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ADVENTO E NATAL 
 

COMO NOSSA SENHORA, ACOLHEMOS O SENHOR 
 

É chegado o tempo do ADVENTO, tempo este que é reservado para nós como um tempo de verdadeira 
conversão, de mudança, de nos confessarmos em busca de nos despedirmos do homem velho que até ali 

viveu, para que no NATAL, não somente Jesus Cristo nasça, mas que também nós enquanto cristãos, possamos nas-
cer para uma vida nova. 

Temos portanto neste tempo,  a oportunidade de “gestacionar” um algo novo, assim como a mulher durante 9 meses 
gestaciona um novo ser. Por isso que precisamos mudar os nossos hábitos, nossa postura e nossas atitudes para que 
durante essas 4 semanas que nos separam do Natal, possamos renovar o compromisso de aceitar de forma única e 
definitiva o Salvador Jesus que vem, celebrando o seu Natal. 

Podemos observar nos símbolos do Advento tamanha perfeição, a começar pela coroa. Feita por um círculo que 
não tem princípio e nem fim, remetendo-nos ao amor de Deus que é eterno, além disso, o “círculo” dá ideia de “elo”, de 
união entre Deus e as pessoas, como uma grande “Aliança”. As quatro velas pos-
tas na coroa, sendo acesas uma por semana, revelam a nossa ascensão gradual 
para a plenitude da luz do Natal, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. 

Passados estes dias de preparação, de restauração, é hora da tão esperada 
chegada do menino Jesus, é o momento de nós como igreja dobrarmos os nos-
sos joelhos diante daquele que é o Salvador, juntamente com Maria, José e os 
pastores. É durante este período que celebramos o Sol da Vida, que nos ilumina 
com Sua graça Salvadora. É por meio de Jesus Cristo, que podemos crer em 
uma luz de um novo tempo, que floresce em nossos corações.  

Essa promessa de vida nova, de luz do mundo não foi feita a mais de dois mil 
anos, a cada ano isso se renova, a cada Natal temos o privilégio de nos alegrar 
com o nascimento do Salvador do Mundo, que desceu do céu e se fez homem, 
para trazer a verdadeira paz. 

Portanto, por termos a possibilidade de viver novamente a promessa do Natal, 
cabe a nós fazermos deste tempo único, como nunca o fizemos antes, que faça-
mos um verdadeiro propósito de mudança, de conversão, de abandono das tre-
vas em nossas vidas e que nossos votos fecundem o encantamento por Deus e o 
respeito ao próximo. 

 

Feliz Natal a todos!  
 

Jessica Naiara e Thomaz Granato (Mesc) 

NOVENA DE NATAL 

Rezando em família  
para acolher o Senhor 

que vem! 
 

     Deus nos convida a viver 
intensamente a oração neste 
Tempo do Advento. E a Nove-
na de Natal é uma oportunida-
de para reunirmos a família em 
torno da Palavra de Deus. Ca-
da encontro é um momento de 
graça, no qual Deus se faz 
presente em nossos lares, com 

sua luz e com seu amor.  
     Consagre sua família ao Senhor neste Advento por meio 
da Novena de Natal e juntos celebraremos o seu encerra-
mento no dia 17 de dezembro, com a missa às 19h30. 

SEJA BEM-VINDO 

DOM LUIZ CARLOS! 
 

     No próximo dia 18 de 
dezembro, às 10h, na Cate-
dral de São Carlos, D. Luiz 
Carlos Dias tomará posse 
como nosso novo bispo dio-
cesano. Nomeado pelo Pa-
pa Francisco no dia 20 de 
outubro, D. Luiz Carlos será 
o 8º Bispo da nossa Dioce-
se de São Carlos 

Você é convidado a participar dessa Celebração Euca-
rística, manifestando a comunhão com toda a nossa Igreja 
diocesana. Para os que não puderem participar de forma 
presencial, poderão acompanhar a transmissão da missa 
pela Rede Vida de Televisão. 

EDIÇÃO ESPECIAL DE NATAL 

O SENHOR VEM NOS TRAZER A SALVAÇÃO! 



