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QUARESMA: DEUS EDUCA PARA A FRATERNIDADE  
 

      Ao iniciarmos este tempo litúrgico especial que é a Quaresma, 
devemos compreendê-la como um tempo educativo, que Deus nos 
oferece para crescermos em Seu amor.  
     Costumamos dizer que a Quaresma é um tempo de penitência, e 
isso é verdade. Porém, não podemos esquecer que a caminhada 
quaresmal tem como ponto de chegada a festa da Páscoa. Se olha-
mos para a Quaresma apenas em si mesma ela fica reduzida a um 
caminho pesado, de sacrifícios e renúncias. Mas se a compreender-
mos como uma preparação para a festa da Ressurreição, então ela 
se torna um tempo favorável de crescimento espiritual da nossa vi-
da, para podermos renovar a aliança do nosso Batismo, na Páscoa 
no Senhor. 
     Quaresma é um tempo de conversão pois nos convida a revermos 
nossas escolhas, revermos o rumo que estamos dando para nossa 
vida. Conversão é mudança de rumo, de direção. Não se trata ape-
nas de fazer algum sacrifício espetaculoso, que nada altera em nosso 

jeito de ser ou em nosso projeto pessoal. A conversão é mais ampla e envolve o rumo que estamos dando para o nosso 
caminhar. Muitas vezes entregamo-nos a um ritmo apressado de viver, no qual não paramos para pensar aonde quere-
mos chegar e que meios estamos utilizando para alcançar nossos objetivos. Assim, a Quaresma torna-se um convite 
para refletirmos sobre o nosso projeto de vida e buscarmos no Espírito Santo o discernimento profundo, para perceber-
mos se estamos caminhando em comunhão com Deus ou estamos nos afastando cada vez mais do Seu amor. 

Mas, como nos ensina São João, não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos o irmão 
que vemos. Assim, a Quaresma também é um tempo educativo na fé, para avaliarmos se estamos vivendo como filhos 
de Deus na fraternidade sincera com nossos irmãos. E quando pensamos em irmãos, pensemos na grande família que 
é a humanidade. Devemos amar os irmãos que estão próximos e que retribuem o nosso amor, mas também os irmãos 
que não conhecemos ou que nada podem nos oferecer em retribuição.  

Caminhemos pois, nesta Quaresma com a disponibilidade de nos deixarmos educar por Deus. Educar é um convite 
para o discernimento; por isso tenhamos coragem para rever nosso projeto de vida à luz do projeto de Deus.  Educar 
também implica em corrigir erros; por isso, tenhamos a humildade necessária para reconhecer nossos limites e fragili-
dades e a força de vontade de superá-los, mesmo que isso exija sacrifícios. Educar implica em apontar caminhos; por 
isso aceitemos os caminhos novos que Deus quer nos propor, mesmo que eles não satisfaçam nossos desejos e von-
tades individuais e até egoístas. Deixemo-nos pois, educar na fraternidade, para que possamos renovar a aliança do 
nosso Batismo na festa da Páscoa do Senhor. 

 

Pe. Marcio Coelho 

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO 

Educação para a conversão 

´ 

O Sacramento da Reconciliação é um verdadeiro pro-
cesso educativo. Em primeiro lugar favorece o discerni-
mento quando nos convida a um profundo exame de 
consciência; em seguida é um exercício de humildade, 
quando confessamos nossos peca-
dos; e por fim, estimula a realizar 
um projeto de vida a partir do pro-
pósito de conversão, de mudança 
de atitudes. 

Deixe-se educar pela misericór-
dia do Pai. Venha receber o perdão 
divino, para, na festa da Páscoa 
renovar com o Senhor a aliança do 
seu Batismo. 

Em nossa paróquia, os padres 
atenderão as confissões no dia 29 
de março, quinta-feira, às 19h30. 

ENCONTROS DE ORAÇÃO NAS FAMÍLIAS 

Aprender a falar com sabedoria  
e educar com amor 

´ 

Um dos exercícios espirituais da Quaresma é a oração. 
Por isso nossa comunidade convida a todos os Setores de 
Quarteirão para realizar os Encontros de Oração da Qua-
resma. Caso alguma família ainda não se sinta segura 
para reunir-se no Setor de Quarteirão, pode realizar o en-

contro em sua casa, 
com seus familiares. 
 

      Sem a experiência 
da oração, à luz da 
Palavra de Deus, a 
Quaresma pode se 
tornar um tempo vazio 
ou de meros gestos 
folclóricos que não ge-
ram a conversão. 



