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APRESENTE SEU FILHO PARA DEUS! 
APRESENTE DEUS PARA O SEU FILHO! 

     No dia 02 de fevereiro nossa Igreja celebra a Festa 
da Apresentação do Senhor, a qual está relacionada 
com a espiritualidade do Natal. Quarenta dias depois 
do nascimento do menino Jesus, ele é apresentado no 
Templo por José e Maria, cumprindo os preceitos da 
Lei judaica. Com este gesto ritual, Jesus é inserido no 
povo de Deus, tornando-se herdeiro da Antiga Aliança, 
a partir da qual realizará a Nova e Eterna Aliança em 
sua morte e ressurreição.  
     Sendo apresentado no Templo, Jesus é revelado 
como o primogênito do Senhor, consagrado para a 
missão de salvar a humanidade, como indica seu no-
me, anunciado pelo anjo. O nome, na cultura judaica, 
indicava a identidade e a missão, e o nome de Jesus 
significa Deus Salva. Ele é o salvador anunciado pelos 

profetas, que agora se faz presente na história. Por isso Simeão e Ana o reconhecem como o Messias prometido, pro-
clamando-o como a luz que vem para iluminar as nações.  

O gesto de Maria e de José, de apresentarem o seu filho ao Senhor, revela sua fé e gratidão pelo dom daquela vida 
que receberam de Deus. A vida de um filho é um dom maravilhoso que Deus concede aos pais, motivo de profunda 
alegria, mas também é um compromisso. Compromisso não só de oferecer cuidados materiais e afetivos, mas princi-
palmente, oferecer o cuidado espiritual. 

É compromisso dos pais a alegre tarefa de apresentar seus filhos a Deus e principalmente, apresentar Deus para os 
seus filhos. E são muitas as maneiras de cumprir essa missão: ensinando a rezar, não somente as orações transmitidas 
pela Igreja, mas ensinar o filho a se colocar diante de Deus, com tempo e com atenção, para abrir o coração ao Pai do 
Céu. Ensinar o filho a abrir a Bíblia e nela encontrar a orientação para a sua vida. Mostrar ao filho o valor da Eucaristia 
como celebração do grandioso gesto de amor de Jesus: a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Estimular o filho a 
viver em comunidade, com os irmãos em Cristo, participando da Catequese e das pastorais que servem ao Senhor. 

Apresente seu filho para Deus, mas acima de tudo, apresente Deus para o seu filho. 
 

Pe. Marcio Coelho  

ABERTURA DA  
CATEQUESE 2020 

 

      A catequese não é 
apenas uma prepara-
ção para receber os 
sacramentos. A cate-
quese é um caminhar 
com Jesus, para co-
nhecê-Lo melhor e amá-

Lo com mais intensidade.  
 

Catequese Eucarística e da Perseverança 

Dia 08 de fevereiro - Sábado - 14h30 

 

Catequese da Crisma 

Dia 15 de fevereiro - Sábado - 20h30 

 

     Convidamos os pais ou responsáveis para partici-
parem junto com seus filhos da abertura da cateque-
se e assim poderem acompanhar com mais proximi-
dade a sua caminhada espiritual.  

ESTUDO DA CAMPANHA DA  
FRATERNIDADE 2020 

 

      Venha conhecer a mensagem da Cam-
panha da Fraternidade deste ano, que nos 
convida a ver com compaixão o irmão ne-
cessitado e dele cuidar, a exemplo do bom 
samaritano. 

Dia 18 de fevereiro, terça-feira, às 19h30,  
no Salão São Judas Tadeu. 

II RETIRO DA LEGIÃO DE MARIA 

 

O Legionário e a vida de oração. 
 

     Todo jovem tem sede de Deus, e somente 
na oração essa sede pode ser saciada plena-
mente, concedendo a paz interior e o sentido 
da vida. 

