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A VIDA NUNCA TEM FIM 

 

Dizemos que tantas vezes a morte nos visitou e levou embora um 
ente muito amado. Choramos a partida, lamentamos o silêncio. Mas, na 
realidade, a morte nunca leva embora ninguém, ela simplesmente 
“transforma” a vida da gente. E nunca devemos pensar que vamos ao 
cemitério para enterrar alguém: vamos apenas plantar uma semente que 
logo germinará para a vida eterna. Claro que a compreensão total só a 
teremos quando nós também tivermos passado deste para o outro lado 
da rua da vida. 

A Palavra de Deus nos mostra que a morte do homem não é vontade 
de Deus. Ele é o Deus da Vida! E é de vida a promessa do Salvador. Em 
nosso coração foi depositada esta esperança-certeza de salvação. E o 
Deus da vida continua querendo seus filhos livres da morte. Ao ressusci-
tar seu Filho Jesus, abriu para todos nós a esperança da vida plena. 

A mensagem de Cristo, no Evangelho, é uma mensagem de vida: ”Eu 
vim para que tenham vida ”(Jo 10,10). ”Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que 
vive e acredita em mim, não morrerá para sempre”(Jo 11,25-26) 

Todo o Evangelho está fundamentado no mistério da morte e ressur-
reição de Jesus. O grande acontecimento que marcou a vida de Jesus foi 
a sua morte. Na sua morte fomos salvos. Seguindo a Cristo, abraçando o 
seu Evangelho e transformando-o em compromisso, jamais seremos do-
minados pela morte. Enquanto temos tempo, sejamos cooperadores de 
Deus na realização de seu plano de amor, pois “É vontade do Pai que ninguém se perca.” (Jo 6,39) 

 

Dulcinea Baio (Past. da Esperança) 

PAPA FRANCISCO NOMEIA NOVO BISPO DE SÃO CARLOS 

 

     No dia 20 de outubro, o Papa Francisco nomeou como bispo de nossa Diocese de São 
Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, até então Bispo-auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Nas-
cido em Caconde-SP, D. Luiz Carlos tem 57 anos e é Mestre em Filosofia. Foi nomeado 
bispo em 2016, e atualmente é o Secretário Geral da CNBB no Regional Sul 1 (Estado de 
São Paulo). 
     Nossa diocese continua sendo conduzida por D. Eduardo Malaspina, como Administra-
dor Diocesano, até que D. Luiz Carlos tome posse como o 8º Bispo Diocesano de São Car-
los, no dia 18 de dezembro, às 10h, na Catedral. Com fé e esperança, acolhemos na cari-
dade D. Luiz Carlos como o novo pastor de nossa Diocese. 
 

     Seja bem-vindo Dom Luiz Carlos. Nós o acolhemos na fé, na caridade e na esperança!  

ASSEMBLEIA ECLESIAL DA AMÉRICA LATINA E CARIBE  
 

Somos todos discípulos em saída 
 

     A Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe acontecerá nos dias 21 
a 28 de novembro, na Cidade do México, com expressiva participação das 
lideranças das comunidades eclesiais, seja de forma presencial, seja on line.  
      Nossa comunidade participou do Processo de Escuta, expressando a 
comunhão e a participação neste grande evento eclesial, que visa retomar 
as orientações do Documento de Aparecida, atualizando-as em sintonia com 
os ensinamentos do Papa Francisco.  
     Sob a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América 
Latina e do Caribe, queremos dar um novo vigor missionário à nossa Igreja, 
caminhando para a celebração do 500º aniversário do evento Guadalupano 
2031) e do 2000º aniversário da nossa Redenção (2033). 
     Acompanhemos com nossas orações esse importante momento de refle-

xão da nossa Igreja, sob o impulso do Espírito Santo. 



NATALÍCIOS 

 

02- Josefa Poleti Tavoni 
04- Rosa Sabi de Paula 

04- Jaci Terezinha Castro 

04- Regina Ap. Nicola Duarte 

05- Ana Maria Fonseca 

05- Maraiza P. S. Pinto 

06- Herberth Kauê Novaes 
09- Delcir Lopes 

10- Marcos Aurélio Guastaldi 
13- Valdinei da Silva Barros 
14- Maria Estela A. P. Canevarolo 

15 – Aline Gementi de Lima 

15- Marina Matsue Nakatu Iashiro 

17- Eliana Cristina Celenza 

17- Sirley Rodrigues Z. Cordero 

18- Cristina Carolina B. Martins 
19- Ana de Fátima Vendramin 

19- Claudia Rejane Z. Costa 

20- Ana Dell’Antonia Gava 

21- Paulo Dias 
24- Rosangela C. Scatamburlo 

25- Edimo Moschen 

25- Rodolfo Donizete Zanette 

26- Aparecida Zorzi Bartaquim 

27- Maria Stela Regina Caruza Coura 

28- Maria de Lourdes C. Peppino 

30- Luiz Carlos de Andrade 
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 LITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBROLITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBROLITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBROLITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBRO    

