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VEM MISSIONÁRIO, VEM! 
 

Animados pelo Papa Francisco neste ano de 2019, que nos convoca para o 
ano missionário extraordinário, tendo com tema “Batizados e enviados: a Igreja 
de Cristo em missão no mundo”, somos convidados, como Igreja que somos to-
dos nós batizados, a vivermos com entusiasmo e alegria o mês dedicado às mis-
sões. O Papa Francisco quer que nos recordemos e nos animemos com a missão 
deixada por Jesus a todos os seus filhos e filhas: “Ide pelo mundo inteiro e procla-
mai o evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). E, com isto, aumentemos em nossa 
Igreja a consciência missionária que está impregnada em todo batizado, afim de 
que sejamos agentes de transformação comunitária e da pastoral. 

Como Diocese de São Carlos, a convite de nossos bispos, somos chamados  
a anunciar Cristo a toda criatura por meio do Projeto da missão diocesana Teste-
munhas da Esperança. Uma oportunidade que nos coloca diante de uma realida-
de evangélica, pois, assim como os discípulos anunciaram a boa nova a todos os 
povos, nós também devemos procurar, a partir da nossa essência de cristãos, 
anunciarmos Cristo a todas as pessoas. Assim, observando o convite de nossos 
bispos e do Papa Francisco espalhemos em nossa comunidade, em nosso quar-
teirão, em nossa rua, o anúncio do Reino de Deus, que é um reino de paz, de misericórdia e de alegria. 

Tudo isto para dizer que, ser missionário é ter em nosso coração o ardor e a paixão por anunciar ao mundo, através 
do evangelho e da nossa vida a alegria pascal. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que, assim como no cenáculo de 

amor impulsionou os discípulos, também nos impulsione à vida missionária. Vamos ser cada 
vez mais missionários. Que sejamos propagadores da boa nova que ouvimos e vivemos, e 
assim nos tornemos verdadeiros missionários aonde quer que estejamos. Participemos deste 
mês missionário com entusiasmo e com fervorosa fé, para que sejamos fiéis ao nosso com-
promisso de filhos e filhas de Deus. Santa Terezinha e São Francisco Xavier - Rogai por nós. 
 

Hélton Luis (Seminarista) 

Dia 11/10 (sexta-feira) 
     20h - Show de Prêmios eletrônico  
 

Dia 19/10 (sábado) 
      20h - Noite da Panqueca (para viagem e 
para degustar no Salão) e show de prêmios 

 

Dia 26/10 (sábado) 
A partir das 10h - Dia do pastel e doces 

     20h - Show de prêmios 

FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 2019 

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: 08h30 e 19h30 - Missa com bên-
ção às chaves 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! 

AS VISITAS MISSIONÁRIAS CONTINUAM... 
Durante este mês de outubro, os(as) missionários(as) retornarão às famílias já visitadas, 

para agora realizarem a bênção da casa. Receba-os com amor e carinho! 



NATALÍCIOS 

 

01- Alice Pagliotto de Oliveira 

01- Nadir Hienes Cardoso 

.04- Alaércio Gaviolli 
04- José Luiz de Genova 

05- Maria Cristina R. Pierri 
07- Marissol Bettoni Pereira 

07- Ricardo Moisés 

09- Márcio Roberto 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 G. Yamada 

21- Renata Rodrigues V. Alves 
Franco 

23- Ione Pupo Ferreira 

23- Vanessa Aparecida Noci Galvim 

23- Walter Pelá 

24- Thereza de Mattos Lopes 

25- Cristiano Douglas Marcelino 

25- Luis Henrique Rodrigues dos Santos 

25- Rita Tereza Crecencio 

26- Diego Hallyson de Almeida Ferreira 

26- Geraldo Aparecido  Doricci 
26- Gema Lourdes Vivian Coelho 

26- Marina Flávia Terroni Ferreira 

26- Regina de Fátima R. M. Barros 

27- Maria C. Gallo 

27- Mirne Zan Fukuhara 

30- Sandra Maria de Ázara Novi 
31- Rita de Cássia Schultz  da Silva 
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Dizimista testemunha 

LITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBRO    
01 Zc 8,20-23 / Sl 86 / Lc 9,51-56 Sta.                                  Sta. Teresinha do Menino Jesus 

02 Ex 23,20-23  / Sl 90 / Mt 18,1-5.10                                               Santos Anjos da Guarda 

03 Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18 / Lc 10,1-12    Bvs. André Soveral, Ambrósio Ferro e Comps. Mart.  