Dias 08 a 10 de fevereiro - Casa de Nazaré 

Informações na Secretaria Paroquial (3371 8487) 



NATALÍCIOS 

 

01- Helena do Lago 

01- Jean José Sorregotti 
01- Mara Cavalcante  
07- Lucio Gallego 

09- Luiz Carlos Peppino 

10- Fernando Zago 

10- Maria Isabel Perez Fer-
nandes 

11- Luiz Fernando Frozza 

12- Maria Silvia de Guzzi Plepis 

15- Ailton Lozano 

15- Marcos Antonio Pierri 
18- Izildinha C. Rezende 

19- Madalena Lucia de Godoy 

19- Nadia Regina C. Perussi de Jesus 

20- Vânia Maria Fukuhara 

24- Ignez Souza Françoso 

24- Sergio Paulo Doricci 
25- Paulo Roberto Romano 

26- Tânia Mara Ibelli Váz 

27- Fátima Regina Doricci 
28- Jaqueline Ap. Dízio 

28- Valdecir Aparecido Pacini 
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 LITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIRO    

01 2Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50 / Mc 4,35-41 

02 Ml 3,1-4 / Sl 23 / Hb 2,14-18 / Lc 2,22-40                        APRESENTAÇÃO DO SENHOR 

03 2Sm 15,13-14.30 / Sl 3,2-7 / Mc 5,1-20 

04 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3 / Sl 85 / Mc 5,21-43 

05 2Sm 24,2.9-17 / Sl 31 / Mc 6,1-6                                                                      Sta. Águeda 

06 1Rs 2,1-4.10-12 / Cânt.1Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcs / Mc 6,7-13       S. Paulo Miki e Comps. 

07 Eclo 47,2-13 / Sl 17 / Mc 6,14-29 

08 1Rs 3,4-13 / Sl 118 / Mc 6,30-34 

09 Is 58,7-10 / Sl 111 / 1Cor 2,1-5 / Mt 5,13-16               5º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

10 1Rs 8,1-7.9-13 / Sl 131 / Mc 6,53-56                                                          Sta. Escolástica  

11 1Rs 8,22-23.27-30 / Sl 83 / Mc 7,1-13 

12 1Rs 10,1-10 / Sl 36 / Mc 7,14-23 

13 1Rs 11,4-13 / Sl 105 / Mc 7,24-30 

14 1Rs 11,29-32;12,19 / Sl 80 / Mc 7,31-37                                           S. Cirilo e S. Metódio 

15 1Rs 12,26-32;13,33-34 / Sl 105 / Mc 8,1-10 

16 Eclo 15,16-21 / Sl 118 / 1Cor 2,6-10 / Mt 5,17-37      6º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

17 Tg 1,1-11 / Sl 118 / Mc 8,11-13 

18 Tg 1,12-18 / Sl 93 / Mc 8,14-21 

19 Tg 1,19-27 / Sl 14 / Mc 8,22-26 

20 Tg 2,1-9 / Sl 33 / Mc 8,27-33 

21 Tg 2,14-24.26 / Sl 111 / Mc 8,34-9,1  

22 1Pd 5,1-4 / Sl 22 / Mt 16,13-19                                                        Cátedra de São Pedro 

23 Lv 19,1-2.17-18 / Sl 102 / 1Cor 3,16-23 / Mt 5,38-48        7° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

24 Tg 3,13-18 / Sl 18 / Mc 9,14-29 

25 Tg 4,1-10 / Sl 54 / Mc 9,30-37 

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

27 Dt 30,15-20 / Sl 1,1-4.6 / Lc 9,22-25 

28 Is 58,1-9a / Sl 50 / Mt 9,14-15 

29 Is 58,9b-14 / Sl 85 / Lc 5,27-32 

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 Vidal, 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 

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 

 

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

/andrea.bachurresende 

Vendas 
Instalações 
Manutenções 

 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

 

VAMOS INICIAR A  

CATEQUESE 2020!! 

