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ADVENTO, PREPARAÇÃO E ESPERANÇA! 
 

Iniciamos o Tempo do Advento, um tempo de preparação e de esperança, pa-
ra celebrar a chegada do Salvador. É o tempo para que possamos criar em nós uma grande expectativa da chegada de 
Jesus Cristo, Deus que se fez humano, que se fez homem, que se fez um menino, que se fez uma criança! Ele que 
veio para a nossa salvação! 

Esse grande momento que antecede o Natal deverá ser para nós cristãos um tempo de preparação e vigília para 
vivermos a alegria da chegada de Jesus Cristo, do Deus Vivo! Mas nos per-
guntamos como devemos nos preparar e viver nesse tempo tão importante? 

A exemplo do que fazemos, limpando e arrumando nossas casas para re-
ceber uma visita de um amigo ou um parente, todos nós somos convocados 
com muito amor a fazer o mesmo gesto no tempo do Advento. Fazer uma lim-
peza interior em nossas vidas com gestos concretos de perdão, de discerni-
mento, de alegria, de humildade, de reconciliação e de tantas outras atitudes 
que fazem com que nos preparemos cada vez mais para a chegada do meni-
no Jesus. 

No tempo do Advento, reservemos nossa vida em oportunidades de con-
versão e de renovação de todas as coisas, é tempo para reconhecer o quanto 
já somos de Deus e com tanto amor O escolhemos como nosso Salvador!  

Somos convidados a acender a cada domingo, uma vela da coroa do Advento, 
interagindo esse momento litúrgico comunitário com nossa casa interior 
(nosso corpo) enfeitada e o coração redimido e repleto de esperança. Juntos, 
como nossos irmãos, nos unimos com muita alegria e amor para receber Je-
sus Cristo, nosso Salvador! 

José Augusto Amorim (Mesc)  

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO: CUIDAR! 
 

     A Campanha para a Evangelização tem como objetivo motivar os fiéis a participarem 
da missão da Igreja por meio do testemunho de vida, de ações pastorais e da garantia 
de recursos para a ação pastoral. Neste ano, tem como tema: “Eu cuido do anúncio da 
Palavra, dos pobres e da comunidade” e com o lema: “Cuida dele” (Lc 10,35).  
     Realizada no tempo do Advento, quer despertar a consciência de que Deus, ao se 
fazer gente como nós, permitiu-se ser cuidado na fragilidade de uma criança. Assim, o 
Senhor nos convida a cuidar uns dos outros. É preciso cuidar do anúncio da Palavra; 
cuidar dos pobres e cuidar da comunidade. Precisamos assumir o compromisso de ser-
mos uma Igreja que cuida. 

     O Advento também nos recorda a segunda vinda de Cristo. Quando Ele voltar, quer nos 
encontrar solidários e fraternos, cuidando da missão evangelizadora que nos foi confiada. 

Evangelizar é a nossa missão! Evangelizar é cuidar! 

Faça sua oferta para a Campanha para a Evangelização no 3º Domingo do Advento. 

NOVENA DE NATAL:  
ENCERRAMENTO DAS VISITAS MISSIONÁRIAS 

 

A Novena de Natal deste ano tem um sentido especial. Além de pre-
parar nossos corações e nossas famílias para acolher o Senhor que vem, 
também marcará o encerramento das visitas missionárias. As famílias 
que receberam a bênção da casa e a celebração da luz, agora ganham o 
livro da Novena de Natal, para se reunir com os vizinhos para estes mo-
mentos de oração. Participe desse momento de oração e graça divina. 
Deus conceda a todos uma maravilhosa preparação para o Natal!  

Eu vos anuncio uma grande alegria: Hoje nasceu para vós o Salvador! 

João Batista nos exorta:  

Preparai o caminho do Senhor! 



