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JESUS CRISTO É MISSÃO 

 

O tema escolhido para o mês missionário deste ano é: “Jesus Cristo é missão” 
e o lema, escolhido pelo Papa Francisco, “Não podemos deixar de falar sobre o 
que vimos e ouvimos” (At 4,20). “O Papa sempre insiste conosco que a primeira 
obra é rezar pelas missões, de maneira universal, sobretudo aquelas realidades 
em que mais necessitam de nossas orações”.  

Às vezes o desejo de fazer algo para levar a Palavra de Deus mais longe, sur-
ge em nosso coração, mas, não sabemos ao certo como reagir diante disso. Deus 
nos convida de inúmeras formas, e nos pequenos gestos somos chamados, como 
por exemplo: sendo atuantes na Igreja, em alguma pastoral ou movimento, aten-
dendo à vocação sacerdotal, e entre tantas outras possibilidades de servi-lo. 

Cada um de nós é chamado e escolhido por Deus para realizar algo especial 
no mundo. A missão fundamental da Igreja é tornar Cristo conhecido e amado 
através do anúncio do Evangelho, abrindo seu coração a um compromisso em 
prol das obras de Deus e testemunhando nossa experiência pessoal com Jesus, 
isto é ser missionário. Dividir o tempo com quem mais precisa, uma palavra, um 
auxílio, um carinho, um conselho. É realizar ações comunitárias partilhando a Pa-
lavra de Deus e demonstrando, por meio dos seus atos, a Divina misericórdia, 
mostrar que apesar de todas as dificuldades Ele não nos abandona nunca. 

Os missionários e missionárias têm um papel importantíssimo na vida da Igre-
ja, dentro da própria família, comunidade, trabalho, faculdade; anunciando Jesus 
para jovens, doentes e pessoas necessitadas, seja financeiramente ou espiritual-
mente, levando fé e esperança por onde passarmos. 

Ser caridoso vai além de doar objetos ou um prato de comida a quem tem fo-
me, mas ajudar ao próximo levando a palavra de Deus, levando gestos de amor e 
misericórdia. Muitas vezes, o simples gesto de cumprimentar alguém, silenciar ou sorrir acalma uma tempestade de 
mal-entendidos, já que nem sempre todos acordam bem, um sorriso pode acalmar tudo, pode mudar o dia de alguém. 
 

Vania Ferreira dos Santos Gava (Com. N. Sra. Aparecida) 

 

NOITE DA PANQUECA 

 

Dia 16/10 (sábado) - 18h às 20h  
    Somente para viagem (reservas pelo 
telefone ou WhatsApp da Secretaria) 
 

DIA DO PASTEL E DO PUDIM 

 

Dia 23/10 (sábado) - 16h às 20h 

     Somente para viagem (pastel frito 
ou para fritar) 

FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 2021 

PROCISSÃO DO PADROEIRO  
 

Dia 24/10 (Domingo) - 10h às 11h  
     Sistema Drive thru: passe de carro diante 
da imagem de São Judas Tadeu, no pátio da 
Igreja, e receba uma bênção especial (traga 
alimento para os irmãos necessitados) 

 

Dia 28/10 

DIA DE SÃO JUDAS TADEU 

 

Missas presenciais com bênção da saúde e 
dos objetos: 06h30 / 08h30 / 10h30 / 15h / 
17h / 19h30 (também pelo Facebook) 
 

07h30 - Bênção do Bolo de São Judas 
Tadeu 

 

Durante o dia venda do bolo, pastel,  
cachorro-quente e doces diversos. 

 

Participe com sua família, recebendo a 
graça de Deus por intercessão de nosso 

padroeiro São Judas Tadeu.  