Iniciamos um novo ano! Muitas novidades são esperadas com as 
bençãos de Deus e a proteção de Maria.  

Com muita alegria convidamos todas as crianças para iniciar o 
ano conosco participando da Catequese. A Catequese é um momen-
to muito feliz da nossa caminhada de vida cristã, onde podemos co-
nhecer mais sobre Jesus e seus ensinamentos, criar laços de amiza-
de e conviver como irmãos. 

"Disse-lhes Jesus: ‘Deixai vir a mim estas criancinhas e não as 
impeçais, porque o Reino dos Céus é para aqueles que se lhes as-
semelham’.” (Mt 19,14) 

A Catequese em nossa Paróquia São Judas Tadeu está de bra-
ços abertos para acolher todas as crianças. Fale com seus pais, pois 
com certeza encontrará uma turma pronta para lhe receber. Convide 
amigos e familiares para participarem também. 

Vamos começar 2020 com Jesus e Maria!! 

Jesus quer que adoremos o Seu Sagrado Coração, mas também 
quer que amemos o Imaculado Coração de Maria e que façamos 
isso pedindo-lhe pelas pessoas que não Os amam e não Lhes co-

nhecem, para que todos possam conhecê-Los e amá-Los. Para colorir! 

Dízimo: comunhão com Deus e  
cuidado com a missão que Jesus  

confiou à nossa Igreja. 
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     A Campanha da Fraternidade, com o tema: Fraternidade e vida: Dom e Compromisso, é 
inspirada pela parábola do Bom Samaritano, com o lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10,33-34), e objetiva conscientizar, à luz da Palavra de Deus, para o sentido da 
vida como Dom e Compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pes-
soas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa Casa Comum.  
     Seus objetivos específicos são apresentar o sentido da vida proposto por Jesus; propor a 
compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida; fortalecer a cultu-
ra do encontro, da fraternidade e do cuidado para superar a indiferença e a violência; pro-
mover a vida desde a fecundação até seu fim natural; despertar as famílias para o amor que 
gera vida nova; criar espaços nas comunidades para que os cristãos percebam a vida como 
Dom e Compromisso e anunciem, com ações de cuidado, a vida plena do Reino; despertar 

os jovens para o dom e a beleza da vida, motivando ações de cuidado; valorizar, divulgar e fortalecer as iniciativas já 
existentes em favor da vida; cuidar do planeta comprometendo-se com a ecologia integral. 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020  
Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso 

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34) 

1. O olhar de Jesus – atenção aos outros: A vida é um DOM que 
recebemos de Deus e que nos conduz ao COMPROMISSO fraterno 
de levá-la à plenitude de Cristo. Para isso a conversão quaresmal 
exige que superemos o olhar que vê e passa em frente, como do 
sacerdote e do levita, e configuremos nosso olhar ao do bom sama-
ritano, que é o olhar de Jesus, que vê e se compromete. 

I PARTE – “VIU, sentiu compaixão e cuidou dele” 

1.1.3 O olhar da indiferença que exclui a vida: 
a idolatria do mercado gera o consumismo e faz 
crescer a indiferença com os mais frágeis, numa 
cultura da invisibilidade e do descartável. Tam-
bém tem crescido o ódio e o espírito de vingan-
ça. Já S. João Paulo II, há 25 anos, denunciava 
as ameaças à vida e integridade humana, como 
condições desumanas de vida e trabalho, que 
foram dilatadas pelo progresso tecnológico.  

