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CONTINUIDADE DA REFORMA DA IGREJA  
  

A reforma de nossa Igreja é um projeto bem elaborado. Verificando todas as necessi-
dades, prioridades, depois de muitas reflexões, em 2018, na nossa XII Assembleia Pas-
toral Paroquial, esse projeto foi aprovado. Foi realizado o que era prioridade, parando por 
ocasião de pandemia.  

Neste início do ano de 2022, considerando que as condições financeiras já nos dão 
essa possibilidade, vamos dar continuidade à reforma e programamos a troca das jane-
las que se encontram muito deterioradas, sem condições de abrir ou fechar. Dentro des-
sa necessidade, vemos seguir o projeto elaborado, padronizando com os vitrais tanto do 
Átrio, como da Capela do Santíssimo.  

Primeiramente rendemos graças a Deus por estarmos unidos como fiéis, dividindo 
responsabilidades, assim como a colaboração de nossos paroquianos com contribuições 
generosas. Também as pastorais estão se empenhando em buscar recursos dentro das possibilidades de cada uma. E 
assim, com muita cautela e dedicação, este projeto vai sendo concretizado, para que nossa Paróquia seja um lugar 
acolhedor e de muita oração.  

Louvado seja a Santíssima Trindade por essa obra. E, pela intercessão de São Judas Tadeu, que nós paroquianos, 
unidos ao nosso Pároco Padre Marcio, consigamos concluir mais essa etapa.   
 

Conselho para Assuntos Econômicos Paroquial (CAEP) 

JESUS É A LUZ DA NOSSA VIDA 

Festa da Apresentação do Senhor. 

     Celebrado no dia 02 de fevereiro, após quarenta dias da Festa do Na-
tal, a apresentação do Senhor faz memória ao dia que o Menino Jesus foi 
levado ao templo de Jerusalém por Maria e José e apresentado aos Sa-
cerdotes, sendo consagrado a Deus. 
     No Evangelho de São Lucas, o Evangelista destaca como José e Ma-
ria eram fiéis à lei do Senhor que dizia: “Todo primogênito de sexo mascu-
lino será consagrado ao Senhor” (Lc 2,23) e assim o fizeram, apresenta-
ram o seu primeiro e único filho como sinal de amor, entrega e fidelidade 
a Deus. 
     José e Maria apresentam o Menino, o filho da promessa de Deus que 
nasceu para trazer luz ao seu povo, “Cristo Senhor, luz para iluminar os 
povos e glória do seu povo Israel (Lc, 2,32) Jesus que veio para salvar e 
libertar a todos e todas da mancha do pecado. 
      A festa da apresentação do Senhor, é a festa das Luzes, porque Je-
sus é a luz que está entre nós e que veio para iluminar as trevas do peca-
do. É Ele que veio para revelar o que está em nosso coração, Jesus é 
essa Luz que clareia a nossa existência, a nossa vida em nosso dia a dia, 
que traz discernimento sobre as nossas escolhas, sobre os nossos proje-
tos e sonhos e sobre o todo da nossa história. 
      A Luz de Deus está entre nós e venceu todas as trevas, como filhos 
amados somos convidados a renovar a nossa consagração a Deus, a fim 

de que nossa vida seja sempre voltada ao Senhor, com essa mesma luz somos chamados a sermos luz para nossos 
irmãos em comunidade, para a nossa família, para os pobres, em especial para aqueles que se encontram na escuridão. 

Também somos convidados a imitarmos a atitude de Nossa Senhora que preparou o seu coração para apresentar o 
seu filho ao Pai e junto com Ele oferecer-se ela mesma. Esse gesto de Maria demonstra a renovação do seu SIM, mais 
uma vez Maria se colocava nas mãos de Deus, assim como o fez com 
o seu filho Jesus Cristo. 

A Festa da Apresentação do Senhor suscita em nós a graça de 
colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, oferecendo a nossa his-
tória, trabalho, estudos, obras, renúncias e sacrifícios. Que possamos 
nos permitir sermos conduzidos pela Luz que é Jesus, que dá vida, 
sustento e nos orienta na caminhada de fé. 

 

Gabriel Carvalho (Legião de Maria) 

BÊNÇÃO DAS VELAS 

      Fazendo memória da Apresentação do 
Senhor, nas missas dos dias 05 e 06 de feve-
reiro, faremos a bênção das velas.  