04 Br 1,15-22 / Sl 78 / Lc 10,13-16                                                      São Francisco de Assis 

05 Br 4,5-12.27-29 / Sl 68 / Lc 10,17-24  

06 Hab 1-3; 2,2-4 / Sl 94 / 2Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10        27º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

07 At 1,12-14 / Cânt.: Lc 1,46-55 / Lc 1,26-38                               Nossa Senhora do Rosário 

08 Jn 3,1-10 / Sl 129 / Lc 10,38-42 

09 Jn 4,1-11 / Sl 85 / Lc 11,1-4 

10 Ml 3,13-20a / Sl 1,1-4.6 / Lc 11,5-13 

11 Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9A / Lc 11,15-26 

12 Est 5,1b-2;7,2b-3 / Sl 44 / Ap 12,1.5.13a.15-16a / Jo 2,1-11         N. SRA. CONCEIÇÃO APARECIDA 

13 2Rs 50,14-17 / Sl 97 / 2Tm 2,8-13 / Lc 17,11-19      28º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

14 Rm 1,1-7 / Sl 97 / Lc 11,29-32 

15 Rm 1,16-25 / Sl 18 / Lc 11,37-41                                                       Sta. Teresa de Jesus 

16 Rm 2,1-11 / Sl 61 / Lc 11,42-46 

17 Rm 3,21-30 / Sl 129 / Lc 11,47-54                                                 Sto. Inácio de Antioquia 

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

19 Rm 4,13.16-18 / Sl 104 / Lc 12,8-12   

20 Ex 17,8-13 / Sl 120 / 2Tm 3,14-4,2 / Lc 18,1-8         29º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

21 Rm 4,20-25 / Cânt.: Lc 1,69-74.75 / Lc 12,13-21 

22 Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39 / Lc 12,35-38 

23 Rm 6,12-18 / Sl 123 / Lc 12,39-48 

24 Rm 6,19-23 / Sl 1,1-4.6 / Lc 12,49-53 

25 Rm 7,18-25a / Sl 118 / Lc 12,54-59                                Sto. Antônio de Sant’Ana Galvão 

26 Rm 8,1-11 / Sl 23 / Lc 13,1-9 

27 Eclo 35,15b-17.20-22a / Sl 33 / 2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14     30º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

28 Ef 2,19-22 / Sl 18 / Lc 6,12-19                                     SS. SIMÃO E SÃO JUDAS TADEU 

29 Rm 8,18-25 / Sl 125 / Lc 13,18-21 

30 Rm 8,26-30 / Sl 12 / Lc 13,22-30 

31 Rm 8,31b-39 / Sl 108 / Lc 13,31-35 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 1271, Centro 

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 

DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

Educação Infantil e  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

Vendas 
Instalações 
Manutenções 

 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

Almoço: das 11h às 
14h de segunda a 

sexta-feira 
 

3376-6165 
Terça a domingo,  
das 18h às 23h 

 

Av. José Fortuna, 406 - Portal do Sol 

BAZAR BENEFICENTE  
Variedades em bordados e artigos natali-
nos, em prol da Casa da Infância Estrela 
da Manhã  

Dias 05 e 06 de outubro (sábado e domin-
go), das 9hs às  21hs 

Local: Salão da Paróquia São Judas Tadeu 

O DÍZIMO É SINAL DE GRATIDÃO 

Ser dizimista não é pagar uma esmola, nem 
uma contribuição mensal, nem um imposto para 
a paróquia. É o reconhecimento de tudo que so-
mos e recebemos de Deus. E é por isso que de-
volvemos, e não pagamos, nem ofertamos o dízi-
mo mensal. 