NATALÍCIOS 

 

01- Antônio Vendramin 

01- Gislaine Maria Escovar 
01-  Iranice de Oliveira 

01- Luzia Ap. Rio Florido 

01- Wander Rezende 

02- Karen Dias Rabelo 

03- Elisete Ap. Bianchi 
03- Sônia Antônia P. Catani 

05- Ondina Pontes de Oliveira 

07- Silvia Gaviolli Miron 

08- Maria Cristina Antoniassi 
10- Augusto Cesar Pedro 

10-  Mirian Fabricio Picon 

10- Ronaldo G. Silva 

11- Camila Tatiana Picon 

15- Daniel Picon 

20- Isabel Cristina da Silva 

18- Noel Wilson Malachias 

21- Rodrigo José Martins 

22- Cristina Dente de Souza 

24- Adriana Amaral de O. Bueno 

24- Carlos Eduardo A. Pereira 

24- Edson Alves Viana 

24- Henrique Roberto Diniz 

25- Felício Dellapina 

27- Olga Lucia Pereira 

29- Vera Lúcia Blanco 

30- Aparecida Rosa Mazzola de Melo 
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 LITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇO    

01 1Pd 1,10-16 / Sl 97 / Mc 10,28-31 

02 Jl 2,12-18 / Sl 50 / 2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18                QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

03 Dt 30,15-20 / Sl 1,1-4.6 / Lc 9,22-25 

04 Is 58,1-9a / Sl 50 / Mt 9,14-15 

05 Is 58,9b-14 / Sl 85 / Lc 5,27-32 

06 Dt 26,4-10 / Sl 90 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13                        1° DOMINGO DA QUARESMA 

07 Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18 / Mt 25,31-46 

08 Is 55,10-11 / Sl 33 / Mt 6,7-15 

09 Jn 3,1-10 / Sl 50 / Lc 11,29-32 

10 Est 14,1.3-5.12.14 / Sl 137 / Mt 7,7-12 

11 Ez 18,21-28 / Sl 129 / Mt 5,20-26 

12 Dt 26,16-19 / Sl 118 / Mt 5,43-48 

13 Gn 15,5-12.17-18 / Sl 26 / Fl 3,17-4,1 / Lc 9,28b-36          2° DOMINGO DA QUARESMA 

14 Dn 9,4b-10 / Sl 78 / Lc 6,36-38 

15 Is 1,10.16-20 / Sl 49 / Mt 23,1-12  

16 Jr 18,18-20 / Sl 30 / Mt 20,17-28 

17 Jr 17,5-10 / Sl 1,1-4.6 / Lc 16,19-31 

18 Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 / Sl 104 / Mt 21,33-43.45-46 

19 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88 / Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a            SÃO JOSÉ 

20 Ex 3,1-8a.13-15 / Sl 41 / Lc 4,24-30                                   3° DOMINGO DA QUARESMA 

21 2Rs 5,1-15a / Sl 41 / Lc 4,24-30 

22 Dn 3,25.34-43 / Sl 24 / Mt 18,21-35 

23 Dt 4,1.5-9 / Sl 147 / Mt 5,17-19 

24 Jr 7,23-28 / Sl 94 / Lc 11,14-23 

25 Is 7,10-14;8,10 / Sl 39 / Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38                  ANUNCIAÇÃO DO SENHOR 

26 Os 6,1-6 / Sl 50 / Lc 18,9-14 

27 Js 5,9a.10-12 / Sl 33 / 2Cor 5,17-21 / Lc 15,1-3.11-32      4° DOMINGO DA QUARESMA 

28 Is 65,17-21 / Sl 29 / Jo 4,43-54 

29 Ez 47,1-9.12 / Sl 45 / Jo 5,1-16 

30 Is 49,8-15 /  Sl 144 / Jo 5,17-30 

31 Ex 32,7-14 / Sl 105 / Jo 5,31-47 

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 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSÓRIOSASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSÓRIOSASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSÓRIOSASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSÓRIOS    
    

Rua Miguel Petroni, 1744 
 

(16) 99161-5419 

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. 

A LINGUAGEM E O  
SIGNIFICADO DO DÍZIMO  

 

O documento “O dízimo na comunida-
de de fé: orientações e propostas”, elabo-
rado em 2016, pela CNBB associa algu-
mas palavras ao dízimo: pagar, ofertar, 
doar, consagrar, entregar, recolher, con-
tribuir, partilhar, devolver, entre outras.  

