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ESPERANÇA E JÚBILO 

     Iniciamos mais um ano, na graça de Deus. E em Deus encontramos a 
esperança que nos anima a caminhar, mesmo sem ter clareza do caminho 
a percorrer. Cremos que o Senhor está conosco e Ele nos conduzirá na 
força do seu Santo Espírito. 
     Este ano de 2022 inicia com a celebração do Jubileu de Prata de nossa 
Paróquia. É tempo de júbilo, anunciando com alegria que o Senhor condu-
ziu a nossa história e que nos conduzirá em cada novo passo a ser dado. 
Em primeiro lugar louvamos a Deus, pela sua presença, na força do Espirito 
Santo, orientando nossas ações pastorais e fazendo frutificar nossos esfor-

ços na missão evangelizadora. Louvamos a Deus pelos leigos e leigas que edificaram a história de nossa comunidade, 
desde os primórdios, sob a frondosa mangueira, e que continuam dinamizando a missão da nossa Paróquia. Também 
louvamos o Senhor pelos ministros ordenados, presbíteros e diáconos, que conduziram a caminhada pastoral, para que 
a missão evangelizadora fosse realizada em comunhão com a Igreja. 

Nestes 25 anos de história, nossa Paróquia trilhou o caminho pastoral proposto pela Igreja. Em 1997, acolhíamos as 
orientações da Conferência do CELAM de Santo Domingo, convocando a uma nova evangelização. Em 2007, o Doc. 
de Aparecida nos convidou a sermos discípulos missionários, numa autêntica conversão missionária. E com o Papa 
Francisco, assumimos o compromisso de ser uma Igreja samaritana, de portas abertas para acolher, mas também uma 
Igreja em saída, verdadeiramente missionária. E especialmente neste tempo, o Papa convida-nos a fazer a experiência 
de sermos uma Igreja sinodal, retomando da Conferência de Puebla (1979) o propósito de comunhão e participação, e 
de Aparecida (2007), a exigência da missão.   

Olhemos para o futuro com esperança e continuemos construindo uma Igreja verdadeiramente sinodal, para entre-
gar às novas gerações, uma Paróquia sempre mais discípula e missionária, comprometida com os valores do Reino de 
Deus, a exemplo de nosso padroeiro São Judas Tadeu. 

 

 

 

Pe. Marcio Coelho (Pároco) 

EDIÇÃO COMEMORATIVA - JUBILEU DE PRATA  
25 ANOS DA CRIAÇÃO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 

12 de janeiro de 1997 - 12 de janeiro de 2022 

MENSAGEM À PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU  
POR OCASIÃO DO JUBILEU DE PRATA 

 

Com saudade do tempo feliz em que tive a graça de servir como padre a querida Igreja 
de São Judas Tadeu, em São Carlos, uno-me em oração ao caríssimo Pároco, Pe. Mar-
cio Coelho, e aos Paroquianos, para expressar ação de graças a Deus pelo Jubileu de 
Prata da Paróquia. Bendito seja Deus pela fé professada, celebrada e vivida ao longo 
destes 25 anos de vida e missão. Parabéns a todas as pessoas que têm construído a 
história da Paróquia São Judas Tadeu com o testemunho de fé, de amor fraterno e gene-
rosa dedicação pastoral. 

Bendito seja Deus pela graça que tenho de fazer parte dessa história, por ter encontrado na Comunidade de São Ju-
das Tadeu uma verdadeira família, com a qual pude compartilhar alegrias e desafios e onde muito 
pude aprender. Juntamente com minhas congratulações e orações, reafirmo a minha profunda 
gratidão a todos os que têm me acompanhado com suas orações e amizade.  

A celebração festiva do aniversário da Paróquia se faz com um tríplice olhar. Olhamos para 
o passado com ação de graças a Deus e gratidão aos irmãos. Olhamos para o futuro com a es-
perança ancorada na fé em Deus, o Pastor do Rebanho. Olhamos para o presente com respon-
sabilidade, cada um procurando participar na comunidade, segundo o dom recebido, conviven-
do fraternalmente e assumindo juntos a missão evangelizadora da Igreja.  