TRÍDUO A SÃO JUDAS TADEU 
(Missas presenciais e  

pelo Facebook) 
 

25/10: 19h30 - Missa com bênção aos 
enfermos e remédios e oferta de leite 
(Dia de São Frei Galvão)  

26/10: 19h30 - Missa com bênção aos 
trabalhadores (carteira e objetos de tra-
balho) e oferta de óleo 

27/10: 19h30 - Missa com bênção às 
chaves das casas e entrega do Cofrinho 
de São Judas Tadeu  

São Judas Tadeu, apóstolo e mártir de  
Jesus, na hora da angústia e desespero,  

alcançai-me o auxílio do Senhor! 



NATALÍCIOS 

 

01- Alice Pagliotto 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- Maria Helena Ninelli 
10- Antônio Frederico Comim 

13- Elisabeth Aparecida Danella 

13- Ezequiel Navarro 

14- Valentina B. Rodrigues Branco 

15- José Martins dos Santos 

15- Theresinha P. Santos 

16- Ademir Donizetti Escovar 
16- Alfredo Peres 

16- Ana Lúcia Aparecida Nunes 

17- Silmara Ferrari Carvalho 

18- Ortilha Fátima Casarim 

20- João Celio Busto 

20- Magda Francisca Yamada 

21-Renata Rodrigues Franco 

23- Ione Pupo Ferreira 

23- Vanessa Aparecida Galvim 

23- Walter Pelá 

24- Thereza de Mattos Lopes 

25- Cristiano Douglas Marcelino 

25- Luís Henrique Rodrigues dos Santos 

25- Rita Tereza Crecencio 

25- Thiago Martins da Silva 

26- Geraldo Aparecido Doricci 
26- Gema Lourdes Vivian Coelho 

26- Marina Flávia Terroni Ferreira 

26- Regina de Fátima R. M. Barros 

27-  Maria Gallo 

27- Mirne Zan Fukuhara 

30- Sandra Maria de Ázara Novi 
31- Rita de Cássia Schultz  da Silva 
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 LITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBRO    

01 Br 1,15-22 / Sl 78 / Lc 10,13-16                                      Sta. Teresinha do Menino Jesus 

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

03 Gn 2,18-24 / Sl 127 / Hb 2,9-11 / Mc 10,2-16          27° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

04 Jn 1,1-2,1.11 / Cânti.: Jn 2,2-5.8 / Lc 10,25-37                             São Francisco de Assis 

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

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

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

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

09 Jl 4,12-21 / Sl 96 / Lc 11,27-28 

10 Sb 7,7-11 / Sl 89 / Hb 4,12-13 / Mc 10,17-30          28° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

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

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

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

14 Rm 3,21-30 / Sl 129 / Lc 11,47-54 

15 Rm 4,1-8 / Sl 31 / Lc 12,1-7                                                           Santa Teresa de Jesus 

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

17 Is 53,10-11 / Sl 32 / Hb 4,14-16 / Mc 10,35-45        29° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

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

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

20 Rm 6,16-18 / Sl 123 / Lc 12,39-48 

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

22 Rm 7,18-25a / Sl 118 / Lc 12,54-59 

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

24 Jr 31,7-9 / Sl 125 / Hb 5,1-6 / Mc 10,46-52              30° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

25 Rm 8,12-17 / Sl 67 / Lc 13,10-17                                Santo Antônio de Sant’Ana Galvão 

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

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

28 Ef 2,19-22 / Sl 18 / Lc 6,12-19                                          São Simão e São Judas Tadeu 

29 Rm 9,1-5 / Sl 147 / Lc 14,1-6 

30 Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93 / Lc 14,1.7-11 

31 Dt 6,2-6 / Sl 17 / Hb 7,23-28 / Mc 12,28b-34 

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 

PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

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

Almoço: das 11h às 
14h todos os dias  

da semana 
 

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

 

Av. José Fortuna, 406 - Portal do Sol 

ESTE ESPAÇO ESTÁ DISPONÍVEL  
PARA O SEU ANÚNCIO  

E PARA VOCÊ  COLABORAR COM O  
INFORMATIVO DA NOSSA PARÓQUIA. 

 
Informações na Secretaria Paroquial. 