No entanto, é necessário haver cons-
ciência dos significados associados às 
palavras utilizadas com o dízimo para que 
tenhamos plena compreensão dessa prá-
tica.  

Pagar pode ser entendido como uma 
dívida. Ofertar pode confundir o dízimo com a coleta que se faz durante a 
missa. Doar é utilizado para uma contribuição espontânea. Consagrar faz 
parte do vocabulário litúrgico. Entregar descreve o ato de transferir um 
valor ou um bem do fiel para a comunidade. Recolher significa que al-
guém, em nome da comunidade, recebe o dízimo, a oferta ou a doação. 
Contribuir pode ser uma palavra adequada para o dízimo, pois significa 
concorrer para a realização de uma atividade. Partilhar é outro termo 
muito apropriado para descrever o significado da prática do dízimo. Em 
nossa paróquia, DEVOLVER é a palavra que, associamos ao dízimo, 
pois ele é, antes de tudo, a devolução de parte que pertence a Deus. 

Independente da palavra que relacionamos ao dízimo, o importante é 
a sua prática a serviço do objetivo comum que é a evangelização. 
 

Mauro Carlos Romanatto (Coord. Pastoral do Dízimo)  



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 
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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 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

EDUCAÇÃO SUPERIOR:  
ALICERCE DE UMA SOCIEDADE FRATERNA 

 

     Fala com sabedoria, ensina com amor (Pr 30:26). Este é o 
tema da Campanha da Fraternidade deste ano de 2022. Trata-se de 
uma reflexão proposta pela nossa Igreja em um momento histórico 
de profunda crise na educação brasileira em função da pandemia 
da Covid 19. Refere-se, desse modo, não apenas a superar essa 
crise, mas entendê-la como uma oportunidade para ir além, aprovei-
tando esta situação como oportunidade para todos nós, membros 
da Igreja Católica Apostólica Romana - instituição fundante da soci-
edade brasileira, contribuirmos para a superação das mazelas históricas da nossa educação.  

As relações entre a educação básica e a educação superior são intrínsecas, e, no Brasil, há a tendência de respon-
sabilizar uma pelos fracassos da outra “a educação básica não vai bem porque os professores são mal formados nas 
faculdades e/ou universidades” e/ou “a educação superior brasileira não se compara a de países desenvolvidos, porque 
a educação básica não cumpre o seu papel de preparar os estudantes para ela”. Como cristãos, entendemos que este 
não é um dilema, mas um “jogo de empurra” e que cada pessoa encarregada de determinado nível de ensino deve as-
sumir a responsabilidade pela formação dos(as) estudantes que lhe estão confiados. 

Como atuei boa parte da minha vida na educação básica, como professora, diretora de escola e supervisora de en-
sino, hoje, na universidade, como responsável pela formação de professores, sinto-me instada a assumir a tarefa de 
formar os(as) melhores professores(as) possíveis. Esse direcionamento é alimentado por políticas da própria UFSCar,  
voltadas a acolher a todos(as), regatando  dívidas histórico-sociais com ações afirmativas, tais como reservas de vagas 
para as populações negras, quilombolas, indígenas e oriundas da educação básica pública. Também tem havido a pre-
ocupação com a oferta de condições mínimas para que esses estudantes permaneçam na Universidade, por meio de 
auxílios moradia e alimentação. 

Portanto, uma educação superior que acolha genuinamente essas populações têm o potencial de formar profissio-
nais – nos mais diversos campos de atuação, conscientes de que devem ser agentes de transformação social, isto é, 
devem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. 
 

Renata Maria Moschen Nascente (Ministério de Leitores)  

EDUCAÇÃO BÁSICA:  
FUNDAMENTO DA CIDADANIA E DA PAZ 

 

Quando falamos em Educação Básica nos referimos às três etapas da educação formal que são as bases da forma-
ção de nossas crianças e jovens: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A educação é um direito 
constitucional, mas infelizmente ainda é uma realidade distante de milhões de brasileiros que não conseguem usufruir de 
seus direitos básicos e essenciais. Podemos até constatar que o acesso às escolas aumentou, porém mais matrículas 
nas escolas, não é sinônimo de sucesso ou mesmo de um ensino de qualidade. Muitos iniciam seu trajeto educacional, 
poucos chegam à conclusão da Educação Básica e um número menor ainda consegue chegar ao Ensino Superior.  