1.1 O olhar da indiferença gera ameaças à vida 

 

1.1.1 O olhar que abandona a vida das pessoas: a realidade mos-
tra que é necessário muito esforço para que a vida esteja em primei-
ro lugar. No Brasil, 22,6% das crianças e adolescentes vivem em 
situação de extrema pobreza e mais de 11 mil foram vítimas de ho-
micídios em 2017. E quanto à distribuição de renda, nosso país é 
o 9º mais desigual do mundo. A vida é ameaçada no desprezo pelo 
nascituro e sua dignidade nas tentativas de legislar a favor do abor-
to e no uso de embriões para pesquisa, e na defesa da eutanásia e 
do suicídio assistido. Também é preciso defender a vida dos que 
sofrem na miséria e em todas as formas de descarte. O desempre-
go atingiu 12,7% dos brasileiros no 1º trimestre de 2019, crescendo 
também o número de desalentados. O Brasil é o país mais ansioso 
e estressado da América Latina, com 5,8% dos habitantes sofrendo 
de depressão e 9,3% de ansiedade. A automutilação tem crescido 
entre os jovens que, incapazes de lidar com os sentimentos, trocam 
a dor emocional pela dor física; também cresce a agressão física e 
verbal do bullying. Em 2016 houve mais de 11 mil suicídios, a mai-
oria jovens de 15 a 29 anos. No 1º semestre de 2018, os acidentes 
de trânsito provocaram mais de 19 mil mortes e 20 mil casos de 
invalidez, sendo a maior causa, a falha humana. Em 2017, 2.795 
mulheres foram assassinadas, das quais 1.113 no Brasil. Os povos 
indígenas sofrem sucessivas agressões em seus territórios e cultu-
ra, com mais de 1.200 assassinatos entre 2003 e 2018. Os conflitos 
no campo envolvem terra, água, trabalho, garimpo e geram violên-
cia como assassinatos, agressões, prisões, com maior concentração 
na região Norte (51,6%) onde estão também a maioria das terras em 
conflito (92%), que já envolvem 4,2% do território brasileiro. Uma 
mentalidade permissiva que ameaça a vida, disfarçada de progres-
so, confunde cristãos, famílias e atrai jovens, especialmente pelas 
redes sociais, em fake News. O individualismo e o espírito de com-
petição diluem as relações de fraternidade, fazendo ver o outro co-
mo inimigo a ser abatido e gerando uma mercantilização da vida; 
isso leva a rejeição dos direitos humanos, abrindo caminho para a 
intolerância. A banalização da vida aumenta a violência contra gru-
pos específicos, chegando-se a justificar atos de extermínio huma-
no. O Estado deve ser o guardião da vida, mas perde sua função 
social quando reduzido à questões econômicas, abrindo espaço pa-
ra poderes paralelos, como grupos de extermínio. 

1.1.2 O olhar que destrói a natureza: a questão 
do meio ambiente envolve a natureza e a socieda-
de, exigindo soluções integrais que envolvam am-
bas. Não há duas crises separadas, ambiental e 
social, mas uma complexa crise socioambiental. O 
autêntico progresso deve gerar melhoria do todo 
da vida, das pessoas e do ambiente; o domínio da 
economia, tira a pessoa do centro e destrói a Ca-
sa Comum. A extinção de espécies e desequilí-
brios climáticos estão ligados à exploração desor-
denada e ao aumento da poluição. Além da mine-
ração outras atividades desrespeitam a Casa Co-
mum, como o uso excessivo de agrotóxicos.  

1.1.4 O olhar da solidariedade social: também 
há luzes no testemunho de pessoas e entidades 
comprometidas com a vida, com serviços de es-
cuta, visitas, ajudas. Nossa Igreja conta com gran-
de número de leigos e leigas atuando nas 26 pas-
torais sociais, também ministros ordenados e con-
sagrados, movimentos e comunidades; no campo 
há atuação da Pastoral da Terra e do CIMI. 

1.1.5 Qual será o nosso olhar? Devemos ter 
um olhar solidário, que permita superar o egoís-
mo e a indiferença, em vista de uma ética do cui-
dado e compromisso com a vida. 