DÍZIMO: GESTO DE GRATIDÃO E SOLIDARIEDADE 

 

No Antigo Testamento, o dízimo era uma prática do povo judeu como 
sinal de gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. Naquela época, o dízi-
mo servia para o sustento, manutenção e atividades do templo assim co-
mo ajudava no cuidado de órfãos, viúvas e pobres. 

No Novo Testamento, os judeus ainda devolviam o dízimo na época 
de Jesus e Ele mesmo reconheceu a importância desse gesto. Entretan-
to, Jesus alertou as pessoas que se preocupavam em devolver o dízimo, 
mas que desconsideravam as questões mais importantes da Lei de Deus, 
isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. 

Portanto, devolver o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que temos 
vem de Deus. Significa também uma 
atitude de generosidade para com os 
mais necessitados.  

Assim, nosso dízimo devolvido na 
comunidade torna-se um gesto concre-
to de um coração grato para com Deus 
e solidário para com os irmãos.  
 

(Claudio César G. Barros – Catequese, 
Comissão de Festas, Pastoral Vocacional) 

PARA QUEM PUDER AJUDAR! 
 

Para você que sente o chamado de 
Deus para ajudar a manter nossa Paróquia, 
estas são as formas disponíveis: 
 

1) PARTILHA FRATERNA: Link: https://
eclesial.theos.com.br/partilhaFraterna?
id=33285&token=a70682e0-cb45-410b-

9e3c-79dc08ca965c&tl=home 

 

2) App PAROQUIANET (no celular) 
 

3) TRANSFERÊNCIA / DEPÓSITO BANCÁRIO: 
- Banco Bradesco / Agência: 3124 

C/c: 10.780-8 (Mitra Diocesana de São 
Carlos - Paróquia São Judas Tadeu)  
 

Se facilitar, podem ser usadas as contas 
pessoais do Pe. Marcio, que fará a transfe-
rência para a Paróquia: 
- Banco do Brasil – Ag. 1888-0 – C/c 
59.437-7 (Marcio Coelho 

- Banco Itaú – Ag. 0049 – C/c 37.358-2  
 

4) PIX DA PARÓQUIA: transferência usan-
do a “chave CNPJ”:  45356292007221 

ONDE ESTÁ O SEU TESOURO,  
AÍ ESTARÁ TAMBÉM O SEU CORAÇÃO (Mt 6,21) 

     Neste mês do nosso padroeiro, olhemos para o testemunho de fé e 
amor à missão que ele nos deixou, e reflitamos sobre as nossas escolhas 
e prioridades, para que o nosso coração esteja sempre voltado para Deus 
e somente a Ele consagremos nossa vida, nossos dons e nosso bens. 
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CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

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  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

Educação Infantil  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

PROFESSORES E PROFESSORAS:  
EDIFICADORES(AS) DE UM MUNDO MELHOR 

 

Grande parte das pessoas passa uma porção significativa de sua vida na 
escola, local em que o(a) professor(a) é a figura central. Dentre essas pessoas, 
duvido que alguém não guarde lembranças de seus(suas) professores(as). E 
por que isso acontece? Porque, além dos nossos pais ou responsáveis, em 
geral são elas as pessoas mais influentes nas nossas vidas.  

Sua importância profissional reside na sua função social em prol da edifica-
ção de um mundo melhor, isto é, um mundo sem iniquidades, em que as dife-
renças não sejam tratadas como desigualdades; em que as pessoas sejam 
compreendidas e respeitadas em suas diferenças e não sejam tratadas como 
inferiores quando discreparem dos padrões pré-estabelecidos. Um mundo em 
que todas as pessoas tenham vez e voz.  