A Igreja necessita da colaboração de todos 
com amor e comprometimento, que faz com que 
ela seja mais missionária, misericordiosa, frater-
na e acolhedora. 

Como pessoas de fé, cresce em nós a consci-
ência de que tudo ao nosso redor remete ao amor generoso do Pai, que 
nos doa os bens da natureza, para que deles desfrutemos com responsa-
bilidade e cuidado devidos, sempre em comunhão com toda a criação. 

Assim, em sinal de nossa gratidão, devolvemos à Deus, junto à comu-
nidade de fé, o fruto do nosso trabalho, que é o nosso dízimo. O dízimo é, 
portanto, um convite à generosidade, à fraternidade e à solidariedade.  

Caio Cesar de Souza Bispo 

Assistência  
& Acessórios 

 
 

(16) 99327-8196     
 

Rua Henrique Grégori, 206 - Boa Vista 

Celular,  
Tablet,  

Computador 
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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 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

VISITA À CASA DA MÃE APARECIDA 

 

     Como é maravilhoso visitar a casa da Mãe e nesse pedacinho de Céu nos colocarmos em seu colo ma-
terno e prostrar-nos diante de sua querida imagem de Aparecida, um gesto pequeno comparado ao de Ma-
ria que aceitou a entrega que Jesus livremente assumiu por amor a Deus Pai e por amor a cada um de nós.  
     Cada momento junto à Nossa Santíssima Mãe é para nós fonte de infinitas bênçãos, ainda mais por 
termos a graça de estarmos no lugar onde sua imagem foi encontrada e nele rezarmos O Santo Terço 

e, principalmente, participarmos da Celebração Eucarística onde podemos demonstrar o amor a Jesus e a Maria que 
temos em nós. A romaria também nos proporciona um novo momento de comunhão com os irmãos de nossa comuni-
dade e a oportunidade de estarmos juntos em oração ao Pai do Céu, com os membros da diocese de São Carlos, seja 
os que lá estiveram, como também os que acompanharam pelos meios de comunicação.  

Nós romeiros, entregamos à Mãe agradecimentos e súplicas, tanto pessoais como também por aqueles que reza-
mos a cada dia e pelos que pediram nossas orações. Confiamos na intercessão de Maria junto ao seu Filho Jesus, que 
com certeza acolhe nossas intenções e as responde com amor, nos concedendo o que nos é necessário para que viva-
mos unidos a Cristo. 

Em sua homilia, nosso Bispo D. Paulo Cézar enfatizou a importância de sermos como Maria, prontos a servir e levar 
o amor do Pai ao coração dos irmãos. Ao final da Santa missa, por suas mãos, recebemos a benção do envio para as 

visitas missionárias, convite que Jesus mesmo nos faz de 
anunciamos o seu amor a todos. 
     Nossa Senhora é para nós caminho que nos leva direta-
mente a Jesus. Ela nos acolhe em nossa pequenez para 
nos levar a Seu amado Filho no qual está a nossa salvação. 
Tudo isso só reforça para nós a necessidade que temos de 
colocar a nossa fé em Jesus, pois Ele é a razão da nossa 
existência e o único onde encontramos a verdadeira alegria. 
 

Franciele Zacarin Faria e Pedro Luís Dorici  
(Mesc, E. L. São João) 

Estou muito feliz por ter hoje 
testemunhado minha FÉ e 
AMOR a JESUS. Sair em ca-
minhada anunciando o evan-
gelho às famílias, convidar os 
que estão afastados a virem 
para o caminho de JESUS 
não foi tarefa fácil, mas foi 
extremamente alegre e gratifi-
cante. Sinto-me mais próxima de CRISTO JESUS. Obri-
gada Senhor por ter sido uma das escolhidas!!!  