01 Rm 11,29-36 / Sl 68 / Lc 14,12-14 

02 Is 25,6a.7-9 / Sl 26 / 1Jo 3,1-2 / Jo 6,37-40  COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS 

03 Rm 13,8-10 / Sl 111 / Lc 14,25-33 

04 Rm 14,7-12 / Sl 26 / Lc 15,1-10                                                        São Carlos Borromeu 

05 Rm 15,14-21 / Sl 97 / Lc 16,1-8 

06 Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144 / Lc 16,9-15 

07 Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23 / 1Jo 3,1-3 / Mt 5,1-12a     SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 

08 Sb 1,1-7 / Sl 138 / Lc 17,1-6 

09 1 Cor 3, 9 -11 / Sl 45 / Jo 2,13-22                                   Dedicação da Basílica de Latrão 

10 Sb 6,1-11 / Sl 81 / Lc 17,11-19                                                                São Leão Magno 

11 Sb 7,22-8,1 / Sl 118 / Lc 17,20-25                                                                 São Martinho 

12 Sb 13,1-9 / Sl 18 / Lc 17,26-37                                                                                               

13 Sb 18,14-16;19,6-9 / Sl 104 / Lc 18,1-8 

14 Dn 12,1-3 / Sl 15 / Hb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32       33° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

15 1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sl 118 / Lc 18,35-43 

16 2Mc 6,18-31 / Sl 3,2-7 / Lc 19,1-10 

17 2Mc 7,1.20-31 / Sl 16 / Lc 19,11-28 

18 1Mc 2,15-29 / Sl 49 / Lc 19,41-44 

19 1Mc 4,36-37.52-59 / Cânt. 1Cr 29 / Lc 19,45-48        Ss. Roque, Afonso e João Del Castillo 

20 1Mc 6,1-13 / Sl 9A / Lc 20,27-40 

21 Dn 7,13-14/ Sl 92 / Ap 1,5-8 / Jo 18,33b-37   SOL. JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO 

22 Dn 1,1-6.8-20 / Cânt. Dn 3,52-57 / Lc 21,1-4                                                                     

23 Dn 2,31-45 / Cânt. Dn 3,57-61 / Lc 21,5-11 

24 Dn 5,1-6.13-14./ Cânt. Dn 3, 62-63 / Lc 21,12-19                                           Santo André 

25 Dn 6,12-28 / Cant. Dn 3,68-74 / Lc 21,20,2 

26 Dn 7,2-14 / Cânt. Dn 3,75-81 / Lc 21,29-33 

27 Dn 7,15-27 / Cânt. Dn 3,82-87 / Lc 21,34-36 

28 Jr 33,14-16 / Sl 24 / 1Ts 3,12-4,2 / Lc 21,25-28.34-36         1° DOMINGO DO ADVENTO 

29 Is 2, 1-5 / Sl 121 / Mt 8,5-11 

30 Rm 10,9-18 / Sl 18 / Mt 4,18-22                                                                                           

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. 

POR QUE SOU DIZIMISTA? 

 

Sou dizimista porque sou fiel a Deus. 
Sou dizimista porque confio em Deus. 
Sou dizimista porque sou grato a Deus 

por tudo que tenho. 
Sou dizimista porque é um compromis-

so de todo cristão. 
Sou dizimista porque quero que a Pala-

vra de Deus continue a ser anunciada.  
Sou dizimista porque sou um missionário. 
Sou dizimista porque sou generoso. 
Sou dizimista porque sou solidário com 

meus irmãos mais necessitados. 
Sou dizimista porque o dízimo revela 

minha participação na paróquia. 
Sou dizimista porque entendo o que é 

ser comunidade. 
Sou dizimista porque a comunidade deve ser bem acolhida. 
Sou dizimista porque sou responsável pelo sustento da paróquia. 
Sou dizimista porque o templo de Deus precisa ser belo e bem cuidado. 
Enfim, sou dizimista porque dízimo é amor. 
E você por que é dizimista? Porque ... 
Se não for ainda um dizimista em nossa paróquia, faça essa experiência. 

 

Mauro Carlos Romanatto (Pastoral do Dízimo) 

PARA QUEM PUDER AJUDAR! 
 