Possa brilhar sempre mais, na Paróquia São Judas Tadeu o rosto misericordioso e missioná-
rio da Igreja, através do testemunho da fé e da caridade, assumindo com renovado empenho a 
missão. Parabéns! Deus continue a derramar as suas bênçãos sobre a Paróquia, através da 
intercessão do venerado Padroeiro São Judas Tadeu.  

 

Cardeal Dom Sérgio da Rocha (Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil) 
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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 

25 ANOS DE CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

     A alegria de ter sido o primeiro pároco desta comunidade, que pro-
curei amar, com todas as dificuldades inerentes à construção da vida 
comunitária, com seus desafios e suas lutas diárias. Rejeitado por uns 
e amado e querido por outros, mas sem jamais desistir de perseguir o 
ideal que é o seguimento a Jesus, mestre e pastor. 
     Temos consciência de que em todos os lugares do mundo é assim, 
e não podemos desistir ou nos omitir na busca de soluções que gerem 
cada vez mais a vida para todos. Se todas as pessoas pensassem que 
o fundamental é a escolha de Deus em nossas vidas, talvez não se 
importassem tanto em desqualificar os outros, se é esta pessoa ou 
outra que atua em determinada pastoral; se é este ou aquele sacerdo-
te que atua na comunidade; se é este ou aquele bispo que está na 
condução do rebanho, pois todos somos do mesmo rebanho. Quanto 

tempo se perde muitas vezes com vãs discussões, como faziam os discípulos de Jesus, discutindo quem seria o maior 
e o melhor entre eles. E Jesus vai dizer que o maior e o melhor será aquele que serve. 

Celebrar esta data importante da comunidade é perguntar a nós mesmos o quanto e o como estamos sendo servos 
uns dos outros. É o ideário cristão questionando a vida e a realidade existente. São Paulo vem para reforçar quando 
nos diz que o amor está acima de tudo. 

Fico feliz com a caminhada que hoje a comunidade realiza, com um jovem e dinâmico pároco que está à frente des-
te rebanho. A comunidade cresceu e está muito mais enriquecida por outras pessoas que se integraram na vida paro-
quial. Fico feliz por vocês, pelo enriquecimento espiritual, pelo testemunho, pelos trabalhos 
realizados em prol do reino de Deus. Não desistam nunca de perseguir este ideal cristão 
que é a fraternidade. Que o amor fraterno possa encurtar as distâncias e nivelar os vales do 
egoísmo e da vaidade pessoal. Que o amor leve todos à compreensão de que mãos esten-
didas são muito mais produtivas que as mãos preconceituosas e fechadas e assim não ha-
verá mais distâncias que nos separem dos menos favorecidos. 

Somente assim, a celebração dos 25 anos terá sentido, pois o que celebramos é a vida 
das pessoas, o crescimento da vida comunitária, a solidariedade que reina afastando o ego-
ísmo e alicerçando as bases para uma vida verdadeiramente cristã. Que a fé seja a impulsi-
onadora da vida que deve ser partilhada com todos. Esta sim será uma verdadeira festa, 
uma festa que vislumbra os céus, uma festa que será o coroamento de todos os esforços 
realizados em vista do Reino de Deus. 

Que São Judas Tadeu, discípulo de Jesus, seja o intercessor e o modelo para toda esta 
comunidade. Que Nossa Senhora Aparecida seja a companheira de cada dia desta Comuni-
dade. Parabéns a todos. Amém. 
 