      Traga sua vela para ser abençoada, e 
leve a luz do amor de Deus para a sua vida e 
para a sua família. 



NATALÍCIOS 

 

01- Helena M. do Lago 

01- Jean José Sorregotti 
01- Mara C. da Silva 

07- Lucio Gallego 

09- Emília Lima Fernandes  
09- Luiz Carlos Peppino 

10- Fernando Zago 

10- Maria Isabel P. Fernandes 

11- Luiz Fernando Frozza 

11- Pedro Henrique C. S. Moreira 

12- Maria Silvia de Guzzi Plepis 

13- Nilva Ap. Milanetto Rocha 

14- Cleonice Aparecida da Silva Santos 

15- Ailton Lozano 

15- Marcos Antonio Pierri 
18- Izildinha Cury Rezende 

19- Madalena Lucia F. de Godoy 

19- Nadia Regina C. P. de Jesus 

20- Vânia Maria Fukuhara 

24- Sergio Paulo Doricci 
26- Tânia Maria Ibelli Váz 
27- Deorene D. A. Zambrano 

27- Fátima Regina T. Doricci 
28- Valdecir Aparecido Pacini 
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 LITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIRO    

01 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3 / Sl 85 / Mc 5,21-43 

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

03 1Rs 2,1-4.10-12 / 1Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd / Mc 6,7-13 

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

05 1Rs 3,4-13 / Sl 118 / Mc 6,30-34 

06 Is 6,1-2a.3-8 / Sl 137 / 1Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11        5° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

07 1Rs 8,1-7.9-13 / Sl 131 / Mc 6,53-56 

08 1Rs 8,22-23.27-30 / Sl 83 / Mc 7,1-13  

09 1Rs 10,1-10 / Sl 36 / Mc 7,14-23 

10 1Rs 11,4-13 / Sl 105 / Mc 7,24-30                                                          Santa Escolástica 

11 1Rs 11,29-32.12,19 / Sl 80 / Mc 7,31-37 

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

13 Jr 17,5-8 / Sl 1,1-4.6 / 1Cor 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26     6° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

14 Tg 1,1-11 / Sl 118 / Mc 8,11-13                                                   São Cirilo e São Metódio 

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

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

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

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

19 Tg 3,1-10 / Sl 11 / Mc 9,2-13 

20 1Sm 26,2-7-9.12-13.22-23 / Sl 102                            7° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

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

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

23 Tg 4,13-17 / Sl 48 / Mc 9,38-40                                                                     São Policarpo 

24 Tg 5,1-6 / Sl 48 / Mc 9,41-50 

25 Tg 5,9-12 / Sl 102 / Mc 10,1-12 

26 Tg 5,13-20 / Sl 140 / Mc 10,13-16 

27 Eclo 27,5-8 / Sl 91 / 1Cor 15,54-58 / Lc 6,39-45        8º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

28 1Pd 1,3-9 / Sl 110 / Mc 10,17-27 

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 

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 

 

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

Rua Miguel Petroni, 1744 
 

(16) 99161-5419 

AS DIMENSÕES DO DÍZIMO 

 

O documento 106 – O dízimo na co-
munidade de fé: orientações e propostas 
–, elaborado pela CNBB, em 2016, fun-
damentou o dízimo em quatro dimen-
sões, a saber: religiosa, eclesial, missio-
nária e caritativa.  
Religiosa: o cristão contribuindo com 

seu dízimo cultiva e aprofunda sua rela-
ção com Deus, expressando assim sua 
fé e a sua gratidão.   
Eclesial:  a vivência como membro de 

uma paróquia é ser responsável pela sua 
manutenção. O paroquiano, com seu 
dízimo, contribui para que a comunidade 
disponha de recursos para realizar as atividades espirituais.  
Missionária: através dos recursos financeiros do dízimo, o dizimista 

torna-se um missionário e colabora com a ação evangelizadora da Igreja.  
Caritativa: o dízimo ajuda na manutenção dos projetos sociais da co-

munidade. A atenção para com os pobres e suas necessidades está im-
plícita na fé cristã e a caridade para com eles é uma missão da Igreja.  