MODELOS DE COMPAIXÃO E DE CUIDADO 

Santa Dulce dos Pobres: andava pelas ruas de 
Salvador, movida pela compaixão, cuidando dos 
pobres e dos enfermos. 
São Camilo de Lélis: dedicou sua vida para 
cuidar dos doentes e fundou a Ordem dos Minis-
tros dos Enfermos. 
Dra. Zilda Arns: para promover a vida em abun-
dância para todos, fundou a Pastoral da Criança 
e da Pessoa Idosa. 
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2. Compaixão de Jesus – romper com a indiferença: na pará-
bola do Bom Samaritano, Jesus ensina o olhar de compaixão da-
quele que se compromete com o outro, reconhecendo a dignidade 
e resgatando a imagem de Deus no rosto desfigurado. É olhar 
divino de misericórdia que Jesus revelou na cruz: Ele viu e perdo-
ou os pecados. Criados por e para o amor, como discípulos do 
ressuscitado, estamos a serviço da vida. 

II PARTE – “Viu, SENTIU COMPAIXÃO e cuidou dele” 

2.2 Compaixão é ter mais justiça no coração: a justiça é uma vir-
tude, mas o amor lhe é superior, pois se manifesta na misericórdia. 
Na cruz, Deus revelou sua justiça, que nasce e se realiza no amor. 
A justiça enquanto retribuição é incompleta, pois exclui os pobres 
que nada podem retribuir. Em Mt 20,1-11, Jesus mostra que a mise-
ricórdia é a motivação para justiça e igualdade, pois os trabalhado-
res recebem paga igual porque são iguais. Na misericórdia, a justiça 
se torna perdão, não como aceitação do erro, mas resgate da digni-
dade humana. A justiça movida pela compaixão busca resolver as 
causas estruturais da pobreza, superando as desigualdades sociais.  

2.1 Compaixão é ter mais coração nas mãos: na história da Igre-
ja, muitos testemunharam a compaixão e cabe a nós, hoje, estar 
com as mãos unidas para cuidar e não fechadas para agredir. 

2.3 Caridade: o verdadeiro sentido da vida: a caridade inspira 
ações individuais, mas também é caridade social, a partir do amor 
ao bem comum. Amar o próximo no plano social é usar as media-
ções sociais para melhorar sua vida e remover fatores sociais que 
causam indigência, sendo a boa política um meio privilegiado para 
promover a paz e os direitos humanos. A caridade é sempre neces-
sária, em gestos de escuta e de apoio, movidos pela compaixão. A 
caridade leva ao diálogo, promovendo a cultura do encontro. A par-
tir de Jesus, leva superar a justiça retributiva em vista da justiça 
reparativa que visa não só a reparação dos danos sofridos, mas o 
reestabelecimento dos laços sociais. O desafio é traduzir a concep-
ção misericordiosa de justiça em estruturas jurídicas e políticas, 
construindo uma democracia que vele pela dignidade de todos.  

2.4 Cuidar é ter ternura na vida: ter ternura é 
acolher a misericórdia divina, sendo antídoto do 
medo em relação a Deus, experimentando seu 
amor. Quem se sente amado é estimulado a amar 
e cuidar. Cuidar exige ternura, num coração que 
sofre a dor do outro e se abre para aceitá-lo. 

2.5 A boa-nova do cuidado da vida: à luz da ra-
zão e na graça divina, cada pessoa reconhece a 
lei natural, inscrita no coração, do valor sagrado 
da vida humana. Os atentados à vida exigem a 
fantasia da caridade que gera a partilha fraterna, 
material e espiritual. O Magistério fundamenta a 
defesa da dignidade e inviolabilidade da vida hu-
mana na noção bíblica de imagem de Deus e no 
conceito de pessoa. Para promover e defender a 
vida, a Igreja também cria instituições como esco-
las, hospitais, abrigos para órfãos e idosos. 

