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FELIZ DIA DAS MÃES 

 

Se “todo dia é Dia das Mães”, por que é importante comemorarmos essa data especial uma vez ao ano? Podemos 
ter várias respostas para esta pergunta, mas com certeza todas giram em torno de refletirmos sobre nosso papel nos 
dois lados de uma relação materna: o de mãe e o de filho. Afinal, nem to-
dos somos mães, mas com certeza todos temos uma. 

Como cristãos, se quisermos ser bons filhos e boas mães, deveríamos 
nos inspirar na relação maternal mais perfeita que já existiu ou existirá: a 
de Jesus e Maria.  

Que as mães possam, assim como Nossa Senhora, superar todos os 
julgamentos, dores e dificuldades para entregar a seus filhos o mais puro e 
profundo amor, assim como ajudá-los a cumprir seu propósito de vida e a 
alcançar a alegria e a felicidade em Deus. 

Que os filhos, por sua vez, sigam o exemplo de Jesus e se pautem 
sempre pelo respeito, pelo carinho e pela ternura para tornar a jornada em 
família muito mais agradável e cheia de vida. 

Lembremo-nos das Bodas de Caná, em que o próprio Jesus, mesmo 
contrariado, atende ao pedido de Maria e intervém com o milagre da trans-
formação de água em vinho. Se o próprio Deus cede em respeito à sua 
mãe, por que nós, meros mortais, deveríamos fazer diferente? 

Desejamos um feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa comunida-
de, em especial à nossa mãe, Gislaine. 

João e Pedro Escovar 

PÁSCOA:  
EDUCAR NA ALEGRIA DA SALVAÇÃO 

 

     Durante toda a quaresma deste ano pudemos refle-
tir sobre a linda e importante tarefa cristã de ensinar 
com sabedoria e amor. Agora, chega o tempo de aper-
feiçoarmos e completarmos esta premissa a partir de 
mais uma Páscoa vivenciada.  
     Cristo ressuscitou, Aleluia! Aleluia! Por isso, a ale-
gria da Salvação se soma à sabedoria e ao amor. 
Quantas vezes nos pegamos temerosos do mundo que 
nossos filhos enfrentarão? Quantas vezes nossas pa-
lavras podem se tornar instrumento de edificação ou 
destruição da alma de um irmão e de nossa própria?  
     Pela fraternidade somos responsáveis uns pelos 
outros e ensinar na alegria da Salvação de Cristo é o 
caminho iluminado e missionário que todos temos, em 
todas as esferas de relacionamentos. 

A alegria da salvação deve estar impregnada em nós, ladrões arrependidos, porque grandioso é o destino que Je-
sus Misericordioso nos prometeu na cruz: nada menos que o paraíso. A alegria da salvação deve nos impulsionar, dis-
cípulos e discípulas, pois  não encontramos o corpo do Senhor no túmulo: que tenhamos pressa em espalhar ensina-
mentos com esperança e palavras fiéis a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

A alegria da salvação deve preencher nosso ser e queimar nosso peito enquanto caminharmos e refletirmos as es-
crituras. Afinal, como seria possível não ensinar com alegria, sabedoria e amor em nossa jornada ao termos o próprio 
Cristo nos acompanhando “até Emaús”? 

Hoje renovamos nossa esperança na vida eterna e salvação e, crendo, deixamos que o Senhor da vida faça morada 
em nós. Leais a Cristo teremos condições de edificar e não destruir. Poderemos reconhecer e aprender aquilo que glo-
rifica a Deus e eleva o Seu Santo Nome, para depois ensinar. Colaboraremos com Seu projeto e ensinaremos sem te-
mor aos perigos deste mundo porque a Verdade estará conosco e o seu Reino não é daqui. 

Por tantos quantos forem os trajetos que a vida nos apresentar, que sintamos o Céu dentro de nós até o dia de vi-
vermos o Céu. Ainda, que possamos ensinar não com alegria circunstancial ou passageira, mas sim com aquela alegria 
verdadeira, grandiosa e eterna que vem do Cristo Salvador. 

 

Maralise Lopes Silva Chiva (Grupo Arte com Jesus) 



NATALÍCIOS 

 