NATALÍCIOS 

 

01- Themístocles B. F. Neto 

02- Maria José Buzutti 
03- Maria Lúcia C. Facundo 

04- Wagner Falarara 

05- José Carlos Vieira 

05- Marina Rizzo 

05- Mercedes Z.  Santinon 

06- Marilda Bachur Resende 

07- Alice Italiano Gallo 

08- Tatiane Furukawa Liberato 

08- Célio Escobar 
10- Cláudio César G. Barros 

10- Maria Aparecida B. Braga 

10- Messias de Freitas Santos 

11- Gislaine Aparecida Uliana 

13- Eduardo Arantes Burihan 

14- Lucia Ap. Calcia de Lima 

15- Olga Bertuce Ferrare 

16- Rosa do Prado 

17- Paulo Iemma 

19- Elza Teixeira de Godoy 

19- Marli Pereira S. Carvalho 

19 - Natalina de Moraes Silva 

21- Rosa Zacarin Pio 

22- Luzia Rodrigues Caparoz 

23- Mary Torres 

24- Gracia Teresa Negregiol 
24- Tânia Aparecida M. Bernardi 
24- Maria Natalina Rabello Campos 

29- Maria José F. de Campos Bresaola 

29- Oswaldo Dal Ri 
31- Narciso Pires da Silva 
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O DIZIMO DE HOJE CONSTRÓI 
A IGREJA DE AMANHÃ. 

 

Desde pequeno minha mãe me leva-
va à Igreja. Assim, eu cresci frequentan-
do a casa de Deus. Faz 24 anos que es-
tou na comunidade, atualmente sou Mi-
nistro Extraordinário da Comunhão Euca-
rística e também agente na Pastoral da 
acolhida. 

Ser dizimista é antes de tudo uma 
grande graça, pois é uma forma concreta 
que o cristão tem para manifestar a sua fé em Deus e o seu amor ao pró-
ximo, já que é por meio dele que a Igreja se mantém em atividade, sus-
tenta seus trabalhos de evangelização e realiza muitas obras de caridade 
e de assistência aos menos favorecidos.  

Pelo dízimo, podemos viver as três virtudes mais importantes para 
todo cristão: a Fé, a Esperança e o Amor-caridade, que nos levam mais 
perto da vida eterna reconhecendo que tudo pertence ao Senhor e dar de 
bom coração o que nossas mãos receberam de Deus. 
 

“Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei 
muito. Vem regozijar-te com teu senhor.” (Mt 25,23) 

 

(Junior Florido – Mesc e Pastoral da Acolhida) 

Dizimista testemunha 

LITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBRO    
01 Is 2,1-5 / Sl 121 / Rm 13,11-14a / Mt 24,37-44                     1º DOMINGO DO ADVENTO 

02 Is 4,2-6 / Sl 121 / Mt 8,5-11 

03 Is 11,1-10 / Sl 71 / Lc 10,21-24                                                         São Francisco Xavier  

04 Is 25,6-10a / Sl 22 / Mt 15,29-37 

05 Is 26,1-6 / Sl 117 / Mt 7,21.24-27 

06 Is 29,17-24 / Sl 26 / Mt 9,27-31 

07 Is 30,19-21.23-26 / Sl 146 / Mt 9,35-10,1.6-8                                               Sto. Ambrósio  

08 Gn 3,9-15.20 / Sl 97 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38          IMACULADA CONCEIÇÃO DE N. SENHORA 

09 Is 35,1-10 / Sl 84 / Lc 5,17-26 

10 Is 40,1-11 / Sl 95 / Mt 18,12-14 

11 Is 40,25-31 / Sl 102 / Mt 11,28-30 

12 Gl 4,4-7 / Sl 95 / Lc 1,39-47                                                 Nossa Senhora de Guadalupe 

13 Is 48,17-19 / Sl 1,1-4.6 / Mt 11,16-19 

14 Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79 / Mt 17,10-13                                                   São João da Cruz 

15 Is 35,1-6a.10 / Sl 145 / Tg 5,7-10 / Mt 11,2-11                      3º DOMINGO DO ADVENTO 

16 Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24 / Mt 21,23-27 

17 Gn 49,2.8-10 / Sl 71 / Mt 1,1-17 

18 Jr 23,5-8 / Sl 71 / Mt 1,18-24 

19 Jz 13,2-7.24-25a / Sl 70 / Lc 1,5-25 

20 Is 7,10-14 / Sl 23 / Lc 1,26-38 

21 Ct 2,8-14 / Sl 32 / Lc 1,39-45 

22 Is 7,10-14 / Sl 23 / Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24                             4° DOMINGO DO ADVENTO 

23 Ml 3,1-4.23-24 / Sl 24 / Lc 1,57-66 

24 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88 / Lc 1,67-79 

25 Is 9,1-6 / Sl 95 / Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14     NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

26 At 6,8-10;7,54-59 / Sl 30 / Mt 10,17-22                                                           Sto. Estevão 

27 1Jo 1,1-4 / Sl 96 / Jo 20,2-8                                                                                 São João  

28 1Jo 1,5-2,2 / Sl 123 / Mt 2,13-18                                                             Santos Inocentes  

29 Eclo 3,3-7.14-17a / Sl 127 / Cl 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23                SAGRADA FAMÍLIA 

30 1Jo 2,12-17 / Sl 95 / Lc 2,36-40 

31 1Jo 2,18-21 / Sl 95 / Jo 1,1-18 

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 

DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

VOCÊ É FIEL 
AO SENHOR? 