2.6 Ecologia integral: a Igreja defende a responsa-
bilidade pela criação, pois o respeito à ecologia hu-
mana gera respeito à ecologia ambiental. É a ecolo-
gia integral proposta pelo Papa Francisco que tem 
por base a dignidade da vida humana, recuperando 
a harmonia serena com a criação. Importa reconhe-
cer a defesa da criação dos povos originários na 
Amazônia, da agricultura familiar, e dos que lutam 
contra exploração das riquezas naturais. 

2.7 O desafio do sentido: os atentados contra a 
vida tem como fonte a crise de valores. A Igreja se 
faz solidária com as interrogações da humanidade, 
indicando Cristo como resposta definitiva e sentido 
da vida. Diante do progresso da comunicação é 
preciso transmitir a mística de viver juntos, numa 
cultura do diálogo como forma de encontro, sem 
deixar de buscar uma sociedade justa. O sujeito 
histórico deste processo, é a gente e a sua cultura, 
e não uma elite, num pacto social e cultural. 

3. O cuidar de Jesus – disposição em servir: o primeiro passo é 
resgatar o sentido da vida a partir da fé cristã, em vista da fraternida-
de. Como o samaritano, devemos usar os melhores recursos para 
cuidar dos que estão desfigurados. A Semana Santa nos lembra duas 
bacias: de Pilatos, da indiferença, e do Lava-pés, do serviço e do cui-
dado. A presença de Jesus na Eucaristia nos faz reconhecer sua pre-
sença nos mais frágeis, sendo solidário com ousadia e criatividade. 

III PARTE – “Viu, sentiu compaixão e CUIDOU dele” 

3.1 Um compromisso com a vida: o amor às pessoas favorece o 
encontro com Deus, pois aproximar-se do outro amplia nosso hori-
zonte interior para receber os dons divinos. 

3.2 Um compromisso pessoal: a conversão renova o compromisso 
de cuidar e valorizar a vida, sem acomodar-se diante dos desafios. 

3.3 Uma renovação familiar: a família é o local onde a vida é aco-
lhida e protegida, sendo um valor imprescindível para a humanida-
de. Importa reafirmar esse valor via Pastoral Familiar com iniciati-
vas nos setores pré e pós-matrimônio, nas semanas da Família e 
da Vida, na luta por direitos e políticas públicas em prol da vida. 

3.4 Em comunidades eclesiais missionárias: a 
missão de evangelizar está ligada à vida em co-
munidade, a qual deve ser, em meio a socieda-
de, sinal de vida nova, como uma casa de acolhi-
da e de misericórdia, encontro fraterno, de recon-
ciliação e de ações solidárias. Algumas iniciativas 
em vista do cuidado com o próximo: Primeirar: 
ser presença missionária de vida, na escuta, diá-
logo e convivência. Envolver: estabelecer parceri-
as com poder público e entidades sociais. Acom-
panhar: com a liturgia e a Palavra revelar o cui-
dado divino. Frutificar: com atitudes de conversão 
pessoal, comunitária e social. Festejar: valorizar 
a confraternização e a amizade.  

3.5 Jornada Mundial dos Pobres: exercício de 
cuidado e escuta dos mais pequenos; atenção 
para os refugiados, questões ambientais e busca 
de uma economia de comunhão. 

3.6 Uma colaboração social: Acolher: espaços de acolhida e de escuta, de valorização da vida, prevenção do suicídio 
e cuidado com os pobres. Proteger: famílias, jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Promover: forma-
ção de consciência, da cultura do encontro, da busca da justiça, por meio da Doutrina Social da Igreja e da espirituali-
dade. Integrar: conscientizar sobre a dignidade humana (mulher, indígenas, negros, sem teto, encarcerados por meio 
da justiça reparativa), sobre a ecologia integral e avanços biotecnológicos.  