Pe. Ademir Antonio Michieletto 

Missa de instalação da Paróquia 

SELO DO JUBILEU 

 

     Para assinalar os eventos da 
celebração do Jubileu de Prata 
da criação da nossa Paróquia 
São Judas Tadeu, foi criado o 
Selo do Jubileu.  
     A palavra Jubileu é uma refe-
rência primeira a Deus, e indica 
o nosso júbilo pela presença da 
graça divina na história de nos-
sa Paróquia. Cada momento 

dessa celebração é, antes de tudo, um louvor a Deus. A facha-
da da Igreja, tão presente no coração dos paroquianos e devo-
tos de São Judas Tadeu, assinala o espaço consagrado a Deus 
e a presença da nossa Paróquia no seio da sociedade, testemu-
nhando o Evangelho. O caminho, no qual estão assentados os 
25 anos, representa o tempo vivenciado, a história na qual é 
realizada a missão evangelizadora; uma história recebida dos 
primeiros membros da comunidade, que a construíram com 
amor, e que devemos entregar aos futuros paroquianos, ainda 
mais bela e sempre mais fundamentada na Palavra do Senhor. 

Nossa gratidão à Maralise, pela produção da imagem, e a 
todas as pessoas empenhadas na preparação desta celebração 
tão especial para a nossa Paróquia.  

No próximo dia12 de janeiro celebraremos o Ju-
bileu de Prata da criação de nossa paróquia. O Jubi-
leu tem origem bíblica, como lemos em Lv 25,1-17, 
onde o ano de júbilo é aberto com o tocar da trom-
beta, em hebraico “JOBEL”, dando origem assim ao 
JUBILEU. Para os hebreus o jubileu era uma festa 
que celebrava a remissão da servidão, das dívidas e 
das culpas, tornando-se um ano sagrado e uma co-
lheita farta. 

Para nós hoje significa render graças pelas dife-
rentes pastorais e movimentos e pelas diferentes 
ações sociais e de evangelização realizadas nessa 
Igreja em Saída, no espírito de sinodalidade, como 
nos pede o papa Francisco. 

Durante o ano jubilar a Pascom de nossa paró-
quia contou com a colaboração de várias pessoas 
que marcaram e marcam a história dessa celebra-
ção e, junto com o Padre Marcio, quer agradecer e 
render graças pelos colaboradores diretos e indire-
tos como os nossos patrocinadores e benfeitores.  

Que São Judas nos dê força e coragem rumo ao 
Jubileu de Ouro, evangelizando pela Palavra e pela 
Eucaristia transformada em doação e partilha.  

PASCOM 
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Vim de uma fazenda em Boa Esperança do Sul e a 

Leninha da Fazenda Canchin. A Igreja dedicada a São 
Judas Tadeu ainda em construção tinha quermesse to-
dos os finais de semana. Numa delas conheci a Leninha 
e começamos a namorar. Casamos em 10 de dezembro 
de 1977 na Catedral. Viemos morar com meus pais e 
cuidamos deles até a sua Páscoa definitiva.  

Para nós sempre foi uma alegria fazer parte da Co-
munidade. Seja nos terços, nas novenas, nos encontros, 
semana da família. No último dia dez completamos 43 
anos de casados, sob as bênçãos de Deus pelas mãos 
do Padre Márcio. 

Comemorar 25 anos de 
Paróquia para nós é uma 
alegria e a nossa participa-
ção só aumenta  nossa fé e 
as amizades que temos, e 
isso não tem preço. 
 

Helena e Armando  
Bolinhani  

Com muita fé, amor a Deus, devoção a Nossa Senhora 
e ao nosso Padroeiro São Judas Tadeu que, nossa família 
sente gratidão plena por termos a nossa história de vida e 
principalmente religiosa envolvida com esta comunidade. 
Criados em família católica, quando criança recebíamos 
todos os sacramentos na Catedral de São Carlos, mas não 
tínhamos uma vida comunitária. 

É de grande importância para nós, os nossos irmãos 
fundadores e também todos que de certa forma ajudaram 
na construção do nosso Templo, serem lembrados com 
muito carinho. A Igreja se iniciou quando começaram as 
catequeses. Muitos dos adultos que hoje fazem parte de 
nossas pastorais fizeram a Primeira Comunhão nesta épo-
ca e foram também coroinhas. 

Fomos crescendo como Igreja; com bons Padres, cate-
quistas, pessoas dedicadas que nos orientaram, esclarece-
ram e nos ajudaram a crescer na fé. 