Leda Carmarssi  (Com. Sta. Terezinha) 

Desafio difícil pois muitos desistiram, mas os missionários 
que fizeram a experiência foi porque sentiram no coração 
o desejo de atender ao chamado à missão. Sentimento de 
dever cumprido, de gratidão por estar entre os escolhidos. 
As pessoas que se abriram à Palavra nos deixam um sen-
timento muito especial e bom de que a Palavra de Deus 
pode ser sentida por meio do irmão. Muita satisfação de 
podermos levar a Palavra que tem poder de curar e aben-
çoar muitos irmãos que estavam precisando de uma men-
sagem de conforto. Que o Espírito Santo nos ilumine e 
nos guie para que possamos continuar levando a Palavra 
de Deus ao coração daqueles que mais necessitam. 

Renato Bento (Com. São Frei Galvão) 
Senhor, Vós nos chamastes e nós fomos. Acolhidos ou 
nem tanto, alegrias e tristezas, protestos e fé encontramos. 
Sentimentos confusos por não compreendermos o quanto 
nos ama. Outros esperançosos por entendê-Lo, Pai. O 
providencial guarda-chuva do Armando, que colocaste co-
mo benção ao meu lado, desafiando os 33° sem esmore-
cer, apesar de seus 82 anos. Tudo é muito pouco, olhando 
para aqueles que eram perseguidos e mortos por Vosso 
nome. Mesmo assim, encheis nossos corações com a 
mesma alegria de ter ido lançar as sementes. Confiantes 
que Vosso Espírito que nos precedeu cuidará da terra que 
as recebeu, vos louvamos por fazer de nós testemunhas 
do vosso amor e da esperança. Fica conosco Senhor!   

Wanderlei Rossi (Comunidade Santo Antonio) 

Quero testemunhar à comunidade a felicidade que estou sen-
tindo em ter sido escolhida por Deus para sair às ruas em 
missão, ao encontro dos irmãos, principalmente os mais afas-
tados, e anunciar o Querigma: o imenso amor de Deus por 
nós. Obrigada Senhor pela força e coragem que me deste.  

Ana Maria Tiossi (Comunidade Santa Rita) 

A experiência missionária, uma igreja em saída, como 
Papa Francisco pede, é gratificante. O contato com o ir-
mão é a maior prova de amor de um cristão. Que Deus 
nos mantenha firmes nesse propósito de evangelização!! 

Tatiana Dias (Com. São José) 

Foi muito bom visitar as famílias. Somente indo até as 
pessoas para perceber o quanto é preciso evangelizar. 

Vânia Gava (Com. N. Sra. Aparecida) 

TESTEMUNHO DOS(AS) MISSIONÁRIOS(AS) 

A todos os(as) missionários(as) nossa gratidão e a alegria em 
saber que seus nomes estão escritos no céu (cf. Lc 10,20) 
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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 E MERCADINHO 
 

SANTO ANTONIO 
 

Bovinos, suínos, frangos,  
temperados,mercearia completa. 

 

Fone: (16) 33684297 
 

Rua Vicente Pelicano, 268 - Jd. Nova São Carlos 

 

CUIDANDO DE NOSSAS CRIANÇAS 

 

No dia 12 de outubro, além de celebrarmos nossa mãe Maria, com o título de Nossa Senhora Aparecida, celebra-
mos também o dia das crianças. Não se trata apenas de uma data comercial. É um dia no qual devemos refletir sobre o 
cuidado e a educação que nossas crianças estão recebendo. Há uma grande parcela das crianças brasileiras que não 
possui condições de vida digna, carente de alimentos, orientação e até mesmo de afeto. Se, como cristãos, somos res-