Além do domínio dos conteúdos que irá ensinar e de metodologias de ensi-
no adequadas, a meu ver a “sensibilidade” é ingrediente indispensável a esses
(as) profissionais. Por sensibilidade não me refiro a demonstrações de afeto 
dos(as) docentes pelos(as) estudantes, embora elas sejam importantes. Enten-
do-a no sentido semelhante ao que o emérito educador Paulo Freire, Patrono 
da Educação Brasileira, chamava de “amorosidade”. Para ele “o amor é uma 
tarefa do sujeito [...] Não há educação sem amor. Quem não é capaz de amar 
os seres inacabados não pode educar. Não há educação imposta, como não há amor imposto. Quem não ama não 
compreende o próximo, não o respeita. Não há educação do medo. Nada se pode temer da educação quando se 
ama” (Paulo Freire, em Educação e mudança). 

Assim compreendida, a sensibilidade não significa amor piegas, mas se identifica com o conjunto de atitudes de al-
guém que opta pela inclusão, pelo compromisso com a aprendizagem de todas e todos os seus estudantes, no sentido 
de que sejam capazes de compreender o mundo em que vivem e de se inserir criticamente nele. 

Um viva a todos(as) os(as) professores(as) brasileiros(as) e os votos de que nunca desistam de sua contribuição 
fundamental à construção desse mundo melhor! 
 

Profa. Emília Freitas de Lima (E. L. São João) 

OS SANTOS QUE EXPRESSAM EM SUA HISTÓRIA A MISSÃO 

 

     Os Santos de Deus, em sua história, são pessoas de todas as raças, culturas, cores, condi-
ções de vida, países, que heroicamente praticaram as virtudes com enorme intensidade, se 
aproximaram tanto de Deus que alcançaram a eterna beatitude celeste. No mês de outubro a 
igreja celebra vários deles, mas vou comentar somente dois. 
     Dia 28, celebramos o nosso padroeiro São Judas Tadeu, “o Santo das Causas Impossíveis”, 
“Apóstolo e Mártir de Jesus”. Era natural de Caná da Galileia, primo-irmão de Jesus, que, por ser 
confundido com Judas, o Traidor, ficou muito tempo esquecido. Na Bíblia, encontramos a epísto-
la escrita por ele, onde sua preocupação era de advertir os cristãos para  não se deixarem levar 
por falsos mestres. São Judas Tadeu nos ensina, que, para superar todo tipo de tentações que 
nos desviam do verdadeiro sentido da vida, devemos conservar e perseverar na fé em Jesus 
Cristo, mesmo nas dificuldades e tribulações. 
     “Aos pés do Crucificado aprende-se a verdadeira ciência dos santos”. É com essa frase que 
menciono outro santo, São Paulo da Cruz, comemorado no dia 19. Conhecido como apóstolo do 
Crucificado, nasceu em Ovada (Itália) em 1694, sendo o segundo de dezesseis filhos, recebeu 
boa educação cristã católica. Desde muito jovem, desabrochou em seu íntimo uma forte inclina-
ção pela meditação do sofrimento de Jesus na Cruz, pela oração do 
terço e também pela vida dos santos, e isso foi crescendo de tal for-
ma, que mais tarde, abandonou uma brilhante carreira militar por 
sentir que não era sua vocação e começou a reunir um grupo de 
pessoas que praticassem, não somente a vida religiosa, mas que 
pudessem se tornar apóstolos da pregação da paixão de Jesus. 

Com muita luta, sofrimentos e humilhações, fundou a Congregação dos Padres Passionis-
tas. Abençoado com dons sobrenaturais das profecias, de ver a distância e curar doentes 
apenas com sua benção e era um dos mais celebrados pregadores de seu tempo. No dia 
18 de Outubro de 1775, aos 81 anos, entrou para a glória, na eternidade. 

Os testemunhos de vida e missão de São Judas Tadeu, São Paulo da Cruz, assim como 
de todos os outros Santos e Santas de Deus, expressam a todos nós o convite do Pai à 
santidade, sendo perseverantes e mantendo a pureza, assumindo compromisso de fé e a 
vivermos conforme nosso estado e condição de vida. 
 

