuldades. A simplicida-

de do subsídio que nos orienta permite o revezamento de todos na preparação mensal e dons que estavam ocultos vão 
aparecendo. Definindo em uma frase as reuniões, elas representam  o momento em que somos mais família em atitude 
de escuta e partilha às palavras do Pai, para sermos seus discípulos-

missionários.  
Por fim, a prática da Leitura Orante tem nos proporcionado grandes benefí-

cios em termos de conhecimento da vontade de Deus, por meio do contato com 
sua Palavra, e uma vivência muito rica em termos da troca dos testemunhos que 
brotam das reflexões realizadas entre os irmãos da pastoral e que nos aproxi-
mam mais de Jesus. 
 

Grupo de Leitura Orante da Pastoral do Batismo 

 

LEITURA ORANTE - Testemunho 
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01/08: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião COMIPA 
02/08: 19h30 - Mis. louvor Sagrado Coração Je-
sus e nov. São Judas Tadeu 
03/08: 08h - Reunião Diacônio  
 19h30 - Missa 
04/08: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Enc. Com. Espiritualidade 
05/08: 20h - Terço dos Homens 
06/08: 20h - Mis. Mission. Com. Sta. Rita 
07/08: 19h30 - Reunião CPP 
08/08: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião Eq. N. Sra. SS. Sacra-
mento 
09/08: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
10/08: Dia da Sobremesa - Catequese 
 09h - Adoração SS. Sacramento 
 10h - Missa Dia do Diacônio 
 16h - Cel. Vida - Past. Criança 
 19h30 - Mis. Aniv. Projeto Caminhar 

11/08: 08h30 e 19h30 - Missa 
12/08: 19h30 - Terço luminoso pelos familiares 
enfermos e falecidos 
13/08: 09h - Reun. Vicariato São Carlos 
 15h - Terço pelos enfermos 
 20h - Palestra para casais 
 Encontro de Oração nas famílias 
14/08: 19h30 - Missa das famílias 
15/08: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção do SS. Sacramento sobre as chaves 
das casas 
16/08: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu 
com troca de orações e renovação dos votos 
17/08: 14h - Integração Coroinhas - Seminário 
 19h30 - Mis. Aniv. Past. Vocacional 
18/08: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Celebração do Batismo 
19/08: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço Vocacional 
20/08: 19h30 - Formação Missionária 

 21/08: 17h - Seminário Teologia 
 20h - Terço dos Jovens 
22/08: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
23/08: 19h30 - Cel. e Nov. São Judas Tadeu 
24/08: 09h - Missa [Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida - Romaria Diocesana] 
 19h30 - Missa 
25/08: 08h30 - Mis. e Enc. Famílias Legionárias 
 19h30 - Missa 
26/08: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
 20h - Adoração SS. Sacramento 
27/08: 19h30 - Escola Bíblica 
28/08: 15h e 19h30 - Missa São Judas Tadeu 
29/08: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião MESC 
30/08: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
 20h30 - Reunião Coord. Setor 
31/08: 14h30 - Reunião Liturgia e Canto 
 15h - Visita Asilo - Vicentinos e Crisma 
 19h30 - Missa 
 20h - Confraternização Legião de Maria 

 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 09 de agosto 

Preparação: 10 de agosto 

Celebração: 18 de agosto 

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 

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 

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

CASA DE CARNES E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

Vendas 
Instalações 
Manutenções 

 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

Corpus Christi         07 Horas para Jesus 

Entrega do Pai  

Nosso p/ crismandos 

29/06 

Batizados 16/06 

Paróquia Aberta  

22 e 23/06 

Batizados 21/07 

Peregrinação ao Santuário 

da Babilônia- 07/07 

Terço Vocacional - 15/07 

Aniv. Past. Social  

05/07 