Coleta Nacional da Solidariedade - 05 de abril - Domingo de Ramos  
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Balancete do Dízimo - DEZEMBRO 2019 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

348 229 

O movimento de caixa do mês de dezembro, 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 DEZEMBRO, doamos 1.350 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. 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

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 

“E TUDO O QUE, NA ORAÇÃO PEDIREM 
COM FÉ, VOCÊS RECEBERÃO.” (Mt 21,22) 

 

Seguindo as diretrizes de nossa Diocese e aprovada 
na Assembleia Paroquial, nos reunimos em grupos para 
realizarmos a experiência da Leitura Orante, uma vez por 
mês, quando tivemos a oportunidade de nos 
aprofundarmos no conhecimento da Palavra de Deus. Em 
todos os meses tivemos o cuidado de realizarmos as 
leituras Bíblicas sempre conservando o sentido próprio 
das situações vividas no contexto da Palavra. Logo em 
seguida meditamos colocando-as em nossas vidas, 
refletindo em nossos comprometimentos, advertências, 
para assim colocarmos em nossas atitudes cotidianas e 
através da oração podermos voltar nossos corações para 
Deus por meio dos pedidos, agradecimentos e assim, 
podermos contemplar o que Deus nos inspira a aplicar do 
texto lido em nossas ações. 

Para o nosso grupo Comissão de Festas e CAEP 
foram momentos de grande proveito e respeito às 
manifestações de todos, sempre em intimidade com a 
Palavra de Deus, sendo um chamado à nossa conversão. 
Foram momentos de muita paz e alegria, contarmos com 
pessoas dedicadas ao nosso crescimento espiritual, bem 
como podermos levar a Palavra de Deus também para 
aqueles que estão afastados de uma vida em Cristo.  
Sendo esta a nossa missão recebida em nosso Batismo 
de Discípulos Missionários, de nos enchermos do Espírito 
Santo para podermos levar aos irmãos necessitados. 

 

“Não se inquietem com nada. Apresentem a Deus todas 
as necessidades de vocês através da oração e da 

súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que 
ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo  

os corações e pensamentos de vocês.” (Fl 4,6-7). 
 

   Comissão de Festas e CAEP 

 

LEITURA ORANTE - Testemunho 

SALVE MARIA! 
 

     Comecei minha cami-
nhada em nossa Paró-
quia São Judas Tadeu no 
ano de 2008, quando 
minha mãe me inscreveu 
para fazer a catequese, 
na época a preparação 
era de três anos para 
fazer a primeira comu-
nhão. No dia 02 de abril 
de 2010, o Raphael Rossi 

fez um convite para que eu conhecesse a reunião da Legi-
ão de Maria sem compromisso.  
     Logo na primeira reunião me senti muito bem acolhido, 
pois conhecia já alguns que participavam do grupo, mas 
com pouco de vergonha com isso; aproveitei que estava 
perseverando aos sábados na paróquia e após o encontro 
já ficava para as reuniões. Com o tempo fui sendo chamado 
para outras pastorais, uma delas foi a da Pastoral da Aco-
lhida onde servi por 04 anos, me afastei por motivos do tra-
balho, mas não tem como negar que esse foi um dos traba-
lhos que me fez crer que um sorriso e um bom dia podem 
mudar nosso dia. 
     Com o tempo as amizades que cultivei no grupo, eu pas-
sei a não considerar apenas amigos e sim irmãos; sinto-me 
em família quando estamos reunidos e com isso reconheci 
que, cada vez mais, Maria nossa Mãe, se fazia presente em 
minha vida. Responsabilidades vieram e com isso muitos 
trabalhos que envolvem ajudas ao próximo me tornaram 
uma pessoa melhor. Sou grato à Legião de Maria a Deus e 
à intercessão de nossa Mãe por me mostrar que se tiver-
mos Fé podemos mover montanhas, e por cuidar de mim 
quando mais precisei por motivos de saúde. Salve Maria! 