Geraldo José de Oliveira (Pastoral Vocacional) 

Imagem: Revista Brasileira de Educação Básica 
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BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

Fone: (16) 3116-7965 
     Rua Rafael de Abreu 
Sampaio Vida, 1271, Centro 

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 

MINAS FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

 

 

 

FORTALECIMENTO NA FÉ E NAS AÇÕES SOCIAIS 

 

Meus pais, Dalva e Edimo Moschen, mudaram-se para São 
Carlos em 2001, e há 20 anos participam da Paróquia São Judas 
Tadeu. Como já eram católicos praticantes em Bebedouro, sua 
cidade de origem, logo que aqui chegaram, procuraram saber qual 
a paróquia que pertenciam, para frequentá-la e devolver o dízimo. 
Logo conheceram o Padre Ademir, pároco da São Judas naquela 
ocasião. Meu pai relembra que Padre Ademir tinha duas paróquias 
sob a sua responsabilidade, a São Judas e a Santa Edwiges, o 
que era bastante trabalho para ele.  

Outro aspecto que eles lembram bem é que a comunidade que 
participava das celebrações era bem menor do que a de hoje, 
composta majoritariamente por pessoas mais maduras e bastante 
simples. Logo em 2002, meu pai foi convidado a participar do CA-
EP e, em seguida, assumiu o MESC, no qual participou por sete anos. Minha mãe também participou do MESC, poste-
riormente, em 2008, por dois anos, por ocasião da transição entre o Padre Ademir e o atual Pároco, Padre Márcio. Para 
se ter uma ideia, naquele tempo havia apenas seis ministros da eucaristia, além de poucos leitores e músicos. Assim, 
recordam que esses ministérios tiveram considerável expansão com o Padre Márcio.  

As festas juninas e do Padroeiro São Judas Tadeu sempre foram animadas, com a participação ativa da comunida-
de. Meu pai recorda que foi amigo de um dos fundadores da Paróquia, o Sr. Luís Luchesi, que muito contribuiu para 
sua formação e consolidação. Tanto meu pai como minha mãe também foram muito amigos do Sr. Beline, que muito 
contribuiu também com a Paróquia.  

Tanto para meu pai, como para minha mãe, as mudanças sofridas pela Paróquia são decorrentes da própria moder-
nização da sociedade e dos esforços do Padre Márcio, sendo hoje uma paróquia cuja comunidade é composta por cri-
anças, jovens, adultos e casais com seus filhos, o que eles entendem como algo de extremo valor para a formação da 
nova geração de católicos.  

Meus pais consideram fundamental o trabalho dos jovens na nossa paróquia, principalmente no que se refere à tec-
nologia, neste tempo de pandemia. Dessa forma, essa pluralidade geracional enriquece bastante o trabalho pastoral. 
Também reconhecem o protagonismo das mulheres em todas as pastorais e os esforços de todos e todas para a ma-
nutenção e fortalecimento na fé e nas ações sociais da nossa querida São Judas Tadeu, que está de parabéns pelo 
seu Jubileu de Prata. 

Renata Maria Moschen Nascente 

Jubileu de Prata da Paróquia São Judas Tadeu 

OUTUBRO  
MÊS MISSIONÁRIO 

No mês de outubro nossa Igreja Católica celebra o Mês Missioná-
rio. Iniciamos com a comemoração de Santa Teresinha do Menino 
Jesus (01/10), que é reconhecida pela Igreja, como a padroeira das 
missões. O anúncio de Jesus Cristo é um anúncio de paz, que leva 
aos mais necessitados a misericórdia. Deus que é Pai das Misericór-
dias, enviou o seu próprio Filho para evangelizar os pobres, sarar os 
duros de coração, anunciar o ano da graça e levar a salvação a todos 
os povos. 

Outubro também é o mês de Nossa Senhora Aparecida (12/10), 
Mãe de Jesus e da igreja, que falando tão pouco e de modo simples, 
dizia tudo no silêncio de seu coração. 