Assim, essas dimensões são elementos constitutivos do dízimo, 
a sua essência e a sua razão de ser.  

 

Mauro Carlos Romanatto (Pastoral do Dízimo) 

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. 
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    A Campanha da Fraternidade convida-nos a ver a realidade da educação em diversos âmbi-
tos, iluminá-la com a Palavra de Deus, gerando processos adequados a fim de que ninguém 
seja excluído de um caminho educativo integral que humanize, promova a vida, a justiça e a 
paz. A Educação foi tema da Campanha da Fraternidade em 1982 e 1998 e agora é impulsio-
nada pelo Pacto Educativo Global, proposto pelo Papa Francisco.  
     O Objetivo Geral é de promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da 
fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Os Objetivos Espe-
cíficos são: analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios; verificar o im-
pacto das políticas públicas; identificar valores da Palavra de Deus e da Tradição cristã em 
vista de uma educação humanizadora na perspectiva do Reino de Deus; pensar o papel da 
família, da comunidade e da sociedade no processo educativo, com a colaboração dos edu-
cadores e instituições; incentivar propostas educativas que promovam a dignidade humana, 

a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum; estimular a organização do serviço 
pastoral nos espaços educativos, em especial das instituições católicas; promover uma educação comprometida com no-
vas formas de economia, de política e de progresso a serviço da vida humana, em especial, dos mais pobres. 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022  
Tema: Fraternidade e Educação 

Lema: Fala com sabedoria, ensina com amor (cf. Pr 31,26)  

     O episódio da mulher flagrada em adultério (Jo 8,1-11) revela duas pedagogias: dos 
acusadores, que se restringem ao que está escrito e a de Jesus, que ouve, dialoga 

com sabedoria e amor. Isso revela o valor da pessoa como princípio da educação e a sua finalidade, de correção e salvação.  

1. DISCÍPULOS DA PALAVRA 

     Escutar a realidade é 
reconhecer o potencial pe-

dagógico da pandemia: o que aprendemos com ela? 

2. ESCUTAR 

    A pandemia da Covid-19 potencializou o que existia, 
tanto os avanços tecnológicos quanto a desigualdade 
social, levando a repensar os estilos de vida e organiza-
ção da sociedade e sentido da existência, num novo 
projeto de vida e de sociedade, superando projetos 
individualistas, que fortalecem a competição e usam a 
meritocracia como justificativa das desigualdades.  
     Aprender com o vivido exige esforço e depende da 
compreensão dos limites e potencialidades, e da capa-
cidade de cooperação. O volume de informações não 
garante o conhecimento e sabedoria, pois pode so-
mente fortalecer preconceitos, sem gerar fraternidade; a 
democratização dos meios de comunicação é um ganho 
mas traz risco de rotular a realidade a partir de interes-
ses pessoais. O inusitado revela a provisoriedade do 
conhecimento e desafia a aprender de maneira contí-
nua, transformando a ambiguidade em reconciliação, 
promovendo a cultura do encontro. A educação para 
a formação integral exige reconhecer o lugar que a 
pessoa ocupa na sociedade, a partir da qual busca am-
pliar suas competências, além da racionalidade técnico-

utilitária, numa perspectiva humanista da educação.  

    A Educação formal no Brasil é um projeto inconcluso, que 
possui avanços mas enfrenta desafios: extensão geográfica, 
diversidade regional, desigualdade na qualidade da educação 
e a dívida histórica da escolarização (51,2% das pessoas 
com 25 anos ou mais não concluíram a Educação Básica). 