 

O Dízimo não é 
uma mensalidade ou 
uma taxa de valor 
fixo que deve ser 
paga na Igreja. Dízi-
mo é um gesto de fé 
e de gratidão, devol-
vendo para Deus 
uma parte de tudo o 
que recebemos. Assim, quem recebe mais, 
devolve mais. Quem recebe menos, devol-
ve menos.  

E neste final de ano, quem recebe o 13º 
salário, é convidado a devolver também a 
parte consagrada a Deus, o seu Dízimo, do 
13º salário. 
 

“Quem é fiel nas pequenas coisas,  
também é fiel nas grandes.” (Lc 16,10) DÍZIMO: SINAL DE COMUNHÃO PLENA COM O SENHOR! 

Encerrando esse ano de 2019 manifesta-
mos nossa gratidão a todos os dizimistas 
que foram fiéis no Dízimo Mensal e invoca-

mos as bênçãos de Deus. 
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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 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 

 
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 

Assistência  
& Acessórios 

 
 

(16) 99327-8196     
 

Rua Henrique Grégori, 206 - Boa Vista 

Celular,  
Tablet,  

Computador 

IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA COMO DOGMA 

 

Celebrada no dia 08/12, a Imaculada Conceição ou Nossa Senhora da Conceição 
é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria, sem a mancha do peca-
do original. Um dogma é a verdade revelada sobre a fé absoluta, definitiva, imutável, 
infalível, sobre a qual não pode pairar dúvidas. Foi solenemente definida como dogma 
pelo Papa Pio IX em 08/12/1854. O dogma aponta 2 pontos importantes: a) A Virgem 
Santíssima foi preservada do pecado original desde o principio de sua concepção e, 
b) a Virgem Santíssima recebeu este privilégio, apesar de humana, por causa de Je-
sus Cristo, gerado no seu ventre. “É de Deus revelada a Doutrina que sustenta que a 
Virgem, Bem Aventurada Maria, no primeiro instante de sua concepção por singular 
Graça e privilégio do Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salva-
dor do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original, e 
dessa maneira deve ser crida por todos os fiéis” (Ineffabilis Deus).  

Deus enviou ao mundo seu filho. Para isso foi necessário que Deus preparasse a 
nova mulher, a nova Eva, isenta do pecado original, a nova arca da aliança. A Mãe 
de Deus não poderia ter o pecado original. Assim, o Senhor antecipou para Maria, a 
escolhida entre todas, a graça da Redenção, que seu Filho conquistaria com sua 
paixão e morte.   

A palavra concepção vem do latim. Não é o momento do nascimento mas sim da 
fecundação. Maria foi concebida sem mácula, sem pecado pois sua concepção foi obra da Salvação de Deus para nos 
dar seu filho Jesus Cristo.  Para vir a ser Mãe do Salvador, Maria “foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão 
grande missão. O anjo Gabriel a saúda como “cheia de graça”. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de 
que Maria “cumulada de graça” por Deus, tinha sido redimida desde a sua concepção. Por uma graça e favor singular 
de Deus onipotente e, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, a bem aventurada Virgem Maria foi preservada de toda 
a mancha do pecado original no primeiro instante de sua concepção. 

 

Orlando Bartaquim Junior (E. C. Vozes de Louvor) 

O NATAL DE ONTEM E O DE HOJE 

 

"Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados" (Mt 1,21) 
 

Uma missão sublime! Ser Mãe do Salvador... Uma adolescente disse sim a um anjo e mudou o curso da história.  
Um Filho humano e divino, concebido pelo Espírito Santo em um ventre humano, mas imaculado. Há mais de 2.000 
anos, Deus se encarnou! E por quê? Porque estávamos inimizados com Deus por causa do pecado. A raça humana 
necessitava de um Salvador, que não surgiu do nada andando nas praias da Galileia, já adulto, mas que quis ser igual 
a nós, inclusive ter uma família. Chorou, riu, brincou, foi igual a todos nós, menos no pecado. Na verdade, também ti-
nha uma missão e a levou até às últimas consequências, vencendo o pecado. E nos libertou! Mas o início de sua mis-
são de Salvação foi justamente a sua Santa Encarnação. 