“Jesus Cristo é missão” é o tema escolhido para o mês missioná-
rio pela igreja no mundo, cuja inspiração bíblica é “Não podemos dei-
xar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). Observamos que 
a pandemia, que se prolongou, evidenciou e ampliou o sofrimento, a 
solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já padeciam. Des-
mascarou nossas falsas seguranças e mostrou aos nossos olhos a 
nossa fragilidade humana. Mas é nosso papel como discípulos de 
Cristo sermos missionários da esperança, da caridade e da salvação 
sendo linha de frente diante dos que padecem em meio a essa pan-
demia. 

Uma Igreja em missão é de responsabilidade de todo cristão.  

Deixe que o Senhor guie você na missão! 

Leia Mt 28,19-20 e complete com as palavras 
do próprio Jesus: 
“Vão e façam com que todos os ............... se 

tornem meus ..................., ........................ em 

nome do ........, e do ............... e do ................, 

e ...................... a observar tudo o 

que ............... a vocês. Eis que eu ........... com 

vocês todos os dias, até o ..........................” 
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Balancete do Dízimo - AGOSTO 2021 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

418 134 

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 1.325 kg de alimentos em 53 
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. 

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 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

 

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

/andrea.bachurresende 

O PODER DA PALAVRA DE DEUS 

 

     Comecei a participar da Paróquia São Judas Tadeu 
em 2018. Na mesma época fui acolhida pela Pastoral Vocacional, e um tempo depois no grupo de Leitores e Salmistas. 
Me senti muito bem vinda em todos os grupos onde fui inserida, me senti "em casa", desde o começo.  

Quando começaram os encontros da Leitura Orante, fiquei bem interessada, pois eram grupos menores, com um 
estudo que muito me interessava. Gostei já no primeiro encontro. No começo achei que seria um estudo de evange-
lhos, onde alguém explicaria o texto sagrado, baseado em algum ensinamento anterior. Fiquei surpresa ao perceber 
que no encontro todos teriam voz e poderiam expor suas dúvidas, seus questionamentos e suas experiências. Achei 
muito interessante a troca de experiências entre os membros, tanto os com maior entendimento e facilidade, como os 
com maior dificuldade. 

Para mim, os encontros foram tomando uma profundidade, me fazendo refletir so-
bre acontecimentos de uma época tão diferente da nossa, e tentando trazer para hoje, 
as atitudes que deverei tomar para poder cumprir a missão deixada por Deus. Quando 
recebo o roteiro dos encontros, vou me preparando, tentando abrir a mente e o cora-
ção, para que a próxima semente plantada, sirva para que eu tome caminhos que me 
levem ao encontro da Palavra de Deus, e que eu consiga levá-la para outras pessoas.  

Essa missão se torna mais fácil, quando caminhamos juntos. Um ajudando e apoi-
ando o outro. Só assim chegaremos, mais perto de realizarmos essa missão tão linda, 
que nos mostra como é grande o amor de Deus, para conosco. O poder da Palavra de 
Deus, nos faz enfrentar e entender nossa missão nesse mundo. Principalmente nos 
dias tão difíceis que estamos passando. E que com a graça do Pai, logo passará. 

 

Márcia Fontana da Conceição  

LEITURA ORANTE - Testemunho 

 

DEUS NÃO CHAMA OS CAPACITADOS,  
MAS CAPACITA OS ESCOLHIDOS! 

 

Meu nome é Silvani Vaz Feliciano Mancuso tenho 42 anos, sou casada há 22 anos com o meu marido Wanderlei. 
Dessa união de amor, Deus nos presenteou com 4 filhos. O primeiro foi a Clara, que voltou para junto do nosso Deus, 
quando estávamos com 3 meses de gestação. Tempo depois tivemos a alegria de nascer nosso segundo filho, o Pe-
dro, depois a Alice e mais tarde a Luiza. 

Participamos todos os domingos da missa na Igreja São Judas Tadeu, e é com muita alegria que deixo e renovo 
todos os dias para a minha família, a herança espiritual de um Deus de amor e misericórdia. Como católica devo seguir 
o exemplo de Maria e José, os pais de Jesus, que com obediência ao nosso Deus nos deu o exemplo de família. Toda 
família é uma luz no mundo!!! 