ponsáveis por promover ações que garantam vida digna a todos, quanto 
mais às crianças, que não possuem condições de lutar por si mesmas.  
     Neste sentido, a Casa da Infância Estrela da Manhã desenvolve um tra-
balho de promoção das crianças e adolescentes do bairro Antenor Garcia. A 
instituição cuida de 46 crianças entre um e três anos de idade em período 
integral, oferecendo educação, alimentação e cuidados básicos. Além destas 
turmas de educação infantil, há oficinas e cursos voltados a crianças e ado-
lescentes acima desta faixa etária, onde os alunos estudam informática, mú-
sica, dança, dentre outras atividades.  
     Todos os trabalhos são desenvolvidos por funcionários e voluntários, que 
colocam seus dons a 
serviço dos que mais 

necessitam. Há também aqueles que contribuem com recursos ma-
teriais, sem os quais a Casa da Infância não teria condições de de-
senvolver suas atividades.  

Que Deus abençoe a todos aqueles que, de acordo com suas 
possibilidades e dons, contribuem para a realização desta missão. 
“Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o Reino dos 
céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas” (Mt 19,14).  

Mirian Picon (ONG Amigos de São Judas Tadeu) 

OUTUBRO 

Mês missionário 

O mês missionário tem sua origem na celebração do Dia Mundial das Missões. A data foi instituída pelo papa Pio XI 
em 1926. Neste ano de 2019, fomos convidados pelo Papa Francisco a viver, no mundo inteiro, o Mês Missionário Ex-
traordinário. Inspirados em Jesus para anunciar a Boa Nova entre todas as nações somos convidados a rezar e a refle-
tir sobre a nossa missão no mundo. 

As crianças levam e ensinam a Palavra de Deus, além de valores que vem se 
perdendo nos dias de hoje. É a certeza de um caminho bom de vida. Assim, cada 
cristão membro da Igreja têm o dever de colaborar para que a mensagem do Se-
nhor chegue em todos os lugares.  

Quando fomos batizados recebemos a missão de anunciar o Reino de Deus, não 
podemos fugir dessa responsabilidade. Também as crianças e adolescentes devem 
cultivar a espiritualidade missionária, pois criança evangeliza criança, adolescente 
evangeliza adolescente. A Infância e Adolescência Missionária é uma atividade de 
nossa Igreja que desenvolve o protagonismo das crianças e adolescentes na parti-
lha, comunhão e solidariedade em prol das missões. 

Oração da Infância e Adolescência Missionária 

Pela vossa Santa Infância, ó Jesus, compadecei-vos das pobres crianças e ado-
lescentes que não vos conhecem; protegei-os e enviai muitos missionários para 

que elas vos reconheçam e tenham vida em abundância. Amém. 

COMO VOCÊ PODE COLABORAR? 

A Casa da Infância Estrela da Manhã não possui sistema de cobran-
ças e nem cobradores. Você pode colaborar das seguintes maneiras:  
1. Depósito em Conta Corrente: Banco Bradesco, Agência 0217-8, 
Conta Corrente132200-1 

2. Carnê de Contribuição Mensal (que pode ser retirado na secreta-
ria da Paróquia São Judas Tadeu) 
3. Doações por Desconto de Imposto de Renda a Pagar, via depósi-
to na conta corrente acima. 

12 de outubro: dia das crianças 
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Balancete do Dízimo - AGOSTO 2019 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

348 211 

O movimento de caixa do mês de agosto, elabo-
rado pelo tesoureiro e ratificado pelo pároco, está 
disponível na Secretaria Paroquial e no painel do 
Dízimo para verificação. 

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

No mês de AGOSTO, doamos 925 kg de alimentos em 37 
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. 

IMENSIDÃO DE BÊNÇÃOS 

 

     Olá, meu nome é Yumy e faço parte da 
paróquia São Judas Tadeu. Frequento a Igreja há 3 anos, participo como salmista e tam-
bém fazendo comentários e leituras. Descobri o meu dom dentro da Igreja e desde então 
ajudo servindo na paróquia. Vou contar um pouco da minha história para vocês. 