Em nossos dias, infelizmente, o Aniversariante é deixado de lado. Um mundo longe de Deus, que por vezes tem 
medo de Jesus, como cantava o Padre Zezinho. O certo galileu, que somente amou e também nos convida a amar. E 

qual a nossa missão, nessa época do Natal? Ser verdadeiras testemunhas 
de Jesus, com uma conduta santificada. Todos precisam conhecer Jesus e 
saber quem Ele é realmente... Uma experiência pessoal com Jesus, sem 
dúvida, é o melhor presente de Natal.   
     Muito se fala em deixar Jesus nascer nos nossos corações. Mas em Be-
lém não havia lugar para Ele. Seu nascimento foi em um local muito sim-
ples. Talvez até sujo, mas preparado da melhor maneira por São José para 
acolhê-Lo.  Não só no Natal, mas em todos os dias de nossas vidas, Ele 
procura uma manjedoura dentro de nós, um lugar simples, vazio de julga-
mentos, ódios, tristezas, preconceitos. Um coração que quer aprender a 
amar... com quem só soube amar... um certo galileu, apaixonado por cada 
um de nós que tinha tanto amor.  
     Vamos limpar nossas manjedouras para o Natal? 

 

Santinho (Past. Batismo)  
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NATAL DE NOSSO  

SENHOR JESUS CRISTO 

O ANO LITÚRGICO QUE SE INICIA 

 

O Ano Litúrgico revela todo mistério de Cristo no decorrer do ano, desde a sua encarnação e nascimento até a As-
cenção e a expectativa da feliz esperança da vinda do Senhor. Diferente do ano civil, o Ano Litúrgico não tem data fixa 

de início e término. Começa no primeiro Domingo do Advento e termina na última semana do 
Tempo Comum, após a celebração da Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo.  
        Neste novo Ano Litúrgico que vamos iniciar, o Ano A, meditaremos o Evangelho 
de São Mateus que foi um dos doze apóstolos de Cristo e nos apresenta Jesus com o 
título de Emanuel, que significa “Deus está conosco”. Segundo Mateus, Jesus é o 
Messias que realiza todas as promessas feitas no Antigo Testamento.  É no Evange-
lho de Mateus que encontramos lições referentes ao uso do dinheiro, tais como: “não 
ajunteis para vós, tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem”, e ain-
da: “Não podeis servir a Deus e ao dinheiro”. E nos ensina como devemos lidar com 

os ganhos que o suor do trabalho nos oferece. São Mateus, rogai por nós! 
 

Sonia Regina D’Onófrio (E. L. São Mateus)  

J E S U S Q R F 

A D U O W D S A 

C G D I F S G M 

B N A T A L J I 

A L E G R I A L 

M H M A H T F I 

O K N B M L Q A 

R T I N L M H X 

VAMOS FESTEJAR O NASCIMENTO DE JESUS! VIVA O NATAL! 
 

Jesus veio ao mundo para nos ensinar a amar, e nos mostrar que nunca esti-
vemos sozinhos. Ele nasceu no meio de nós, viveu nossas dificuldades e angusti-
as. Esteve no meio dos mais pobres e 
necessitados. Deus viveu a simplicida-
de de um bebê para nos salvar. 

Jesus nasceu para nos ensinar o 
dom da humildade, verdadeiro homem 
e verdadeiro Deus no meio de nós. A 
cada natal temos a oportunidade de 
nos aproximar desse grande mistério 
de amor. Vamos comemorar o natal 
cristão não nos esquecendo que o ver-
dadeiro motivo da festa é a presença 
de Jesus Cristo no meio de nós! 

Vamos encontrar as palavras 
que nos lembram o verdadeiro 
sentido do Natal: JESUS, FAMÍ-
LIA, ALEGRIA, AMOR, NATAL. 

FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 

 

     Com fidelidade e amor celebramos 
as festividades de nosso padroeiro. A 
todos que participaram, trabalharam e 
colaboraram, que Deus derrame abun-
dantes bênçãos, por intercessão de 
São Judas Tadeu. 
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Balancete do Dízimo - OUTUBRO 2019 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

348 200 

O movimento de caixa do mês de outubro, 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 OUTUBRO, doamos 1.200 kg de alimentos em 
48 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. 