A paróquia de São Judas é de especial importância, 
sempre fez parte dos nossos momentos alegres como Bati-
zados, Primeira Comunhão, Confirmação e Casamentos e 
nos acolheu nos momentos difíceis em, nossas perdas e 
esteve em nossa casa por alguns anos, através dos MESC, 
que eram esperados por meus pais com muita alegria. 

Crescer com a Igreja e junto com ela acrescenta muito 
em minha vida, me anima a ser uma cristã buscando ser 
melhor a cada dia. Nestes anos todos tenho aprendido so-
bre Deus e sei que ainda será, um eterno aprendizado. 

Parabéns à nossa Paróquia, ao Padre Marcio, às cate-
quistas, a todas as Pastorais, Comunidades e a todos 
aqueles que têm a sua maneira de estar próximos, contribu-
indo para uma Igreja presente e atuante. 

Fico feliz por esta data e como 
eu todos estamos agradecidos a 
Deus por esta caminhada. Guardo 
em meu coração as boas lembran-
ças, gosto muito e fico comovida 
quando me identificam assim: 

- Eu te conheço de algum lu-
gar. 

-Você é de lá ...da Paróquia 
São Judas Tadeu! 

E aí meu coração... até cresce 
de alegria! Muito obrigada Se-
nhor! Parabéns para todos pela 
nossa Paróquia! 

Rosa Tomaze 

Em fevereiro de 1997 mudei para São Carlos e rece-
bi a visita de uma senhora, que era D. Aparecida Zappa-
roli. Ela me fez um convite para conhecer a Igreja São 
Judas Tadeu . 

As missas eram presididas pelo Padre Ademir. Co-
mecei frequentar como paroquiana e logo em seguida 
fui convidada para participar da Pastoral Familiar, na 
qual fiquei por vários anos. Fui Ministra Extraordinária 
da Sagrada Comunhão e hoje participo de diversas pas-
torais. 

Sou grata a São Judas Tadeu, pelas graças alcança-
das, nestes 25 anos de pa-
roquia, minhas filhas se 
casaram, meus netos foram 
batizados nesta igreja, mi-
nhas bodas de casamento 
foram renovadas, passa um 
filme em minha cabeça ao 
me recordar de tantas coi-
sas vividas na Igreja. Viva 
São Judas Tadeu 

 

Maria de Fátima da Silva 

Em 1964 meus pais mudaram-se para São Carlos, alo-
jando-se na Vila Santo Antonio onde as ruas eram só terra. 
Íamos aos domingos na Catedral. Lembro da Comissão for-
mada para a  construção de um barracão na esquina onde 
hoje está a Igreja, entre eles o meu pai, que sempre ia as 
fazendas para arrecadar prendas que eram leiloadas nas 
quermesses. 

Na época, jovem, ajudava no catecismo para as crian-
ças. E lá se vão quase 60 anos de história e nela os saudo-
sos sacerdotes que por aqui pas-
saram, D. Bruno, D. Sergio da 
Rocha, Pe. Ademir, o primeiro 
pároco, muito querido, e eu pude 
ajudar, sempre com muito entusi-
asmo como MESC por 7 anos, 
Pastoral do Dízimo e atualmente 
na Pastoral da Saúde. 

Tenho certeza de que como 
sempre esteve aberta para minha 
família ela permanecerá por mais 
25 anos evangelizando. 

 

Madalena Lúcia F. de Godoy 

A AMIGOS DE SÃO JUDAS TADEU (ASJT), é uma 
Organização da Sociedade Civil (OSC) que nasceu da 
iniciativa de um grupo de pessoas que trabalhavam na 
Pastoral Social da paróquia São Judas Tadeu. Diante da 
constatação de inúmeras carências nas famílias do bair-
ro Antenor Garcia, a que mais despertou a atenção foi a 
falta de escola para as crianças pequenas, dificultando 
assim a independência das mulheres que ficavam im-
possibilitadas de trabalhar e auxiliar na renda familiar.  