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 Bernardo Braga 

10- Messias F.  Santos 

11- Gislaine Ap. V. Uliana 

13- Eduardo Arantes Burihan 

14- Lucia Ap. Calcia de Lima 

15- Olga Bertuce Ferrare 

15- Oswaldo Cardoso O. Júnior 
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 

24- Gracia Teresa Negregiol 
24- Tânia Aparecida Marques 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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 LITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBRO    

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

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

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

04 Is 30,19-21.23-26 / Sl 146 / Mt 9,35-10,1.6-8 

05 Br 5,1-9 / Sl 125 / Fl 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6                                                 2° DOMINGO DO ADVENTO 

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

07 Is 40,1-11 / Sl 95 / Mt 18,12-14                                                                  Santo 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 41,13-20 / Sl 144 / Mt 11,11-15 

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

11 Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79 / Mt 17,10-13 

12 Sf 3,14-18a / Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6 / Fl 4,4-7 / Lc 3,10-18       3° DOMINGO DO ADVENTO 

13 Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24 / Mt 21,23-27                                                            Santa Luzia  

14 Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33 / Mt 21,28-32                                                          São João da Cruz 

15 Is 45,6b-8.18.21b-25 / Sl 84 / Lc 7,19-23 

16 Is 54,1-10 / Sl 29 / Lc 7,24-30 

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

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

19 Mq 5,1-4a / Sl 79 / Hb 10,5-10 / Lc 1,39-45                          4° DOMINGO DO ADVENTO 

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

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

22 1Sm 1,24-28 / Cânt.: 1Sm 2,1.4-7 / Lc 1,46-56 

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 Eclo 3,3-7.14-17a / Sl 127 / Cl 3,12-21 / Lc 2,41-52       SAGRADA FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ 

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

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

29 1Jo 2,3-11 / Sl 95 / Lc 2,22-35 

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

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

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 É... 
 

Cada pessoa pode atribuir um signifi-
cado ao dízimo. Assim ouve-se dizer 
que é ato de agradecimento, de expres-
são de fé, de fraternidade, de partilha 
dos bens que estão a nosso dispor, es-
pecialmente com os mais necessitados.  

O dízimo é também uma manifesta-
ção de responsabilidade para com a 
Igreja e o plano de Deus. De fato, o dízi-
mo assume diferentes expressões em 
razão do que o motiva ou de sua finali-
dade. Mas uma palavra reúne todos os 
seus possíveis significados: Amor.  

Em um primeiro momento, devo reconhecer os dons gratuitos que re-
cebo de Deus, a começar pela vida e o cuidado que ele tem por mim.  

Em seguida, expresso esse reconhecimento de maneira concreta, de-
volvendo o meu dízimo.  

Se você ainda não é dizimista faça essa experiência e veja as bençãos 
dos céus sobre a sua vida. 

 

Cláudio César G. Barros  
(Catequese, Past. Vocacional, Comissão de Festas) 

PARA QUEM PUDER AJUDAR! 
 

Para você que sente o chamado de 
Deus para manter a missão da nossa Pa-
róquia, 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. 

DÍZIMO DO 13º SALÁRIO 

     Dízimo é a consagração ao Senhor de uma parte de tudo o que 
recebemos. Por isso, seja fiel ao Senhor, devolvendo também o Dízi-
mo do seu 13º Salário. “Quem é fiel nas pequenas coisas, também é 
fiel nas grandes.” (Lc 16,10) 
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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 

ANO DE SÃO JOSÉ 

 

O Papa Francisco instituiu o ano de São José para que nós, católi-
cos, conhecêssemos melhor o pai adotivo de Jesus Cristo. Este ano foi 
dedicado a Ele devido à comemoração dos 150 anos como Padroeiro 
Universal da Igreja. Homem obediente a Deus, José cuidou de Maria e 
de Jesus, enfrentou os problemas da vida, representando o homem tra-
balhador, justo e honesto, e torna-se um exemplo de fé, acolhimento, 
amor, confiança e coragem.  

Portanto, tal celebração nos permitiu reconhecer a dedicação deste 
Santo que, na escuta atenta de Deus, acolhe e acompanha o filho, sen-
do um pai presente, respeitando a escolha do seu próprio caminho, sem 
prendê-lo nem subjugá-lo, mas tornando-o capaz de opções, de liberda-
de, de partir. 

Desta forma, podemos ressaltar a carência que temos hoje de espo-
sos e pais como José e termos como inspiração o acolhimento praticado 
pelo pai de Jesus que nos convida a receber o outro, principalmente os 
mais frágeis. Ele enfrenta os problemas da sua Família, exatamente co-
mo todas as famílias do mundo, como todo necessitado que José conti-
nua a guardar. 