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 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

 

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

/andrea.bachurresende 

DEUS FALA CONOSCO 

 

     A Palavra de Deus não é uma doutrina distante e de 
difícil acesso, nem um catecismo de verdades a serem estudadas e decoradas. A Palavra de Deus é o próprio Deus 
querendo comunicar-se conosco como um Pai amoroso. O valor da Bíblia não está só naquilo que ela diz e ensina. O 
seu valor está também e sobretudo em Deus. Ele mesmo, a sua pessoa, e a sua bondade, que pronuncia com muito 
amor aquilo que é dito e ensinado na Bíblia. Era a experiência de Deus como Pai que revelava a Jesus o sentido pleno 
das palavras da Escritura. Descobrir e experimentar esta dimensão interpessoal da Bíblia é o objetivo da Leitura Orante 
da Palavra de Deus. A própria Bíblia é fruto desta prática antiga e sempre nova da leitura Orante da Palavra de Deus.  
     Para nós da Pastoral Social a leitura orante é um momento de espiritualidade em que Jesus nos fala. Ela não é mais 
um método de leitura, mas é um chamado à conversão e intimidade com Deus. Ouvindo a passagem bíblica refletimos 
o que ela significa para cada um de nós. São momentos ricos de ensinamentos para nossa vida cotidiana onde pode-

mos expressar nossos sentimentos e partilhar nossas opini-
ões. É muito gratificante participar desses encontros pois 
nos alimentamos da Palavra e isso enriquece nossa fé. A 
partir desta oração e, conscientes do Plano de Deus e sua 
vontade, podemos produzir frutos espirituais em nossa vida. 
Que sejamos perseverantes para nos fortalecermos através 
da Palavra e assim conseguirmos enfrentar as dificuldades 
que possam surgir em nossas vidas. 
 

“A Palavra está perto de ti,  
em tua boca e em teu coração” (Dt 30,14) 

 

Pastoral Social 

BUSCA FAMILIAR  
POR CRISTO 

 

Por mais de 10 anos fiquei fora da vida em comunidade. Neste tempo ba-
tizei minha filha, meu esposo se crismou. Até que em 2017, uma inquietação 
forte bateu sobre mim. Eu pensava em voltar mas não me oferecia a servir - 
continuei vivendo ao estilo “Marta” por mais um ano, e a inquietação aumen-
tou em igual proporção à sensação de ser indigna. Creio ter vivido embates 
espirituais neste tempo. 

Só que Deus é mais e, enquanto pensava, Ele agiu. Chegou a mim um 
inesperado convite para ser leitora na paróquia São Judas Tadeu. À época, 
eu e minha família éramos turistas de missa. Mas no dia da primeira reunião, 
algo me fez vir para a celebração que a antecederia. Na presença do Santís-
simo tive um encontro com Jesus, impossível de ser descrito. Chorei muito. 
O Seu amor incondicional pesou sobre os anos que estive longe. Na reunião, 
Padre Marcio iniciou proclamando Is 6,1-8 e meu coração se aquietou; entendi que eu estava ali para dizer SIM. 

Hoje, agradecida, percebo o quanto Deus entra em nossas vidas quando assim O permitimos. Sigo como leitora - 
com mais intimidade com a Palavra - colaboro com artes gráficas para divulgação dos eventos paroquianos (o que me 
aproximou da PasCom; junto ao meu esposo Maikel, trilho pelo ECC e recentemente, ele e eu tivemos a oportunidade 
de dizer SIM para o MESC em mais um convite que nos faz sentir “o peso do Sagrado”.  

Servir à Igreja catequiza, revela nossas falhas e nos direciona nas condutas pessoais. Ver minha filha de três anos 
falando sobre a “casinha de Jesus” ou meu esposo e eu nos abençoando, são reflexos lindos e imediatos dessa cami-
nhada não solitária. E por esta vida com sentido, da busca familiar por Cristo, agradeço à Paróquia São Judas Tadeu. 
 