    A Educação Básica abrange 47.874.246 estudantes, 
2.212.018 docentes em 180.610 escolas. O maior índice de 
matrículas é de 6 a 14 anos (99,7%), 4 e 5 anos (93,8%), 
sendo de 15 a 17 a menor taxa. Os alunos atendidos pelos 
municípios são 48,4%; na rede privada, 18,6%; na rede es-
tadual, 32,1%, e a federal é inferior a 1%. O índice de alunos 
de 4 a 17 anos da Educação Especial incluídos em classe 
comum passou de 89,5%, em 2016, para 93,3%, em 2020. 
Quanto aos docentes, 41,3% possuem pós-graduação; 
62,6% estão no Ensino Fundamental, 80% são mulheres; 
66% possuem entre 30 e 49 anos. A Educação Infantil 
abrange quase 9 milhões de crianças, sendo 71,4% das ma-
trículas na rede municipal e 27,9% na rede privada. A pan-
demia trouxe efeitos adversos, como evasão e dificuldade 
de aprendizagem. As Reformas educacionais como a imple-
mentação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a 
reforma do Ensino Médio, foram realizadas num contexto de 
polarização política e instabilidade institucional. O Brasil tem 
11,3 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais, com índi-
ce maior no Nordeste (13,9% da população) e Norte (7,6%).  
     A Igreja, há mais de 50 anos se esforça na superação do 
analfabetismo (Movimento de Educação de Base – MEB). 
As Escolas Católicas de Educação Básica, participam da 
missão da Igreja na educação na fé, tendo como projeto 
educativo o humanismo integral, articuladas pela ANEC.  

     Outros contextos educativos: a educação popular, 
social e comunitária potencializa pessoas e comunida-
des como sujeitos de direitos e deveres. É preciso apoi-
ar a educação quilombola, popular, indígena, com os 
surdos e deficientes visuais. As Instituições Comunitá-
rias de Educação (confessionais e filantrópicas) perten-
cem à rede privada, mas sem fins lucrativos, tendo co-
mo público-alvo comunidades e famílias de baixa renda. 

     O Ensino Religioso, contemplado no art. 210 da Constitui-
ção Federal, é componente curricular no Ensino Fundamental, 
podendo ser confessional ou não confessional, sendo este 
voltado para a convivência fraterna entre as diversidades. 

    Os professores e gestores, como educadores, têm 
o desafio de uma formação humana que supere a lógica 
do mercado, dos exames regulamentares e vestibula-
res; repensar o ato educativo a fim de que seja eficaz; e 
avançar na qualidade e acesso às ferramentas digitais. 

    A Educação Superior forma para o mercado de trabalho, 
para a liderança social e o desenvolvimento humano, cultural 
e científico. Alcança 8.604.526 de estudantes (21,4% dos 
jovens de 18 a 24 anos). De 2009 a 2019 o crescimento mé-
dio de matrículas foi de 3,7% ao ano; mas em 2019 foi de 
1,8%. Sua relação com o mercado de trabalho pode ser co-
laborativa, com crescimento para ambos, ou exploratória, 
com a instrumentalização do saber; o ideal é a formação em 
vista de uma sociedade fraterna. As Instituições Católicas 
primam pelo conhecimento e formação de cidadãos em vista 
do bem comum, favorecendo o acesso por meio de bolsas. 

     Os pais são os primeiros educadores dos filhos, mas 
há outros contextos formativos: igreja, comunidades, 
associações; uma aldeia que educa numa imensa rede 
social. Também são educativas as artes, a literatura e 
os meios de comunicação, da televisão à internet, que 
devem formar e se tornar comunidades abertas. 
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O Papa Francisco apresenta São José 
como modelo de educador, pois apoi-
ou o crescimento de Jesus em idade, 

com seu cuidado; sabedoria, à luz da Palavra de Deus; e graça, como co-
laborador do Espírito Santo, e com seu exemplo de homem justo. 

Elaboração: Pe. Marcio Coelho  

Coleta da Solidariedade: 10 de abril de 2022 

A pandemia nos fez redescobrir o cuidado, repensar a vida, a família, o 
uso das redes sociais, a evangelização, a formação de agentes. Por isso, 
em vista de uma nova realidade educacional, importa iniciar processos: 
formação dos professores (diálogo entre instâncias, defesa do espaço 
escolar e trabalho docente); ação política (Conselhos de Educação e  
políticas públicas); ensino religioso; cultura e bens culturais (formação e 
subsídios); universidades (integração e acolhida dos alunos, políticas 
públicas e novas tecnologias); ação pastoral no interior das comunidades 
(educar na fé, reafirmar a missão educativa da família, encontros de edu-
cadores); serviços Pastorais em favor da educação (Pastoral da Educa-
ção e Universitária); ação na escola (ver escola como território de mis-
são, ações solidárias e formativas); Educação Católica (integração entre 
escolas católicas, apoiar a ANEC); educar para uma nova economia (a 
partir do projeto “Economia de Francisco e Clara”); tarefas educativas 
urgentes da Igreja e da sociedade (com educadores populares, supera-
ção do analfabetismo, inclusive o digital e ecológico, encarcerados, co-
munidades tradicionais, Escolas de Fé); ações para a família (participar 
das atividades escolares, formação sobre a missão da família) 