Pouco se conhece sobre José, pois não há muitas informações sobre 
ele na Bíblia, mas o que sabemos é suficiente para reconhecer a sua 
importância na vida de Jesus: a integridade, os valores e a santidade de 
sua vida. Era um homem fiel a Lei, observador dos mandamentos e preceitos. Por isso, com sua obediência a Deus, 
escuta a voz do anjo e não teme em aceitar Maria como esposa e assumir o Filho de Deus como seu próprio filho. O 
Papa Francisco lembra em sua Carta Patris Corde de muitos pais que, infelizmente, não conseguem oferecer nem 
mesmo o básico aos seus filhos. Assim, a missão de José tem muito a dizer aos homens de hoje.  

A Carta Apostólica Patris Corde e o Ano de São José foram uma oportunidade para cada um de nós conhecer e imi-
tar aquele homem justo e santo, que mesmo sem compreender tudo, acolheu tudo. E continua sendo um grande convi-
te para buscarmos conhecer melhor e amar o pai que o próprio Deus escolheu para seu Filho. 
 

Ida de Lourdes Baesso Fernandes (Coord. Com. São José) 

POR TUDO DEMOS GRAÇAS A DEUS 

É com imensa alegria que encerramos mais um ano pastoral em 
nossa comunidade. Devemos agradecer a Deus em todos os momen-
tos, e em especial neste fim de ano, em que podemos nos encontrar 
e nos reunir na nossa paróquia depois de um período tão turbulento 
como foi 2020 e boa parte do ano de 2021. Juntos superamos várias 
dificuldades e obstáculos, e o sabor das conquistas diante de tudo 
isso só nos deixa muito mais gratos. 

Além disso, não podemos nos esquecer das ações promovidas por 
nossa comunidade em favor do Reino de Deus, ações estas realiza-
das por cada membro de pastoral que, somadas, fizeram e fazem uma 
enorme diferença para todos os que frequentam a Paróquia de São 

Judas Tadeu e também para aqueles que são assistidos 
por nossas pastorais sociais. Por isso, agradeçamos a 
Deus que, através do Espírito Santo, nos conduziu em 
cada etapa deste ano que termina, e nos permitiu contri-
buir um pouco para a realização do Reino aqui na Terra. 
 Da mesma forma, demos graças a Deus pelas 
nossas famílias, pela nossa saúde, pelos nossos tra-
balhos, e pelo dom da vida. Também peçamos a pro-
teção de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida, nossa Rainha e Mãe, e do nosso padroei-
ro, São Judas Tadeu, para iniciarmos mais um ano 
pastoral, com muita fé e esperança de que dias melho-

res virão. Que tenhamos força, coragem e sabe-
doria para continuarmos a caminhada 

que nos leva ao Pai, sem nunca 
nos esquecermos de que tudo se 
dá pela graça de Deus. 

Guilherme Henrique de Lima 

XV ASSEMBLEIA  
PAROQUIAL DE PASTORAL 

Ser uma comunidade sinodal 
O Papa Francisco, retomando o ideal de 

comunhão e participação  proposto pela Confe-
rência de Puebla (1978), convida a Igreja no 
mundo inteiro, por meio do XVI Sínodo dos 
Bispos, a ser cada vez mais sinodal. Isso signi-
fica aprender a caminhar juntos para planejar e 
edificar a ação evangelizadora da nossa Igreja. 

A nossa Assembleia Paroquial de Pastoral 
é uma experiência de sinodalidade. As pasto-
rais e comunidades já refletiram sobre a mis-
são da nossa comunidade e, no dia 06 de de-
zembro, os representantes se reunirão para 
indicar caminhos de ação. Mais do que encon-
trar soluções milagrosas para os problemas 
pastorais, trata-se de fazer uma experiência de 
ser Igreja, sentindo-se sujeito da missão.  

Quem aponta caminhos é o Espírito Santo. 
Devemos ser instrumentos dóceis à sua ação. 
Para isso é preciso que 
aprendamos a cami-
nhar juntos, a 
sermos uma 
comuni-
dade 
sino-
dal. 
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TEMPO DO ADVENTO E 
DO NATAL 

NOSSA SENHORA DE GUADALUPE: MÃE E PADROEIRA DA AMÉRICA LATINA 

“Somos todos discípulos missionários em saída”. 

Segundo a tradição mexicana e textos de documentos históricos do Vaticano a Virgem de Guadalupe, em quatro 
ocasiões, apareceu ao índio Juan Diego; índio pobre, quase pertencente a condição de escravo e se dedicava a um 
árduo trabalho de campo. Nas aparições a Virgem o encarrega de pedir ao Bispo para construir uma igreja no lugar da 
aparição. Somente após várias tentativas, o bispo foi convencido quando, na túnica do índio Juan Diego, juntamente 
com flores colhidas do alto da colina de Tepeyace apareceu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. 