Maralise Lopes Silva 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

 

LEITURA ORANTE - Testemunho 

Vendas 
Instalações 
Manutenções 

 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 
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AGENDA PASTORAL 

 

01/12: 08h30 - Missa 
 10h - Enc. Comunitário Espiritualidade 
 19h30 - Missa 
02/12: 20h - Terço dos Homens 
04/12: 19h30 - Reunião do CPP 
05/12: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
06/12: 19h30 - Mis. louvor Sagrado Coração Je-
sus e Novena São Judas Tadeu 
07/12: 10h - Missa Formatura Filosofia 
 14h30 - Reun. Liturgia e Canto 
 16h - Confrat. Coroinhas 
 19h30 - Missa 
 20h - Show de Prêmios - Legião de Maria 
08/12: Solenidade da Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora  
 08h - Enc. Diocesano da CF 2020 

 08h30 e 19h30 - Missa 
09/12: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço Vocacional 
10/12: 09h - Reunião Vicariato  
 15h - Terço pelos enfermos 
 19h30 - Mis. Par. N. Sra. Guadalupe 
 20h - Pós-Encontro ECC 
12/12: 19h30 - Missa c/bênção SS. Sacramento 
13/12: 19h30 - Mis. e Nov. São Judas Tadeu e 
bênção dos olhos (Santa Luzia) 
14/12: 09h - Adoração SS. Sacramento 
15/12: 08h30 e 19h30 - Missa 
 10h - Celebração do Batismo 
16/12: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
19/12: 19h30 - Mis. em louvor à Mãe Peregrina 
c/ bênção SS. Sacramento 

 20/12: 19h30 - Mis. encerramento Novena de 
Natal e Nov. S. Judas Tadeu 
21/12: 14h30 - Ensaio Missas de Natal e Ano 
Novo 
 19h30 - Missa 
22/12: 08h30 e 19h30 - Missa 
24/12: 19h30 - Missa da Noite de Natal 
25/12: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo 
 19h30 - Missa do Dia do Natal 
26/12: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
27/12: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
 20h30 - Confrat. Comunitária  
28/12: 15h e 19h30 - Missa em louvor a São Ju-
das Tadeu com bênção da saúde e dos objetos. 
29/12: Festa da Sagrada Família 
 08h30 e 19h30 - Missa 
31/12:  19h30 - Missa Final de Ano 

 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 6 de dezembro 

Preparação: 8 de dezembro 

Celebração: 15 de dezembro 

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 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vida, 1271, Centro 

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

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

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

COLABORE COM A  
ONG AMIGOS DE  
SÃO JUDAS TADEU 

 

Você pode destinar parte do Im-
posto de Renda para a ONG e estará 
ajudando a manter a Casa da Infância 
Estrela da Ma-
nhã, que aten-
de crianças e 
adolescentes 
no bairro Ante-
nor Garcia. 

Veja vídeo explicativo de como 
realizar sua doação: https://youtu.be/
SMXEMS57CHE 

BATISMO DE ADULTOS 

 

Se você tem 15 anos ou mais e 
ainda não recebeu a graça da Vida 
Nova, venha experimentar a alegria 
do amor de Deus, 
tomando posse da 
salvação em Je-
sus Ressuscitado.  

A preparação 
terá início no dia 
05 de janeiro.  

Informações na 
Secretaria Paro-
quial (3371 8487) 

GRATIDÃO A DEUS! 
 

Estamos encerrando mais um ano. É tempo 
de alegria, de festa, de comemorações. Mas, 
antes de tudo, é um momento de gratidão a 
Deus, pois cada instante deste ano de 2019, 
foi uma graça concedida pelo amor divino.  

Quando olhamos para o caminho percorrido 
e conseguimos enxergar a presença de Deus 
ao nosso lado, nos amparando, nos carregan-
do em Seus braços, podemos olhar para o fu-
turo com esperança, confiando que o Senhor 
continuará nos acompanhando em Seu amor. 

Neste final de ano, reserve o melhor de 
você para agradecer a Deus. Acima de tudo, 
louve o Senhor, pois suas conquistas são um 
dom recebido das mãos divinas. Agradecendo 
ao Senhor, seu coração permanecerá sereno, 
confiando no amor divino que acompanhará 
seus passos em cada dia no ano que vamos 
iniciar. 

Pe. Marcio Coelho 

Entrega Bem-aventuranças crismandos 

Enc. Formação Crisma - 27/10 

Batizados - 20/10 

Aniv. Past. Pessoa Idosa - 16/11 

Aniv. 

Past. 

Saúde 

25/10 