É preciso projetos de vida como fonte 
para uma nova sociedade, inseridos no 
projeto de Deus, indo além de somente 
projetar a carreira profissional ou escolher 
a escola em vista do vestibular.  
Em vista de uma nova realidade para 
educação, para que seja integral, inclusiva 
e dialógica o Papa Francisco apresenta a 
proposta  para um Pacto Educativo Glo-
bal, unindo famílias, escolas e sociedade 
com os seguintes compromissos: colocar a 
pessoa no centro do processo educativo; 
ouvir a geração mais nova; promover a 
mulher; ver a família como primeiro educa-
dor; acolher os vulneráveis; renovar a polí-
tica e economia; e cuidar da casa comum.  
Importa educar para o humanismo soli-
dário, em vista da Civilização do Amor, 
para promover a cultura do diálogo, globa-
lizar a esperança, buscar uma verdadeira 
inclusão, criar redes de cooperação entre 
sujeitos educativos, instituições e segmen-
tos sociais. Importa avaliar o compromis-
so com a educação quanto à sua qualida-
de e objetivos, às políticas públicas, as 
instituições envolvidas, as relações entre 
família e escola. 

“Vai, e de agora em diante, não peques mais” (Jo 8,11). Jesus, com seu modo de educar desperta 
para uma vida nova e nos envia para falar com sabedoria e ensinar com amor. Para humanizar a edu-

cação é preciso renovar o pacto educativo entre as gerações e instituições, num humanismo solidário. 

Educar para o belo, o bom e o verdadeiro: além das 
relações de utilidade e da técnica, a educação deve consi-
derar todas as dimensões do humano, abrir-se ao sentido 
do belo, do verdadeiro e do bom. O que é belo é, em sua 
base, verdadeiro e bom. Educar para o belo é capacitar 
para superar o que é feio, falso e mau, e abrir-se para 
Deus, autor de toda a beleza, e para o cuidado com a vida. 

Educar para o diálogo: Jesus educou pelo diálogo e a Igreja assume essa pedagogia desde a Patrística até as recentes 
metodologias sinodais. O diálogo não é concordar com tudo, pois implica não negociar o que é inegociável. Educar para 
a cultura do diálogo implica em identificar a intolerância e reconhecer o que sempre deve ser afirmado e respeitado. 

Educar na fé significa ajudar a viver em intimidade com 
Jesus Cristo. No início do cristianismo, a experiência da fé 
foi transmitida oralmente, e depois foi colocada por es-
crito. Hoje é um desafio e uma missão árdua, por isso a 
Igreja propõe a catequese de inspiração catecumenal pa-
ra a iniciação à vida cristã, para, a partir do encontro com 
Jesus, introduzir em seu mistério, buscando mudar atitu-
des numa nova identidade. Neste paradigma, a família é a 
primeira educadora na fé e na solidariedade, numa cate-
quese vivencial. Nesse sentido é preciso dar atenção es-
pecial aos novos contextos familiares. 

Horizontes próprios da educação cristã: a educação 
cristã parte da visão positiva e integral do ser humano, con-
siderando o seu fim último de amar a Deus e os irmãos. 
Busca uma educação integral, que forme a pessoa em 
todas as suas dimensões, com o compromisso de “educar 
ao humanismo solidário”, num processo de “humanizar a 
educação”. Acolhe a vida em família como processo 
educativo, a exemplo de Jesus na família de Nazaré, onde 
os pais têm o dever de educar os filhos e o direito de esco-
lher a educação a ser dada. Deve ser uma educação para 
todos, como direito garantido pelo Estado, inclusive a edu-
cação cristã, para que as famílias conservem seus valores. 
A família é a primeira, mas não a única responsável pela 
educação, compartilhando essa missão com outras instân-
cias sociais, numa relação de subsidiariedade.  