Uma educação de qualidade que forme o indivíduo e que garanta seu desenvolvimento global é o primeiro passo 
para que tenhamos uma sociedade com cidadãos conscientes, capazes de conhecer e lutar por seus direitos, sem es-
quecer de seus deveres e da importância de intervir na sociedade de forma a torná-la mais justa e solidária. A educa-
ção tem um papel fundamental na conquista de uma paz definitiva quando ajuda o indivíduo a apropriar-se de saberes 
que valorizam a diversidade e o conhecimento do diferente. O co-
nhecimento gera respeito, o respeito leva ao diálogo e o diálogo 
evita conflitos e violências; devemos falar do amor e com amor.  

Podemos dizer também que a formação básica se inicia no seio 
familiar, a exemplo de Maria e de São José que receberam de Deus 
a missão de educar Jesus, também hoje pais ou responsáveis rece-
bem do Pai, a missão de educar seus filhos à luz da Palavra que 
liberta e salva, Palavra que é sabedoria, luz nos caminhos e base 
para a vida. Mas não somente os pais, todo católico batizado é um 
educador por excelência, como membro da Igreja deve assumir a 
missão de anunciar a Boa Nova nos diferentes ambientes de sua 
convivência cotidiana, contribuindo para a construção de um mundo 
mais fraterno e justo. 

 

Isabel Cristina da Silva (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 

MASSAS E FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

QUARESMA: TEMPO DE 
CONVERSÃO 

PACTO EDUCATIVO GLOBAL 

 

“Oxalá ouvísseis hoje a voz do Senhor”. Esse trecho do salmo 94 não se encontra no texto do Pacto Educativo Glo-
bal, porém pode ecoar em nossos ouvidos quando lemos os apelos do Santo Padre, o Papa Francisco, ao nos escrever 
tal proposta. Laudato Si e Tutti Fratelli são encíclicas atuais do pontífice que, infelizmente, pouco foram postas em práti-
ca e até pouco aceitas, mas já nos traziam o apelo ao cuidado com toda a forma de vida. Convém lembrar que, no no-
me escolhido para ser servo dos servos, Jorge Bergoglio aponta a missão para a qual Deus o enviou: cuidar da criação 
em sua totalidade. 

Com o desejo de tornar concreto o cuidado com a criação de Deus, Francisco apresenta o Pacto Educativo Global 
como uma forma de trazer à maturidade o compromisso cristão de olhar ao redor, contemplar as realidades e empe-
nhar-se em lutar pelas necessidades dos irmãos e da natureza. É um convite para que as famílias, instituições de ensi-
no, governo e sociedade se unam para buscar uma nova educação em vista do humanismo solidário. 

Em sete tópicos principais, encontramos propostas para desencadear debates e ações em favor de uma educação 
humanizada, ampliando o raio de ação para as escolas, universidades, instituições de ensino e outros espaços educati-
vos. São eles: 
1. Colocar a pessoa humana e seu valor como ponto de partida e de chegada em cada ação, respeitando sua dignida-
de, especificidade, singularidade e rejeitando toda cultura de descarte. 
2. Ouvir a voz das crianças, adolescentes e jovens sabendo que, sendo mais 
velhos, devemos ser exemplo, mas também ouvintes e aprendizes. 
3. Ouvir a voz das meninas e das jovens acolhendo suas necessidades e capaci-
dades. 
4. Ver na família o primeiro e indispensável educador. 
5. Ensinar, aos outros e a nós mesmos, o acolhimento, principalmente em rela-
ção aos mais vulneráveis e marginalizados. 
6. Empenhar-nos para compreender a Economia, a Política, o Progresso para 
que estejam de fato a serviço da humanidade. 
7. Guardar e cultivar nossa casa comum, sendo sóbrios e vivenciando um consu-
mo consciente, perguntando-se sempre: Preciso disso? É indispensável que eu 
compre aquilo? 

É preciso reconhecer-se parte deste Pacto, responsável pelo futuro, capaz de 
colaborar e acreditar que o amanhã exige o melhor do hoje. 

 

Fabiana Chiericci Lima (Grupo Arte com Jesus) 

A Quaresma começa com a Quarta-Feira de Cinzas e, na celebração da Santa Missa, o padre faz um desenho sim-
bólico de uma cruz com cinzas na testa dos fiéis. O objetivo das cinzas é fazer com que lembremos nossa finitude e 
que não devemos nos preocupar só com a vida terrena, mas também com a nossa salvação e a vida eterna. 

A Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa, quando celebramos a Ressurreição de Jesus Cristo. Para 
nós cristãos os quarenta dias da Quaresma são uma oportunidade para mudar as nossas vidas e ficar mais perto de 
Deus. É muito importante ter um relacionamento com Deus e fortalecer a nossa espiritualidade.  
Fazemos isso por meio dos exercícios de conversão, da caridade, do jejum e da oração. Deus espera que sejamos 
bons para nós mesmos e para os outros e assim exercemos a caridade. A oração é uma importante forma de aprofun-
dar o nosso relacionamento com Deus.  O jejum marca nossa vida com um gesto concreto de colocarmos Deus acima 
de nossas necessidades diárias. É fácil esquecer isso, mas a Quaresma serve como um lembrete da necessidade de  
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nos aproximarmos de Deus e demonstrar nosso amor e gra-
tidão a Ele com gestos concretos. 

A Páscoa é o tempo mais importante na Vida Cristã, que 
celebra a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. 
A ressurreição é o ponto central da nossa fé cristã e o signi-
ficado da Páscoa é infinitamente maior do que apenas ovos 
de chocolate. É a marca eterna da nossa salvação por meio 
da fé em Jesus Cristo. 

Vamos responder a cruzadinha ao lado 

1. A Quaresma tem quantos dias? 

2. Um dos exercícios quaresmais é o... 
3. A Quaresma começa na quarta-feira de... 
4. Onde Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando? 

5. Confissão é o sacramento que nos reconcilia com... 
6. A ressureição de Jesus é celebrada no domingo de ... 
7. Na Quarta-Feira de Cinzas o padre deposita em nossa  
fronte as cinzas fazendo o sinal da.... 
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Balancete do Dízimo - JANEIRO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 129 

O movimento de caixa do mês de janeiro, 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 JANEIRO, 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. 

EDUCAR: ARTE OU MISSÃO! 
 

Muitos tentam explicar com suas teorias esse 
mistério que envolve a prática pedagógica e a relação professor aluno. Nos meus quarenta e nove anos de idade, dos 
quais 28 deles dedicados à educação básica, talvez tenha chegado numa conclusão: que não conseguiria fazer outra 
atividade que não fosse educar.  

O mistério que nos envolve quando entramos numa sala de aula, numa catequese, numa reunião de pais, numa 
palestra, é imaginariamente fantástico, assim como tudo que buscamos fazer bem e para o bem. Minha área de atua-
ção é a das Ciências Humanas, na qual levamos nossos alunos, agentes de pastoral, ouvintes, a refletirem sobre esse 
mistério que até hoje me dá forças para continuar na missão.  

Nossa profissão no contexto social em que vivemos muitas vezes é desvalorizada, seja financeiramente, seja no 
compreender o real papel transformador da educação na mudança para uma vida mais justa e de qualidade. Uma das 
coisas que não canso de fazer diariamente é agradecer aos meus pais Geni e Oswaldo e a minha irmã Katya que sem-
pre foram meu suporte no incentivo, superação e realização pessoal e profissional. 

Toda vez que a nossa Igreja Católica traz à tona a realidade educacional como tema da Campanha da Fraternidade 
coloca em nós um novo ardor, renova nossas esperanças e consolida nosso sim na missão de ensinar e motivar men-
tes e corações para a construção de um mundo mais humano, cristão e solidário. Nesse ano, mais uma vez a Igreja 
vem pedir que renovemos nossa missão fraterna de educar para a humanidade. Educar mentes e corações para que 
as desigualdades diminuam, os preconceitos cessem e a dignidade da pessoa humana seja valorizada, incentivada e 
promovida. 

Uma atividade de educar que participo voluntariamente há trinta anos como ex-aluno e professor é na Escola de 
Formação de Agentes de Pastoral – EFAP, contribuindo para que o evangelho che-
gue aos quatro cantos de nossa cidade e os nossos irmãos de todas as comunida-
des possam cada vez mais proclamar as maravilhas da nossa fé cristã católica. 
Fica aqui meu carinho e agradecimento ao Padre Aymoré, Coordenador da EFAP. 
Quero registrar aqui meu carinho, agradecimento e também o grande incentivo que 
temos na comunidade com o nosso pároco Padre Marcio, pelo exemplo de dedica-
ção à arte de ensinar pelo Evangelho as maravilhas do Reino.  

Sim, muito obrigado por fazer parte de uma bonita história de testemunho de 
amor e missão a arte de ensinar. 