Ajudo minha comunidade em honra ao Nosso Senhor Jesus Cristo, como Ministra Extraordinária da Sagrada comu-
nhão, sou Missionária da Capelinha da Mãe Peregrina e tam-
bém Coordenadora da Comunidade Santa Rita de Cássia. 
Minha filha Alice faz parte da Legião de Maria também na 
igreja São Judas Tadeu. 
     Quero testemunhar que passamos por tribulações, mas 
através da oração diária, rosário, eucaristia e confissão, sen-
timos a paz do nosso Deus reinar em nossos corações...  
     Não posso deixar de falar também, sobre a minha experi-
ência nas visitas Missionárias onde proclamamos o Querig-
ma de Deus. Achava que eu não tinha capacidade para sair 
de porta em porta e levar o amor de Deus para as pessoas, 
mas  o Espirito Santo soprou sobre mim me dando ferramen-
tas espirituais para enfrentar o medo que existia dentro de 
mim, deixando  assim transparecer a ação de Deus sobre 
mim e sobre todas as famílias que visitei. 

PALAVRA DO PAROQUIANO 
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Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

HORÁRIO DA SECRETARIA 

Segunda a sexta: das 08h às 12h e das 13h às 17h.  
Sábado: das 08h às 12h   

Fone: 3371 8487 / WhatsApp - 99138 5700 

ATIVIDADE SEMANAL:  Quarta - 13h30: Bazar   

 

ACONTECEU NA PARÓQUIA 

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 623  
Jd. Ricetti   -   Fone: (16) 3368-8175 

ESTE ESPAÇO ESTÁ DISPONÍVEL  
PARA O SEU ANÚNCIO  

E PARA VOCÊ  COLABORAR COM O  
INFORMATIVO DA NOSSA PARÓQUIA. 

 
Informações na Secretaria Paroquial. 

Vendas 
Instalações 
Manutenções 

 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

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 

Excepcionalmente esta edição 
não terá a versão impressa. 

Veja mais fotos - Ouça a homilia - Assista a missa 

Acesse nosso site e Facebook: 
www.paroquiasaojudastadeusc.org.br 

facebook.com/paroquiasaojudastadeusc/ 

PASTORAL DO BATISMO 

Inscrições: 15 de outubro 

Preparação: 17 de outubro 

Celebração: 31 de outubro 

Não cobramos taxa para o Batismo. 

MISSAS PRESENCIAIS 

´ 

Todas as missas estão sendo presenciais. Lotação de 
acordo com as normas sanitárias. É necessário o uso de 
máscara e manter o distanciamento social. 

MISSAS TRANSMITIDAS PELO FACEBOOK 

 

Acompanhe a transmissão da Santa Missa pelo Face-
book da Paróquia (paroquiasaojudastadeusc), de terça a 
sexta-feira, às 19h30 e, aos sábados e domingos, às 19h.  

AGENDA PASTORAL 
 

Seguindo as orientações da nossa Diocese de São Carlos, todas as atividades pastorais que geram aglomeração de 
pessoas devem ser realizadas com prudência e respeitando as normas sanitárias. Os eventos que forem realizados se-
rão comunicados pelo WhatsApp, por meio dos coordenadores das pastorais e comunidades. 

1ª EUCARISTIA - 12/09 

 

  Nossa comunidade se alegra com os 
catequizandos que receberam o Corpo 
e o Sangue de Jesus pela primeira vez. 
   Agradecemos aos pais e padrinhos 
pela educação na fé, e aos catequis-
tas de nossa paróquia, pela dedicação 
em prepara-los para esse momento. 

Terço Vocacional - 28/08 

Estudo Mês da Bíblia - 01/09 

Pós-encontro do ECC - 17/09 

Batizados - 19/09 

Quis Mês da Bíblia - 25/09 

Manhã da  
Sobremesa - 
MCO - 25/09 

Terço da  
Esperança - 

18/09 