Fundada em 2008 pela Amigos de São Judas Tadeu, 
a Casa da Infância Estrela da Manhã é uma escola de 
Educação Infantil que atende crianças em período inte-
gral e promove oficinas diversas para adolescentes com 

o intuito de prepará-los para o 
futuro. As oficinas oferecidas   
são ministradas por voluntários 
e profissionais remunerados 
através de convênios com as 
instituições públicas e parceri-
as com empresas. Estas ativi-
dades englobam: musicaliza-
ção, dança, inclusão digital, 
artesanato, grupos de fortaleci-
mento de vínculo, entre outros. 
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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 

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 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

XV ASSEMBLEIA PAROQUIAL DE PASTORAL 

 

A pandemia continua exigindo de todos prudência e 
cuidado. Mas isso não impede que assumamos com vigor 
a missão evangelizadora de nossa Paróquia. Por isso, 
num caminho de sinodalidade, como nos pede o Papa 
Francisco, realizamos a nossa Assembleia de Pastoral, 
para tomar decisões importantes em nossa missão. A di-
nâmica sinodal, de caminhar juntos, teve início com a refle-
xão realizada em cada pastoral e comunidade, as quais 
foram sintetizadas em cada Setor, apontando o que deve 
ter continuidade, o que precisa mudar e o que vamos as-
sumir neste ano de 2022, para concretizar as orientações 
do Plano de Pastoral de nossa Diocese, que, em sintonia 
com as Diretrizes da CNBB, priorizará o Pilar do Pão: liturgia e espiritualidade. 

No dia 06 de dezembro, 85 agentes de pastoral, representando as pastorais e comunidades de nossa Paróquia, se 
reuniram na XV Assembleia de Pastoral. Guiados pelo Espírito Santo e em comunhão com as orientações da nossa 

Igreja definiram prioridades pastorais a serem realizadas nes-
te ano. Finalmente, no dia 14 de dezembro, o CPP se reuniu 
para aprovar o Calendário Pastoral e as iniciativas para a ce-
lebração do Jubileu de Prata de nossa Paróquia. 

     Entre as decisões da XV APP estão: as missas semanais 
serão celebradas na quarta, quinta e sexta-feira, sendo a ter-
ça-feira reservada para encontros e reuniões; a transmissão 
da missa pelo Facebook será na quarta, quinta e sexta-feira e 
no domingo às 19h; os encontros de espiritualidade serão 
realizados na terça-feira a noite, presencial e transmitido pelo 
Facebook; a comunidade acolheu o Grupo de Jovens 
Shekynah. As outras decisões estão registradas na Agenda 
Pastoral 2022. 

Gabriel Carvalho 
 

     Gabriel nasceu em São Car-
los, em 17/05/1993, filho de Ed-
son e Silmara, irmão de Gabriele 
e Giovana. Desde os nove anos 
foi Coroinha e deu início à cami-
nhada na Legião de Maria, no 
Praesidium Mãe da Igreja, grupo 
em que persevera até hoje. Além 
disso foi Vicentino e membro da 
Equipe da Campanha da Fraterni-
dade. Atualmente faz parte do 
Ministério de Leitor e aceitou o 
chamado para ser Ministro Extraordinário da Sagrada Co-
munhão. “A minha vida foi construída na Igreja, servindo 
com alegria, vivendo em comunidade, evangelizando os 
jovens e o principal, colocando a minha fé em prática por 
meio da Igreja, esta é minha alegria”. 

Marcia Regina Ventura 
 

Marcia nasceu em São Carlos, em 02/07/1968, filha de 
Jayme e Maria. Em 1989, casou-se com Vanderlei, tem dois 
filhos, Caio e Vinicius.  Começou a frequentar a paróquia em 
2001, somente nas missas do dia 28. A partir de 2008, passou 

a participar das celebrações nos 
finais de semana e seu filho Caio 
participou da catequese de Crisma 
e o Vinícius, da Eucaristia. A partir 
daí, começou a ajudar na 
catequese e demais pastorais. 
Hoje está na coordenação do 
Ministério de Coroinhas e acólitos. 
“A minha maior alegria é saber que 
estou seguindo um caminho que 
só me faz crescer na fé. Tenho 
certeza de que Deus sabe como 
tocar meu coração”. 