Por um período da minha vida, ainda na adolescência, escolhi um caminho errado. 
Mas...“Ele é o Deus do impossível, Ele não desistiu de mim em nenhum momento”, mesmo 
não querendo aceitá-lo  em minha vida e quando eu mais precisei, quando pensei que era o 
fim...era apenas o começo... Um lindo recomeço. Voltei a ser criança, voltei a fazer planos, 
ter sonhos, minha vida ficou colorida e cheia de paz. Fiz um retiro de jovens e ainda chorava 
ao lembrar o que aconteceu comigo lá dentro, era muita gratidão para com aquelas pessoas 
que Deus usou como instrumento para que eu conhecesse cada uma delas. Hoje olho para 
elas, sinto muito carinho e ternura, elas ficaram guardados para sempre em meu coração. 

Minha vida se tornou um exemplo de superação para os jovens e todos aqueles que se 
encontram na mesma situação. Gosto  de relatar claramente como foi importante a minha 
persistência dentro da Igreja, pois é a minha história, e agora não preciso mais esconder o 
meu passado, nem me envergonhar do que fui. E esse mesmo Deus que fez esta maravilha 
em mim, faz na vida de todos, em Jo 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho amado para 
morrer na cruz pelos nossos pecados e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Rezo todas as noites para que con-
tinue iluminando o meu caminho. 

Tentaram muitas vezes me calar nas ruas, no mundo lá fora  e  não me deixaram  falar  sobre a minha fé. Os esco-
lhidos sempre incomodam aqueles que vivem nas trevas. E cada vez que a minha fé é colocada à prova, o Senhor me 
dá a chance de crescer e recomeçar. Hoje eu canto dentro da Igreja como forma de libertação, em forma de oração e 
também agradecimento e aqui todos me ouvem e entendem a minha mensagem. Sou filha amada de Deus, ele me li-
bertou, e libertará você também. Viva um dia de cada vez. Viva intensamente. 

Eu digo com toda experiência vivida, a melhor clínica de recuperação que tive foram minha força de vontade e mi-
nha fé em Deus e na Igreja. Hoje meu milagre chegou, o preço que eu paguei até chegar aqui foi caro, mas nada se 
compara à imensidão de bênçãos que recebi desde então. Agradeço o carinho e o acolhimento de todos da Paróquia, 
em especial ao Pe. Marcio, que nos ensina a sermos melhores a cada dia, nos trazendo a Palavra de Deus. 

 

Yumy Mayra Buttignon  

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

TRANSMITIR O QUE EXPERIMENTAMOS  
 

     Participarmos do grupo de Leitura Orante da Paró-
quia São Judas Tadeu como membros de uma equipe de liturgia, nos ajuda a crescer como pessoa na medida em que 
experimentamos a comunhão na vivência do amor que nos faz irmãos. É o amor 
de Deus recebido nas celebrações que trazemos para nossas reuniões mensais.  

Reunidos ao redor da Palavra, aos poucos vamos descobrindo aquilo que Deus 
reserva para nós, para nossa comunidade e para o mundo no qual vivemos. Mes-
mo sabendo que na maioria das vezes caminhamos contra a corrente daquilo que 
nos é oferecido pela sociedade, confiamos na presença de Deus  pois  sentimos 
forte estímulo para mudarmos nosso modo de agir e de pensar segundo o que Ele 
nos pede.  

Unidos em oração e com o coração aberto para o outro, descobrimos afinida-
des e nossos laços se estreitam. Daí a necessidade de transmitir aquilo que expe-
rimentamos do amor de Deus por meio da sua Palavra. Não por acaso, em comu-
nhão com toda a Igreja, e guiados pelo Espírito Santo, faremos a experiência de 
sermos uma igreja em saída, visitando as casas de todo o território paroquial para 
partilhar a alegria de sermos filhos amados de Deus. É o anúncio querigmático de 
Jesus Cristo como o único que pode nos salvar.  

Com a mesma fé apostólica poderemos então cantar a Deus, de todo o cora-
ção, como no Salmo 19,5, que assinala a missão dos missionários do Senhor: “Por 
toda a terra difundiu-se a sua voz e aos confins do mundo chegou a sua palavra”. 