Para você que sente o chamado de 
Deus para manifestar sua generosidade na 
manutenção da missão da 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: pode ser baixado 
e instalado nos dispositivos móveis. 
 

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 
(Marcio Coelho) 
 

4) PIX DA PARÓQUIA: utilize a “chave”: 
CNPJ - 45356292007221 

Será creditado para: Mitra Diocesana de 
São Carlos - Paróquia São Judas Tadeu. 
 

Por intercessão de São Judas Tadeu,  
Deus abençoe a sua generosidade e o seu 

compromisso com a nossa Igreja. 

O Dizimista fiel professa que Jesus Cristo é o Rei e Senhor de sua 
vida, de seu coração e de seus bens, consagrando todo mês uma 
parte do que recebe para colaborar com o sustento da missão 

evangelizadora da nossa Igreja. 
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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 

JORNADA MUNDIAL DOS POBRES 

Dia Mundial do Pobre - 14 de novembro 

 

     A V edição da Jornada Mundial dos Pobres (JMP), que é conclu-
ída no Dia Mundial do Pobre, com o tema “Sentes Compaixão?”, é 
um convite a não sermos indiferentes ao sofrimento alheio, especi-
almente dos nossos irmãos mais vulneráveis. Com o lema bíblico 
que inspira a celebração desta edição “Sempre tereis pobres entre 
vós”, extraído de Mt 14,7, somos convidados a refletir sobre a dura 
realidade de nossa sociedade de que, enquanto não se estabelecer 
o reino de Deus, as diferenças sociais estarão sempre presentes.  
     A pobreza é um tema bastante amplo, envolvendo questão soci-
ais, políticas e econômicas de abrangência mundial. Como conse-
quência dessa abrangência, nossas ações individuais de combate à 
miséria parecem não ter grande valia. Isso desestimula nossa práti-
ca de caridade e de luta por um mundo de maior igualdade.  
     Porém, apesar do próprio Cristo ter nos afirmado que “Sempre 
tereis pobres entre vós”, ele também nos afirma que “Todas as ve-

zes que fizestes isso (caridade) a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes!” (Mt 
25,40). É essa reflexão que devemos fazer na JMP, sobre o pedido de Jesus de nunca sermos indiferentes às necessi-
dades de nossos irmãos. Ainda que nossas ações não resolvam a raiz do problema, o alívio do sofrimento, ainda que 
pontual e temporário, é agradável aos olhos de Deus, pois mostra o amor que temos uns pelos outros, que é o manda-
mento fundamental “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.  

Grandes santos de nossa igreja viveram ativamente esse pensamento, doando sua vida para o alívio do sofrimento 
alheio. Dentre muitos, podemos recordar Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres. E é por isso que 
nossa fé católica nos convida a venerarmos os Santos e Santas, para refletirmos sobre sua vida e imitá-los no segui-
mento a Cristo.  

Que tenhamos compaixão para com todos, lutemos contra as desigualdades e nos empenhemos em aliviar o sofri-
mento de cada irmão nas nossas pequenas ações, pois, como disse Santa Madre Teresa de Calcutá “Não é o que se 
faz, mas quanto amor se dedica no que faz que realmente importa”.   
 

Miriam Picon (Coord. Past. Social) 

CRISTO REI: REINO DE AMOR, JUSTIÇA E PAZ 

 

“Pois eu estava com fome e me destes de comer; Eu estava com sede e me 
destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava nu e 
me vestistes; eu estava doente e cuidastes de mim; eu estava na prisão e fos-
tes me visitar. Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a 

um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes”. 
 

A celebração de Cristo Rei, no último domingo do Tempo Comum, encer-
rando o ano litúrgico da nossa Igreja, leva a reflexão sobre nossa vida e mis-
são. É uma oportunidade para que possamos olhar para nossas atitudes nes-
se mundo, onde Deus nos confiou o dom da vida, esperando que possamos 
ter atitudes de caridade, fraternidade, igualdade e amor com nossos irmão e 
principalmente com os mais necessitados, os mais carentes, aqueles que es-
tão marginalizados, que sofrem distinções e discriminações.  

A palavra “Rei” quando pesquisamos mostra “chefe de estado investido de 
realeza; aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela do poder”. Je-
sus se mostrou Rei sem precisar ter posses, ter riqueza, ter pessoas a seu 
serviço. Ao contrário Jesus foi, é e sempre será, Rei na simplicidade, na cari-
dade, no serviço aos irmãos e no amor Ágape.  