Papa Francisco vem colocar a importância de resgatarmos o documento de Aparecida, quando diz: “ainda temos 
muito que aprender com Aparecida” e convoca todos os bispos latino americanos para refletirem juntos na Assembleia 
Eclesial Latino americana entre os dias 21 e 28 de novembro na cidade do México.  

Da mesma forma que a Virgem de Guadalupe escolheu 
para as suas aparições uma pessoa pobre e simples, Papa 
Francisco clama nosso compromisso com a Igreja pós pande-
mia, que necessita ajudar nossos irmãos mais necessitados e 
as obras sociais das paróquias e missões pelo mundo todo.  

Que a Virgem de Guadalupe, cuja festa celebramos no dia 
12 de dezembro, interceda por cada um de nós e pelo nosso 
continente latino-americano, e continue nos cobrindo de gra-
ças e bençãos maternas em nossa vida cristã, engajada e 
missionária num mundo que clama por paz, empatia e solida-
riedade. 
 

Maria Estela Antonioli Pisani Canevarolo 

Estamos vivendo o tempo do Advento. São quatro se-
manas de preparação para celebrar, no Natal, a vinda de 
Jesus Cristo. Neste tempo preparamos a coroa do Adven-
to como forma de meditarmos sobre esse período de gra-
ça e espera.  

A coroa do Advento é um convite para nos preparar-
mos para  o Natal. Há muitos modos de prepará-la. Um 
deles é um círculo de folhagens verdes; sua forma simboli-
za a eternidade e sua cor representa a esperança e a vi-
da. Pode ser entrelaçado por uma fita vermelha, símbolo 
do amor de Deus por nós e do nosso amor que aguarda o 
nascimento do Filho de Deus. Colocam-se as quatro velas 
para serem acesas uma a cada domingo do Advento. A 
luz das velas simboliza a nossa fé e nos convida à oração.  

Natal é tempo de celebrarmos a vida e a família e de 
louvar a Deus pelas inúmeras graças recebidas. No perío-
do do Advento somos convidados a nos preparar pa-
ra abrir nosso coração e acolher o Menino Jesus, humilde 
e pobre, que na simplicidade renova a nossa vida. Deus 
se faz presente na vida de todo ser humano. Ele nos per-
mite sentir o Seu amor e o desejo de nos salvar. 

O Natal é a festa da luz. É um tempo de confiança e 
esperança, que supera todo medo, egoísmo, individualida-
de ou pessimismo. Em meio a festa, as compras e orna-
mentos nunca devemos nos esquecer do verdadeiro senti-
do do Natal e que o Menino Jesus é o nosso grande pre-
sente. 

Sugestão: que tal você fazer uma coroa do Advento 
em sua casa e celebrar, com sua família, à luz da nossa 
fé, a chegada de Jesus Cristo nosso Salvador. A ca-
da domingo, pode acender as velas, convidando seus fa-
miliares para rezar.  

1ª Semana: Luz de Cristo, és a esperança. Enxugue 
todas as lágrimas, console todos aqueles que estão tristes 
e encha nossos corações da alegria de preparar sua vin-
da neste novo ano de graça! Vem Senhor Jesus, nossa 
Luz!  

2ª Semana: Como João Batista quero testemunhar a 
vinda de Jesus; Quero compreender o que estou fazendo 
de errado, me arrepender e seguir no caminho certo. Vem 
Senhor Jesus, nossa Luz!  

3ª Semana: Nos-
so coração se enche 
de alegria para a 
chegada de Jesus. 
Vem Senhor Jesus, 
nossa Luz!  

4ª Semana: Va-
mos acolher o Salva-
dor, assim como Ma-
ria acolheu o Menino 
Jesus em seus bra-
ços. Vem Senhor 
Jesus, nossa Luz!  

Para você colorir! 

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO 

“Ide, sem medo, para servir” 

     A Campanha para a Evangelização deste ano nos recorda os ensinamento do Papa Fran-
cisco na Evangelii Gaudium de que “Evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no mun-
do”, e esta ação nunca é um ato isolado, individual, privado, mas sempre eclesial, realizado 
como Igreja, em comunidade de fé. 
     Despertando o compromisso evangelizador de cada fiel, a Campanha para a Evangeliza-
ção arrecada recursos para manter e dinamizar a ação evangelizadora da nossa Igreja no 
Brasil, especialmente nas regiões mais necessitadas, tanto da alegria do Evangelho, quanto 
de recursos materiais. 
    Neste 3º Domingo do Advento, dias 11 e 12 de dezembro, faça sua oferta para a Campa-
nha para a Evangelização, oferecendo sua humilde colaboração e assim, colocando-se, sem 
medo, a serviço da missão. 
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Balancete do Dízimo - OUTUBRO 2021 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