Equipe de Liturgia São João   

 

LEITURA ORANTE - Testemunho 
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01/10: 19h30 - Cel. em louvor a Sta. Terezinha 
03/10: 19h30 - Cel. c/ bênção SS. Sacramento  
04/10: 19h30 - Cel. em louvor ao Sagrado Cora-
ção de Jesus e Nov. São Judas 
05/10: 17h30 - Casamento 
 19h30 - Missa - Bênção da Água 
06/10: 08h30 e 19h30 - Missa - Bênção da água 
07/10: 20h - Terço dos Homens 
08/10: 09h - Reunião Vicariato de São Carlos 
 15h - Terço pelos enfermos 
 20h - Mis. Missionária Com. Sto. Antônio 
 20h - Pós-encontro ECC 
09/10: 19h30 - Reunião CPP 
10/10: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reun. Eq. N. Sra. S. Sacramento 
11/10: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
 20h - Show de Prêmios 
12/10: 08h30 - Mis. e Coroação N. Sra.  
 16h - Cel. da Vida - Past. Criança 
 17h30 - Casamento 
 19h30 - Missa 

13/10: 08h30 e 19h30 - Missa 
14/10: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço Vocacional 
15/10: 20h - Mis. Mission. Com. N. Sra. Aparecida 
16/10: 19h30 - Enc. Form. dos Mesc e Equipes  
de Liturgia e Canto 
 20h - Terço dos Jovens 
17/10: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
18/10: 15h - Terço Mãe Peregrina 
 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
19/10: Retiro Diacônio  
 09h - Adoração SS. Sacramento 
 10h - Enc. Crisma e Legião 
 14h - Passeio Coroinhas 
 16h - Cel. Vida - Past. Criança 
 19h30 - Missa - Entrega das Bem-
aventuranças para crismandos 
 20h30 - Noite da Panqueca 
20/10: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Celebração do Batismo 
22/10: 20h - Mis. Missionária Com. Frei Galvão 

 23/10: 18h - Seminário Teologia 
24/10: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião Eq. N. Sr. Estrela 
25/10: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu - 1º 
Dia do Tríduo - Aniv. Past. Saúde 
26/10: 10h - Dia do Pastel e doces 
 17h30 - Casamento 
 19h30 - Missa - 2º Dia do Tríduo 
 20h30 - Show de Prêmios 
27/10: 08h30 - Missa - 3º Dia do Tríduo 
 10h - Enc. Crismandos 
 11h - Casamento 
 19h30 - Missa - 3º Dia do Tríduo 
28/10: SÃO JUDAS TADEU 
 06h30 - 08h30 - 10h - 15h - 17h: Mis. 
com bênção da saúde e objetos 
 07h30 - Bênção do bolo de S. Judas Tadeu 
 19h30 - Missa com procissão  
29/10: 20h - Missa Mission. Com. São José 
30/10: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
 19h30 - Escola Bíblica 
31/10: 19h30 - Mis. c/bênção SS. Sacramento 

 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 11 de outubro 

Preparação: 13 de outubro 

Celebração: 20 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 

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

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

Veja mais fotos - Ouça a homilia  
Acesse nosso site e Facebook: 

www.paroquiasaojudastadeusc.org.br 
facebook.com/paroquiasaojudastadeusc/ 

 

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

/andrea.bachurresende 

Bênção do Envio Missionário 31/08 e 01/09 

Batizados - 18/08 

Aniv. Pastoral da Criança - 13/09 

Bênção dia do catequista - 25/08 

Formação missionária - 20/08 

Enc. Famílias Legionárias - 25/08 

Renov. Minist. Leitores e Salmistas - 08/09 

DOAÇÕES PARA O BOLO DE  
SÃO JUDAS TADEU 

 

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

 

Por intercessão de São Judas Tadeu,  
Deus abençoe sua generosidade 