Discípulos missionários educadores: a partir do manda-
do missionário: “Ide e ensinai” (Mt 28,19-20), a Igreja assu-
miu a missão de educar, desde os ensinamentos dos Pa-
dres Apostólicos, a Didaqué (primeiro catecismo) e as es-
colas cristãs, no contexto da Igreja nas casas. São Cle-
mente salientava o crescimento cognitivo na fé, São Cirilo 
apontava o caráter educativo das catequeses mistagógi-
cas, a Escola Catequética de Alexandria apresentava a fé 
cristã ao mundo helênico. Na Idade Média, as bibliotecas e 
escolas nos mosteiros conservaram a cultura literária, de-
senvolvendo um sistema educativo, no diálogo entre fé e 
razão. O Renascimento delineou uma educação centrada 
no ser humano, a partir da literatura e artes clássicas. E a 
caridade educativa gerou Institutos e Congregações Religi-
osas para superar as desigualdades de acesso à educa-
ção, produzindo uma tradição pedagógica sábia e eficaz, 
como de D. Bosco, João Batista de La Salle entre outros. 

Jesus Cristo: Mestre e Educador: Jesus foi educado e 
educou segundo a cultura judaica, na família e na sinago-
ga. Além de anunciar a Boa Nova e curar, destaca-se a 
missão de ensinar (Mt 4,25; 5,2), sendo chamado de Mes-
tre. Ensina com autoridade por meio de parábolas, provo-
cando reflexão e despertando o desejo de conversão, nu-
ma pedagogia diferente dos escribas e fariseus. Além da 
sinagoga e do Templo, ensina na montanha, à beira do 
lago e do poço, e no caminho. Sua pedagogia é relacional: 
proximidade, diálogo, discernimento e conversão (cf. Jo 4), 
gerando a conversão, como de Mateus e de Zaqueu. 

Entre a escuta e a ação, 
urge o discernimento, à 

luz da Fé e da Tradição Cristãs, e a escuta da Palavra de 
Deus. A referência é Jesus: em Jo 8,1-11, Ele escuta as 
acusações e faz valer a misericórdia como caminho novo. 

3. DISCERNIR 

4. AGIR 

5. FALA COM SABEDORIA, 
ENSINA COM AMOR 
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Balancete do Dízimo - DEZEMBRO 2021 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 159 

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

PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS PASTORAL SOCIAL, VICENTINOS     
E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR  E PROJETO CAMINHAR          

No mês de DEZEMBRO, doamos 1.350 kg de alimentos em 
54 cestas distribuídas para famílias carentes.  

 

“Vinde benditos de meu Pai, pois eu estava com 
fome e me destes de comer.” (Cf. Mt 25,34-35) 

 

Todo 2º Domingo do mês é o dia da partilha. 

 Traga o alimento para o irmão que necessi-

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 

BEM-VINDOS  
À CASA DO PAI! 

VIVER EM  
FAMÍLIA COMUNITÁRIA  

 

Conheci a Paróquia São Judas por meio de um cartaz na escola da minha 
filha convidando as crianças a participarem da catequese. Já participávamos de 
outra paróquia, mas com a nossa mudança de endereço o convite nos pareceu 
um presente de Deus e realmente foi. 

Ao conhecer a Paroquia São Judas Tadeu ficamos encantados com a recep-
ção e a acolhida que tivemos. Tudo começou na catequese e nos coroinhas. 
Meu chamado a servir a Jesus se tornou irresistível e me ofereci para aprender 
com as catequistas que tanto ensinam a nossas crianças. A cada encontro pude 
aprender e compartilhar o que tinha vivido e aprendido em minha jornada de 
vida cristã e procurei participar das formações oferecidas pela Diocese. Na Pa-
róquia São Judas Tadeu estive nas reuniões, Escola Bíblica e Encontros de 
Espiritualidade com o Padre Marcio. Com tantos professores maravilhosos pude 
entender como é importante falar de Jesus a todos e transmitir a fé e o amor 
que Ele desperta em nós com a Catequese Eucarística. 

Eu e minha família fomos abraçados pela comunidade. Nos tornamos parte de diversas pastorais de nossa Paró-
quia, das quais eu destaco a Pastoral Vocacional onde aprendemos como a oração e a intercessão são preciosas em 
nossa vida espiritual e como viver em família comunitária nos fortalece em nossa vida cotidiana. Participamos do En-
contro de Casais com Cristo e esse foi o nosso divisor de águas, onde mais profundamente Jesus operou mudanças 
em cada um de nós, em nossa vida em comunidade e em nossa família. 