 

Douglas Aparecido dos Santos Melo 

 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

CAMPANHA PARA O AR CONDICIONADO 
 

Instalação elétrica e hidráulica      R$     5.400,00 

4 aparelhos instalados        R$   25.860,00 

Total          R$   31.260,00 

 

Arrecadado na Campanha       R$      9.685,00 

Pago com Dízimo e Promoções      R$    21.575,00 

 

A você que colaborou, Deus o abençoe! 



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 

 

01/02: 19h30 - Missa 
02/02: 08h30 - Missa - Envio Retiro Legião Maria 
 11h30 - Missa Curso de Noivos 
 19h30 - Missa 
03/02: 20h - Terço dos Homens 
04/02: 19h30 - Formação p/ catequistas 
05/02: 17h - Formação Seminário Teologia 
06/02: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 19h30 - Planejamento catequese 
07/02: 19h30 - Mis. louvor Sagrado Coração de 
Jesus e nov. São Judas 
 20h30 - Palestra Retiro Legião 
08/02: Dia da Sobremesa em prol da reforma - 
MCO e Pastoral Social 
 09h - Adoração SS. Sacramento 
 14h30 - Abertura Catequese 
 16h - Cel. Da Vida - Past. Criança 
 19h30 - Missa 
09/02: 08h30 - Missa 
 10h - Terço meditado - MESC 

 17h - Missa Retiro Legião 
 19h30 - Missa 
10/02: 15h - Hora Santa do Apostolado 
 19h30 - Reunião PPI 
 20h - Terço Vocacional 
11/02: 09h - Reunião Vicariato de São Carlos 
 15h - Terço pelos enfermos - Dia de 
Nossa Senhora de Lourdes 
 20h - Lançamento CF 2020 - São Carlos 
12/02: 20h - Lançamento CF 2020 - Itápolis 
13/02: 19h30 - Cel. com bênção SS. Sacramento 
 20h - Lançamento CF 2020 - Araraquara 
14/02: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
 20h30 - Reun. ENS. SS. Sacramento 
15/02: 10h - Formatura Claretiano 
 14h30 - Reunião Liturgia e Canto 
 16h - Retorno enc. Coroinhas 
 19h30 - Missa - Aniv. MCO 
 20h30 - Acolhida Crismandos 
16/02: 05h - Café p/ pessoas em situação de rua 
- Legião de Maria 
 08h30 - Missa 

  10h - Celebração do Batismo 
 19h30 - Missa 
17/02: 15h - Reunião Apostolado da Oração 
 20h - Adoração SS. Sacramento - PV 
18/02: 19h30 - Pós-encontro do ECC e Estudo 
do Texto-Base da CF 2020 
19/02: 20h - Lançamento CF 2020 - Jaú 
20/02: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
21/02: 19h30 - Mis. e Nov. S. Judas Tadeu 
22/02: 08h - Enc. Diácono Permanentes  
 19h30 - Missa 
23/02: 08h30 e 19h30 - Missa 
26/02: Quarta-feira de Cinzas 
 19h30 - Missa de Cinzas e Abertura da 
CF 2020 
27/02: 19h30 - Mis. c/ bênção SS. Sacramento 
 20h30 - Reunião ENS Estrela 
28/02: 09h - Cel. Penitencial Presbíteros 
 15h - Mis. louvor São Judas Tadeu 
 19h30 - Mis. e louvor São Judas Tadeu 
 20h30 - Enc. Coord. Setores Quarteirão 
29/02: 19h30 - Missa 

 

Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: até 07 de fevereiro 

Preparação: 09 de fevereiro 

Celebração: 16 de fevereiro 

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, 

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 

DESCAR 
Veículos novos e 

usados 
 
 

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

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 

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

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

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

Batizados - 15/12 

Confraternização Comunitária - 2712 

Missa Final de Ano - 31/12 

Auto de Natal e Enc. Novena de Natal - 20/12 

Novos  

leitores  

Missa da Noite de 

Natal  - 15/12 