01- Luciana Silva Amaral 
04- Luci Aparecida Queiroz 

05- Tiago Picon 

05- Lucia Helena A. Maroldi 
06- Almir Ruzza Meirelles 

08- Eduardo R. de Paula 

08- Maria Apª Duarte Alonso 

10- Ana Alice Apª Paschoal 
12-  Márcia Aparecida Simião 

12- Maria Victoria A. dos Reis Lima 

13- Carlos Aparecido dos Santos 

13- Luzia Helena Vigário Campitelli 
14- Paulo André Cordero 

17- Durvalina Chiericci 
17- Maria Apª Passador de Luiz 

17- Gabriel Carvalho 

18- Ângela Maria Tiossi 
19- Vera Lúcia Dellapina 

20- José Rubens Alves 

20- Elaine Cristina Carvalho 

22- Rosemeire B. dos Santos 

25- Isabel Cristina Scalco Torres 

26- Renato Carlos Bento 

28- Emília Freitas de Lima 

28- Maria Apª Javaroni de Campos 

29- Carlos Eduardo dos Santos 

29- Diácono Orlando Bartaquim 

30- Reinaldo Favoreto 

30- Valdir Linhari Geraldo 

30- Fabiana Varanda O. Lotério 

30- Zenil Prediger Ferrari 
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 LITURGIA DIÁRIA DE MAIOLITURGIA DIÁRIA DE MAIOLITURGIA DIÁRIA DE MAIOLITURGIA DIÁRIA DE MAIO    

01 At 5,27b-32.40b-41 / Sl 29 / Ap 5,11-14 / Jo 21,1-19              3° DOMINGO DE PÁSCOA 

02 At 6,8-15 / Sl 118 / Jo 6,22-29                                                                   Santo Atanásio 

03 1Cor 15,1-8 / Sl 18 / Jo 14,6-14                                          São Filipe e São Tiago Menor 

04 At 8,1b-8 / Sl 65 / Jo 6,35-40 

05 At 8,26-40 / Sl 65 / Jo 6,44-51 

06 At 9,1-20 / Sl 116 / Jo 6,52-59 

07 At 9,31-42 / Sl 115 / Jo 6,60-69 

08 At 13,14.43-52 / Sl 99 / Ap 7,9.14b-17 / Jo 10,27-30              4° DOMINGO DA PÁSCOA 

09 At 11,1-18 / Sl 41 / Jo 10,1-10 

10 At 11,19-26 / Sl 86 / Jo 10,22-30 

11 At 12,24-13,5a / Sl 66 / Jo 12,44-50 

12 At 13,13-25 / Sl 88 / Jo 13,16-20 

13 At 13,26-33 / Sl 2,6-11 / Jo 14,1-6 

14 At 1,15-17.20-26 / Sl 112 / Jo 15,9-17                                                              São Matias 

15 At 14,21b-27 / Sl 144 / Ap 21,1-5a / Jo 13,31-33a.34-35        5° DOMINGO DA PÁSCOA 

16 At 14,5-18 / Sl 113B / Jo 14,21-26 

17 At 14,19-28 / Sl 144 / Jo 14,27-31a  

18 At 15,1-6 / Sl 121 / Jo 15,1-8 

19 At 15,7-21 / Sl 95 / Jo 15,9-11 

20 At 15,22-31 / Sl 56 / Jo 15,12-17 

21 At 16,1-10 / Sl 99 / Jo 15,18-21 

22 At 15,1-2.22-29 / Sl 66 / Ap 21,10-14.22-23                           6° DOMINGO DA PÁSCOA 

23 At 16,11-15 / Sl 149,1-5.6a e 9b / Jo 15,26-16,4a 

24 At 16,22-34 / Sl 137 / Jo 16,5-11 

25 At 17,15.22-18,1 / Sl 148 / Jo 16,12-15 

26 At 18,1-8 / Sl 97 / Jo 16,16-20                                                                     São Filipe Néri 

27 At 18,9-18 / Sl 46 / Jo 16,20-23a 

28 At 18,23-28 / Sl 46 / Jo 16,23b-28 

29 At 1,1-11 / Sl 46 / Ef 1,17-23 / Lc 24,46-53         SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR 

30 At 19,1-8 / Sl 67 / Jo 16,29-33 

31 Sf 3,14-18 / Is 12,2-3.4bcd.5-6 / Lc 1,39-56                          Visitação de Nossa Senhora 

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 

DÍZIMO E GENEROSIDADE 

 

Uma das características mais marcantes do dizimista é a sua genero-
sidade. E a Bíblia nos traz belas passagens sobre generosidade.  

Uma delas é a da viúva de Sarepta. O profeta Elias, enviado por Javé 
a cidade de Sarepta, encontra uma viúva e lhe pede um pouco de água e 
pão. A viúva tinha apenas um pouco de farinha e azeite, mas oferece tudo 
ao profeta. O gesto generoso da mulher foi abençoado por Javé e a vasi-
lha de farinha não se esvaziou e nem a jarra de azeite se esgotou. Deus 
não deixa faltar coisa alguma para aqueles que estão dispostos a repartir.  

Outra passagem é da viúva pobre. Jesus estava no Templo com os 
apóstolos e observava as pessoas fazendo suas ofertas e via os ricos 
entregando grandes quantidades. Observou também uma viúva pobre 
ofertar duas moedas de pouco valor. Era tudo o que ela possuía. Então 
Jesus disse aos apóstolos: “Eu garanto a vocês: essa viúva pobre deposi-
tou mais do que todos. Pois todos os outros depositaram do que estava 
sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que 
possuía para viver” (Lc 21,3-4). 