 

AGENTES DE PASTORAL 2021 
 

     O Papa Francisco convocou toda a Igreja para um caminho de sinodalidade, ou seja, caminhar juntos, na comunhão e 
participação, assumindo a missão. Nesse modelo de Igreja, cada batizado tem um papel fundamental e nossa Paróquia 
conta com muitos leigos e leigas que se dedicam com amor à missão. Reconhecendo o empenho de todos, a XV Assem-
bleia Paroquial de Pastoral escolheu para receber a homenagem como Agente de Pastoral 2021, a Márcia e o Gabriel. 



NATALÍCIOS 

 

01- Aderbal Luiz B. Capelini 
01- Ana Maria Peppino 

03- Silvia Ap. Correa e Cas-
tro Loboschi 
04- Marinéia Apª D. Reimer 
04- José Luchesi 
05- José Luiz Destro 

06- Denise Fukuhara 

06- Marilei Grotta D’Agostino 

09- Mafalda Corrêa Leves 

11- Carlos Roberto Diniz 
13- Jorge Henrique Carrara 

13- Nadija Borges Silva Oliveira  
13- Roseane Maggiotto 

14- Maria Helena T. Alonso 

19- Anderson Ramos de Oliveira 

20- Maralise Lopes Chiva 

20- Sebastiana Françoso 

23- Danver Messias Bruno 

24- Ana Lúcia Fonseca 

27- Luis Alberto Russi 
27- Everton Cristiano Lotério 

30- Cristina Xavier da Costa 
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Balancete do Dízimo - NOVEMBRO 2021 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 134 

O movimento de caixa do mês de novembro, ela-
borado pelo tesoureiro e ratificado pelo pároco, está 
disponível na Secretaria Paroquial e no painel do 
Dízimo para verificação. 

LITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIRO    
01 Nm 6,22-27 / Sl 66 / Gl 4,4-7 / Lc 2,16-21                 
02 Is 60,1-6 / Sl 71 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12                                   EPIFANIA DO SENHOR 

03 1Jo 3,22-4,6 / Sl 2,7-8.10-11 / Mt 4,12-17.23-25 

04 1Jo 4,7-10 / Sl 71 / Mc 6,34-44 

05 1Jo 4,11-18 / Sl 71 / Mc 6,45-52 

06 1Jo 4,19-5,4 / Sl 71 / Lc 4,12-22a 

07 1Jo 5,5-13 / Sl 147 / Lc 5,12-16 

08 1Jo 5,14-21 / Sl 149 / Jo 3,22-30 

09 Is 42,1-4.6-7 / Sl 28 / At 10,34-38 / Lc 3,15-16.21-22                   BATISMO DO SENHOR 

10 1Sm 1,1-8 / Sl 115 / Mc 1,14-20 

11 1Sm 1,9-20 / 1Sm 2,1.4-7 / Mc 1,21b-28 

12 1Sm 3,1-10.19-20 / Sl 39 / Mc 1,29-39 

13 1Sm 4,1-11 / Sl 43 / Mc 1,40-45  

14 1Sm 8,4-7.10-22a / Sl 88 / Mc 2,1-12 

15 1Sm 9,1-4.17-19.10,1a / Sl 20 / Mc 2,13-17 

16 Is 62,1-5 / Sl 95 / 1Cor 12,4-11 / Jo 2,1-11                 2° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

17 1Sm 15,16-23 / Sl 49 / Mc 2,18-22                                                                  Santo Antão 

18 1Sm 16,1-13 / Sl 88 / Mc 2,23-28 

19 1Sm 17-32-33.37.40-51 / Sl 143 / Mc 3,1-6 

20 1Sm 18,6-9.19,1-7 / Sl 55 / Mc 3,7-12 

21 1Sm 24,3-21 / Sl 56 / Mc 3,13-19                                                                       Santa Inês 

22 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 / Sl 79 / Mc 3,20-21 

23 Ne 8,2-4a.5-6.8-10 / Sl 18B / 1Cor 12,12-30 / Lc 1,1-4;4,14-21     3° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