Orientados por Jesus e pelo nosso Pároco Padre Marcio nos tornamos cada dia mais fortalecidos na fé, ansiosos 
por atuar e auxiliar nossos irmãos servindo Jesus e, caminhando com Ele, queremos construir nossa vida. 

Luciane Kovalek Ramos Oliveira 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

Um novo ano se iniciou e agora com novas oportunidades e muita fé vamos recomeçar. Após dois anos de confina-
mento e cuidados extremos por conta da pandemia, com a vacinação da população bem adiantada e a volta às aulas 
presenciais das crianças, acreditamos que é o momento de retomar a catequese de modo presencial. Sentimos muito a 
falta das crianças e da convivência comunitária e fraterna. 

Atendendo ao chamado de Jesus Cristo a anunciar o Seu Evangelho a todos, convidamos você e sua família à parti-
cipar conosco da Catequese 2022. 

A Paroquia São Judas Tadeu vai recomeçar a catequese de modo presencial, respeitando todos os protocolos sani-
tários dados no atual momento pois, compreendemos que é fundamental construir nossa vida com Jesus e para isso 
estar em comunidade é necessário. Por meio da 
convivência podemos aprender e trocar experiências 
que na forma virtual ficam incompletas e evitar que a 
falta da presença na comunidade nos torna mais 
individualistas e solitários. 

Você é um presente de Deus para nossa comuni-
dade! Que o Senhor guie seus passos e o ilumine, e 
que juntos, possamos trilhar o caminho de conheci-
mento daquele que primeiro nos amou e deu a sua 
vida pela nossa salvação.  

Venha fazer parte desta família fraterna e conos-
co construir sua vida com Jesus e Maria! Faça sua 
inscrição na Secretaria Paroquial e fique atento à 
data do início das atividades.  

ABERTURA DA 

CATEQUESE EUCARÍSTICA 

RECEPÇÃO DOS  
JOVENS PARA 

CATEQUESE DE CRISMA 

05/02 às 14h30 

(para todas as turmas) 12/02 às 20h30 

Pré-catequese: até 7 anos 

Primeira Etapa: 8 anos 

Etapa Especial (1° Eucaristia): 10 
anos ou mais 

Perseverança: para quem já fez 
a 1° Eucaristia, independente da 
idade  

Para jovens com 14 anos 
completos ou que completa-
rão até julho deste ano.  

Inscrições na  
Secretaria Paroquial 
Fone: 3371 8487 
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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 

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 

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

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

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

Carnes assadas nos feriados e 
finais de semana. Aceitamos encomendas. 
 

Fone: (16) 3368-7909 
Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 610 

MASSAS E  FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

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 

Edição on line com versão im-
pressa limitada. 

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 fevereiro 

Preparação: 06 de fevereiro 

Celebração: 20 de fevereiro 

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.  

JUBILEU DE PRATA  
DA NOSSA PARÓQUIA 

 

Com o coração agradecido ao Senhor e cheio de jú-
bilo, a nossa Paróquia São Judas Tadeu celebrou os 25 
anos de sua criação. Acolhemos com alegria o nosso 
Bispo D. Luiz Carlos, que visitou pela primeira vez nossa 
Paróquia e presidiu a Eucaristia festiva.  

Apesar da pouca participação dos paroquianos, a 
celebração contou com a presença dos agentes de pas-
toral de nossa Paróquia, representando todas as pasto-
rais e comunidades. Muitas famílias tendo que permane-
cer em isolamento, por causa do Covid acompanharam 
pelo Facebook. Após a missa, todos participaram de 
uma fraterna confraternização no salão paroquial.  

Nossa gratidão a todos que colaboraram para que 
pudéssemos marcar com júbilo esta data especial na 
história da nossa Paróquia. 
Permaneçamos firmes no 
compromisso com a cons-
trução dessa história tão 
bela que celebramos. 

Missa fim de ano - 31/12 

Homenagem aos  
Agentes de Pastora 2021 - 28/12 

Terço Batismo do Senhor - 8/1 

Batizado - 15/01 