Jorge H. Carrara (Coord. Pascom) 

FRATERNIDADE E EDUCAÇÃO - Testemunho 

SÃO JOSÉ, MODELO DE EDUCADOR 

 

     Celebrando a Solenidade de São José, estamos aprendendo com ele como conhe-
cer, como amar e sermos discípulos de Jesus, que cresceu e aprendeu com seu amor 
paterno no lar de Nazaré. 
     O Papa Francisco, já no início de seu pontificado nos indica São José como educa-
dor. Um grande educador. Por que grande? Porque ele foi educador do Filho de Deus; 
sim, da Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, que cresceu e aprendeu com São Jo-
sé as virtudes humanas, a palavra, a dedicação e o respeito pelos mais frágeis. São José 

educou e ensinou ao Filho de Deus a dignidade do trabalho. E hoje necessitamos aprender com São José as virtudes 
humanas do educador. Devemos olhar para São José e lembrar que aqueles filhos que nos foram confiados são filhos de 
Deus, para assim, ajudamos os jovens, as crianças a amarem sempre mais a Deus, a crescerem dentro da igreja. 

Em Lucas 2,52, vemos que “Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça”. O crescimento em “estatura” se refe-
re ao crescimento físico e psicológico, onde José, com Maria, teve uma atuação mais direta procurando que nada fal-
tasse na criação de Jesus e libertando-O das dificuldades, como a ameaça de morte vinda de Herodes que os levou à 
fuga para o Egito. 

Quanto à educação na “sabedoria”, José foi para Jesus exemplo e mestre, deixando-se sempre nutrir pela Palavra 
de Deus. A Palavra ensina que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor não no sentido de medo, mas de 
respeito sagrado, de adoração, de obediência à sua vontade que busca sempre o nosso bem. 

No que se refere à dimensão da “graça”, a influência de José consistia em favorecer a ação do Espírito Santo no 
coração e na vida de Jesus. De fato, José educou Jesus, em primeiro lugar, com o exemplo: o exemplo de um homem 
justo que sempre se deixava guiar pela fé. “Seria um grave erro pensar que um pai e uma mãe não podem fazer nada 
para educar os filhos a crescerem na graça de Deus. José o fez de modo realmente único, insuperável”.  

Que São José inspire os pais a serem exemplos para seus filhos e que ajude nossos estudantes a crescerem em 
“sabedoria, estatura e graça” e que proteja todos aqueles que têm uma tarefa educativa na sociedade. 
São José: Rogai por nós! 
 

Edson Roberto Fernandes (Coord. E. Canto N. Sra. Rosa Mística)  
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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 

Edição on line com versão 
impressa 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: 11 de março 

Preparação: 13 de março 

Celebração: 20 de março 

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. 
É necessário o uso de máscara e manter o 
distanciamento social. 

MISSAS TRANSMITIDAS PELO FACEBOOK 

 

Acompanhe a transmissão da Santa Missa pelo Facebook da nos-
sa Paróquia (paroquiasaojudastadeusc), de quarta a sexta-feira, às 
19h30 e, aos domingos, às 19h.  

ENCONTRO COMUNITÁRIO  
DE ESPIRITUALIDADE QUARESMAL 

´ 

Tema: Jesus, modelo de educador 
 

Dia 08 de março - Terça-feira - 19h30 

 

   Presencial (no Salão Paroquial) e 
transmitido pelo Facebook. 
   Encerramento com a bênção do SS. 
Sacramento. 
    No final você receberá a caixinha de 
penitências para sua caminhada qua-
resmal.  

YAKISSOBA DO ECC 

´ 

Dia 12 de março - Sábado (somente para viagem)  
 

Em prol da realização do VI ECC da nossa Paróquia. 

Abertura Catequese Eucarística e Perseverança - 05/02 

Enc. Formação Mesc - 06/02 

Abertura Catequese Crisma - 12/02 

Estudo Texto-Base CF 2022 - 15/02 

Batizados  
27/02 

Dia do 
Sorvete 
Frito e 

sobremesa  
19/02 

SEMINARISTA CAIO 

 

     Com alegria acolhemos o seminarista Caio 
César Pereira, que fará o Estágio Pastoral em 
nossa Paróquia neste ano. Caio é natural de 
Itápolis e está cursando o 2º ano de Filosofia, 
preparando-se para o ministério presbiteral. A 
ele nosso carinho e nossas orações. 

Em prol da manutenção da Paróquia, a  
Pastoral Social e o Ministério de Criação e  

Ornamentação convidam para a   
 

MANHÃ DA SOBREMESA 

´ 

Dia 19 de março - Sábado - 08h às 12h 