24 2Sm 5,1-7.10 / Sl 88 / Mc 3,22-30                                                 São Francisco de Sales 

25 At 22,3-16 / Sl 116 / Mc 16,15-18                                                Conversão de São Paulo 

26 2Tm 1,1-8 / Sl 95 / Lc 10,1-9                                                          São Timóteo e São Tito 

27 2Sm 7,18-19.24-29 / Sl 131 / Mc 4,21-25 

28 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 / Sl 50 / Mc 4,26-34                             Santo Tomás de Aquino  

29 2Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50 / Mc 4,35-41 

30 Jr 1,4-5.17-19 / Sl 70 / 1Cor 12,31-13,13 / Lc 4,21-30         4° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

31 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a / Sl 3,2-7 / Mc 5,1-20                                      São João Bosco 

PADRÃO  
IMÓVEIS 

 

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 

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 NOVEMBRO, doamos 1.425 kg de alimentos em 
57 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. 

NOVOS DIZIMISTAS NA FAMÍLIA  
“SÃO JUDAS TADEU” 
 

     Com alegria acolhemos 
as novas dizimistas: Alice 
Paglioto de Oliveira e Alcira 
Valentina Macedo.  

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSÓRIOSASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSÓRIOSASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSÓRIOSASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSÓRIOS    
    

Rua Miguel Petroni, 1744 
 

(16) 99161-5419 

PARA QUEM PUDER AJUDAR! 
 

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

 

 

1) 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  
 

 

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

JUBILEU DOS DIZIMISTAS 

Celebrando os 25 anos de nossa Paróquia, 
reconhecemos que essa caminhada de evan-
gelização somente foi possível graças a fideli-
dade e generosidade dos nossos dizimistas.  

O Dízimo é mais do que dinheiro e não 
pode ser reduzido a uma taxa ou a uma mensalidade da Igreja. Em pri-
meiro lugar o Dízimo é questão de fé, pois é um gesto de gratidão a 
Deus, reconhecendo que tudo o que temos e somos, é um dom, um pre-
sente recebido do Senhor. Mas o Dízimo é também um gesto de amor e 
de compromisso com a nossa Igreja, pois com ele, é possível sustentar 
as atividades de anúncio do Evangelho e de solidariedade aos irmãos. 

Se estamos celebrando 25 anos da nossa Paróquia, é porque conta-
mos com o amor e compromisso dos nossos dizimistas. A eles nossa gra-
tidão e as felicitações por esse momento jubilar. 

Que essa celebração do Jubileu de Prata de nossa Paróquia fortaleça 
a fidelidade dos nossos dizimistas e toque o coração de outros fiéis, para 
assumir essa obra de fé e amor.   
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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 

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: 07 de janeiro 

Preparação: 09 de janeiro 

Celebração: 16 de janeiro 

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 quarta a 
sexta-feira, às 19h30 e, aos domingos, às 19h.  

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE 2022 

1ª Eucaristia, Perseverança e Crisma 

  

Período de inscrições: de 10 a 28 de janeiro,  
na Secretaria Paroquial (Fone 3371 8487) 

 

Nossa Paróquia está retomando a caminhada da cate-
quese com encontros presenciais, com todos os cuidados 
necessários. Venha caminhar como Igreja, na luz da Pa-
lavra divina, para crescer na comunhão com o Senhor. 

Crisma: para quem tem 14 anos ou completará até julho 
deste ano. 

Pré-Eucaristia: para menores de 8 anos. 
1ª Eucaristia - 1ª Etapa: para crianças a partir de 8 anos. 
Turmas especiais de 1ª Eucaristia para quem tem 10 
anos ou mais. 

Enc. Espirit. Advento - 01/12  - 
29/11 

Missa Dizimistas - 02/12  

Terço S. José - 07/12 Batizados - 19/12 

Missa de 

Encer.  

Novena de 

Natal e 

Auto de 

Natal - 

17/12 

Pós-encontro do 
ECC - 17/12 

Missa Imaculada Conceição - 08/12 

Missa da Noite de Natal 
24/12 