Jesus é o Rei que quis assumir o rosto daqueles que têm fome e sede, dos 
estrangeiros, dos que estão nus, doentes ou presos, de todas as pessoas que 
sofrem ou são marginalizados. Desse modo, o comportamento que tivermos 
para com eles será considerado o modo como nos comportamos para com o 
próprio Jesus. Para Jesus, reinar é servir, e aquilo que Ele nos pede é de es-
tarmos atentos ao clamor do pobre, do fraco, do doente, do marginalizados e de todos os irmãos que precisam do nos-
so amor com gestos e atitudes. 

O nosso Senhor e Rei do Universo é Jesus Cristo ressuscitado e vencedor da morte. Ele mostra que devemos, a 
cada dia de nossa vida ,nos libertarmos do egoísmo, da obsessão, das mentiras, da corrupção, do ódio e do pecado, 
para com Ele caminharmos para um mundo novo, de atitudes novas, de gestos concretos com nossos irmãos, para 
caminharmos para o Reino de Jesus Cristo, Vida Eterna no qual teremos liberdade e a plena felicidade. 

 

Jose Augusto Amorim (Mesc) 
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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 

JESUS CRISTO 

REI DO UNIVERSO 

Esta festa nos convida a refletir como é o reinado que Jesus assu-
me. Mesmo estando na terra, os seus objetivos não são somente ter-
renos, são de vida eterna, a ponto de dar a vida por todos nós na cruz. 
A realeza de Jesus tem como objetivo dar testemunho da verdade. 
Ele é a manifestação da fidelidade de Deus ao longo da história. 

Celebrar Cristo Rei significa hoje reanimar a resistência das nos-
sas comunidades, animar os aflitos e acolher a todos com espírito 
fraterno e na caridade.  

Ser cristão hoje é ser sinal de contradição e de luta pela constru-
ção de um reino diferente, em um mundo tão desigual e cheio de 
injustiças, onde a competição, o acúmulo de riqueza, a busca do po-
der e do prazer próprio divergem do plano de Jesus Cristo, que é de 
servirmos os irmãos e vivermos em comunidade e paz. 

Enfim, como é o Reino de Jesus? É um reino de amor, bonda-
de, perdão e verdade. 

Você aceita viver assim também por amor a Jesus? A Eucaristia 
nos ajuda, pois quanto mais recebemos Jesus, mais nos parecemos 
com Ele. É um milagre e, onde há amor e bondade, ali acontece o 
Reino de Jesus. 

 N  M  R   

A  O  H  R  

 E  D  A   

A  O      

 R  T  R  O 

C  R  D   E 

 O  D  D   

  Z      

Em novembro, encerramos o Ano Litúrgico com a celebração de Cristo Rei, e celebramos também o dia dos leigos e 
leigas, batizados que testemunham sua fé por meio de atos concretos na vida da comunidade e na sociedade, fazendo 
acontecer o Reino de Jesus.  

Preencha completando com as letras que fal-
tam, as palavras estão em negrito no texto. 
Para realizarmos o reinado de Jesus hoje em 

nossa vida devemos agir para: 

FESTIVIDADES DE SÃO JUDAS TADEU  

Procissão do Padroeiro 

Tríduo em louvor a São Judas Tadeu 

Deus abençoe a todos 
que trabalharam e  
colaboraram. 
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Balancete do Dízimo - SETEMBRO 2021 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

376 149 

O movimento de caixa do mês de setembro, 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 SETEMBRO, 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. 

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 

COMEMORAR OS  
25 ANOS DA  

NOSSA  PARÓQUIA 

 

Para mim tem um significado muito grande poder fazer parte dessa “história”, pois ve-
nho lá de trás, onde não tínhamos uma Igreja no bairro e precisávamos ir até a Catedral 
para as nossas missas no domingo e dias de festas, como Natal, Semana Santa.  

Foi então que um grupo de pessoas foi falar com o Cônego Virgílio de Paula, padre da 
Catedral, sobre a importância de uma Igreja no bairro, e ele prontamente se dispôs a aju-
dar. Ganhamos o terreno e demos início às reuniões, que eram realizadas na antiga fábri-
ca de balanças do Sr. Fiori. A escolha do nome do Padroeiro, São Judas Tadeu, gerou 
alguma polêmica no início, pois as pessoas estavam confundindo com Judas, o traidor, o 
que foi esclarecido pelo Con. Virgílio, fazendo as pessoas aceitarem e se colocarem à 
serviço, dando início às obras de construção.  

Todos sabem que iniciamos em um barracão de sapé, onde eram realizadas as quer-
messes para arrecadação de fundos para construção da Igreja e que, graças a generosi-
dade de toda a comunidade e também dos padres que por aqui passaram, hoje temos a 
nossa Paróquia São Judas Tadeu, constituída por 44 pastorais, ministérios, comunidades 
e setores de quarteirão. Hoje, nosso pastor é o Pe. Marcio Coelho, a quem agradecemos muito, principalmente durante 
essa pandemia, quando ele trabalhou incansavelmente para que a comunidade permanecesse sempre unida na fé.  
 