376 138 

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 1.350 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 

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 

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 

 

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

/andrea.bachurresende 

25 ANOS DE CRESCIMENTO PASTORAL 

 

Morávamos na Vila Prado, travessa dois, quando em 
1971, a família do Oswaldo, moradora do bairro, nos 

convidou para mudarmos para cá. Meus filhos Katya, Wagner e Fernando nasceram na Vila Prado e o Jorge nasceu 
nessa casa onde moramos até hoje.   

Vimos aos poucos a comunidade se formando, meus filhos participando do grupo de jovens com o Conêgo Buck, 
depois participamos da Pastoral Familiar por muitos anos, dos grupos de animação missionária e acompanhando as 
atividades que o Jorge ia se envolvendo e assumindo, em especial a Legião de Maria, a catequese da Crisma, a Litur-
gia dominical e  assim fomos presenciando o crescimento da comunidade, até recebermos com a alegria a notícia que 
no dia 11 de janeiro de 1996, a Igreja seria  elevada a condição de 
Paróquia com o estimado Padre Ademir como primeiro pároco.   

Tivemos a graça de conviver com muitos padres que dedicavam 
seu tempo e seus ensinamentos para o crescimento pastoral da nossa 
comunidade. Muitos paroquianos se foram, que nos deixam saudades 
até hoje, mas muitos se agregaram nesses 25 anos de crescimento 
pastoral, como tantos padres que aqui marcaram sua presença, caris-
ma e doação, como o Padre Marcio, que hoje responde, com toda sa-
bedoria e dinamismo articulando muitos serviços na comunidade. 

Parabéns paróquia querida. Muito obrigado aos paroquianos funda-
dores, que com zelo e muita oração conseguiram erguer esse templo 
santo de Deus entre nós. Parabéns paroquianos que sempre se colo-
caram a serviço da Igreja. Que mais e mais irmãos possam chegar, 
assim como nós chegamos um dia e vimos a igreja crescer em serviço 
e santidade. Que venha o Jubileu de Ouro e São Judas Tadeu conti-
nue intercedendo por nós. 

Oswaldo, Geni e Jorge Carrara. 

 

SERVIR DESINTERESSADO 

 

O meu nome é Vanessa Christianini, te-
nho 39 anos e venho de uma família católica. Meus pais, José Carlos (já falecido) e Vil-
ma fizeram parte da Pastoral Familiar na Paróquia São Judas Tadeu e minha mãe tam-
bém, durante um tempo, foi Ministra Extraordinária da Sagrada Comunhão.   

Sempre orientada por meus pais, minha caminhada na Igreja começou desde criança 
quando fiz catequese e crisma na paroquia São Judas Tadeu, assim como minha irmã 
Daniele. Sempre fui muito incentivada pela Aparecida Irene Zaparolli a servir na Igreja. 
Hoje faço parte dos Setores de Quarteirão e em 2019 fui convidada para fazer parte do 
Ministério de Leitores, para o que com imensa alegria disse sim, pois podemos encontrar 
a felicidade colocando nossos dons à serviço de Deus, oferecendo-os na gratuidade.  

Jesus faz do servir desinteressado um princípio cristão: “O Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos” (Mateus 20,28). 
Podemos buscar sempre mais preencher nossas vidas com o sentimento da felicidade 
que proporcionamos aos outros, sem que nos tenham pedido e sem esperarmos nada em troca. Espero continuar sem-
pre perseverante na caminhada cristã. 

Vanessa Christianini 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

JUBILEU DE PRATA DA  
PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU  
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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: 10 de dezembro 

Preparação: 12 de dezembro 

Celebração: 19 de dezembro 

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 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.  

6º BAZAR BENEFICENTE 

Em prol da  
Casa da Infância Estrela da Manhã 

 

11 de dezembro - Das 09h às 21h 

 

Belíssimas peças com trabalhos manuais, 
bordados, artesanato, artigos natalinos 

 

Salão da Paróquia São Judas Tadeu 

1º Enc. Novena do Natal - 29/11 

Batizados - 21/11 

Enc. Espiritualidade Crisma - 06/11 

Batizados - 31/10 

Crisma - 23/11 

1ª Comunhão - 21/11 

Abertura Novena do Natal - 26/11 1º Dom. Advento - 28/11  

Novos Mesc - 23/11  