Gracia Tereza Negregiol 

JUBILEU DE PRATA DA  
PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU  

 

SERVIR COM ALEGRIA  
E DISPOSIÇÃO 

 

Chamo-me Isabel Cristina da Silva, tenho 52 anos e sou Diretora de Esco-
la. Venho de uma família católica, eu minhas seis irmãs e meus dois irmãos 
recebemos de nossa mãe Luiza, uma formação voltada para os valores cris-
tãos e ao amor à Igreja de Cristo.  

Minha caminhada começou na Igreja de Santo Antonio, na Vila Prado, on-
de nasci e moro até os dias de hoje. Foi nessa querida Comunidade que rece-
bi os sacramentos de minha iniciação cristã, e comecei a servir na liturgia e 
como catequista durante muitos anos. Foi nessa ocasião que tive o privilégio 
de conhecer, conviver e aprender muito sobre nossa fé católica, com o então 
seminarista Marcio Coelho. E foi também, com muita alegria que depois de 
muitos anos fora, a volta de Pe. Marcio para São Carlos, mais precisamente 
para a Paróquia de São Judas Tadeu, trouxe a oportunidade de poder partici-
par de suas celebrações e enriquecer minha fé com os ensinamentos oriundos 
de suas homilias e reflexões.  

Por isso, passei a frequentar com mais assiduidade a comunidade de São 
Judas. Depois de algum tempo fui convidada pela Vânia Gava para fazer parte do Ministério de Leitores, e foi com mui-
ta alegria que comecei a Proclamar a Palavra de Deus nas celebrações e ter uma participação mais ativa. Nesse meio 
tempo também comecei a colaborar no Ministério de Criação e Ornamentação (MCO). Por fim, recebi o convite de Au-
gustinho Coelho para servir também como MESC, e apesar de minhas limitações, tento servir com responsabilidade, 
humildade e amor; dando minha contribuição, mesmo que pequena para a construção do Reino de Deus.  

Agradeço de coração a acolhida e a generosidade de cada um que foi e continua sendo presença de Deus em mi-
nha vida e na minha caminhada cristã. 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

     A edição do nosso informativo paroquial do mês de janeiro de 2022 será dedicado à comemoração do Jubileu de 
nossa Paróquia. Se você desejar partilhar sobre a sua participação nesta história, entregue seu testemunho na Secre-
taria Paroquial até o dia 30 de novembro (texto de no máximo 10 linhas). 
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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: 05 de novembro 

Preparação: 07 de novembro 

Celebração: 21 de novembro - 08h30 

Não cobramos taxa para o Batismo. 

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. 

MISSAS PRESENCIAIS 

´ 

Todas as missas estão sendo presenciais. Lotação 
autorizada de 100% da capacidade. Mas ainda é neces-
sário 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.  

O SÍNODO DOS BISPOS 2021-2023 

 

O Papa Francisco nos dias 9 e 10 de outubro 
deu início ao processo que culminará na As-
sembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos em 
2023, a qual tem como tema: Por uma Igreja 
sinodal: comunhão, participação e missão. O 
Papa tem por objetivo propiciar à Igreja um 
avanço em conjunto, um ouvir mútuo, para 
que assim alcancemos juntos, movidos pela 
presença do Espírito Santo, a solidariedade 

em relação aos esgotamentos e as esperanças da humanidade. 
Este processo é constituído por três etapas. A primeira será realizada 

em nível diocesano, a segunda em nível continental e a última em nível de 
Igreja universal. Além da presença dos bispos, como é tradição nos síno-
dos, o Papa também convocou os leigos, os consagrados, os presbíteros e 
toda a Igreja, todo o povo de Deus. 

Portanto, peçamos a Deus que seu Espírito Santo nos mova, para que 
assim saibamos aproveitar essa oportunidade para nos colocarmos em co-
munidade e, iluminados pela presença do Espírito Santo, possamos tomar 
decisões acertadas. Que Deus abençoe também nosso bispo nomeado 
Dom Luiz Carlos Dias, para que juntos, como Igreja Particular de São Car-
los, possamos fortalecer esse espírito de sinodalidade. 
 

Marcus Paulo Soares (Seminarista) 

Dia de Santa Terezinha - 01/10 

Batizados - 24/10 

Noite da Panqueca - 17/10 

Nossa Senhora Aparecida - 12/10 

Dia do 
Pastel e  
do Doce 
23/10 