O dízimo nos educa 
para a generosidade. Se-
ja um dizimista, pois Deus 
promete abençoá-lo. Ele 
nos diz: “Vocês hão de 
ver, então, se não abro as 
comportas do céu, se não 
derramo sobre vocês as 
minhas bençãos de fartu-
ra” (Ml 3,10). 

 

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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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 

ASCENSÃO DO SENHOR E  
DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 

 

     Com sua Ascensão o Senhor completa seu tempo na terra, sobe aos 
céus com seu corpo ressuscitado, Ele que é verdadeiro Deus como 
sempre foi e verdadeiro homem desde sua encarnação. Subiu aos céus 
sem se afastar de nós e promete, “estarei com vocês todos os dias”. 
     O seu pedido para aqueles que desejam entrar com Ele no paraí-
so, “Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a toda criatu-
ra” (Mc 16,15) significa que Ele foi preparar um lugar para nós na 
casa da glória junto a Deus Pai. 
     E todos nós batizados somos continuadores da missão de Jesus 
e assim, devemos denunciar as situações de pecado e anunciar o 
Reino de Deus. Aquele que pertence a Jesus e ao seu Reino tem o 
sinal da ternura e da caridade e vive a lei do amor a Deus e aos ir-
mãos sobretudo os mais necessitados e os marginalizados, lutando 
para que tenham melhor qualidade de vida, tendo as ações próprias 
de Jesus nas situações que a vida apresentar. 
Quando o Evangelho diz “a toda criatura” quer seja de perto ou lon-

ge, não há muita dificuldade em colocarmos em prática pois hoje, através dos meios de comunicação social, em segun-
dos difundimos uma notícia e uma opinião, resta saber a contribuição para a 
paz e a harmonia que nós cristãos estamos espalhando. 

Na celebração da festa da Ascensão do Senhor celebramos também o 
56º Dia Mundial das Comunicações Sociais e a mensagem do Papa Fran-
cisco para esse ano é “Escutar com o ouvido do coração”. Sim, para levar a 
Boa Nova é preciso primeiro escutar o irmão em suas necessidades espiritu-
ais e materiais, contribuindo para dar dignidade à situação que ele vive e em 
um diálogo sincero e verdadeiro comunicar a mensagem de Jesus.  

Escutar é bem mais que ouvir, as pessoas precisam ser escutadas, e 
alguns cristãos preferem fechar os ouvidos para não se comprometerem. É 
muito importante nossa ajuda nos projetos sociais, mas nossa missão não 
se limita a isso, é pessoal e todo aquele que Jesus permite chegar até nós 
precisa ser escutado e acolhido. Só assim o Reino de Deus, Reino de paz, 
justiça e amor, ensinado por Jesus começa a acontecer entre nós. 
 

Rosa do Prado (PasCom) 

MARIA, MÃE EDUCADORA 

 

     Mãe é aquela que educa com amor os seus filhos, seja por vínculos san-
guíneos ou laços afetivos. Educar significa dar a alguém cuidados necessá-
rios para o desenvolvimento e formação. Maria, a mulher escolhida para ser a 
mãe do Salvador, O educou com amor em todos os momentos de sua vida. 
     Maria desde os primeiros dias de vida de Jesus foi sua educadora; foi 
ela quem, com carinho maternal, ensinou-O a dar os primeiros passos, a 
realizar as tarefas do dia-a-dia, as primeiras orações e encaminhou-O aos 
caminhos da fidelidade ao projeto e ao amor do Pai. 
     Jesus é o único filho de Maria, na cruz, Ele em sua infinita misericórdia 
estende a maternidade espiritual a todos nós, através do discípulo amado: 
"Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava 
presente, disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o teu filho", depois disse ao discí-
pulo: "Eis ai tua mãe". E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua 
casa.” (João 19:26-27) 
     Assim, Jesus entregou sua mãe como mãe de toda a humanidade, per-
mitindo que ela nos educasse na fé como fez com Ele. 
     Durante toda a vida de Jesus, Maria esteve ao seu lado ensinando com 
amor e dedicação, e nós devemos seguir o exemplo de educação e fé. Ma-
ria como grande professora nos orienta ao caminho do Pai, seguindo seu 
modelo de fé e educação, como nossa intercessora junto de Deus. 
 

Giovana Sabino (Legião de Maria) 

Para vivenciarmos o amor de mãe educadora que Maria nos ensina, a Legião de Maria convida os paroquianos para 
participarem das reuniões do Marimaio nos dias 01, 08 e 15 de maio, às 10h. Em cada reunião meditaremos com 

orações e reflexões o amor de Maria para que possamos vivenciá-lo em nossas vidas. 
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Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

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 

Vendas 
Instalações 
Manutenções 

 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

MASSAS E FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

Além de colaborar com a im-
pressão do jornal, os patrocínios 
ajudam a comprar alimento para 
as cestas distribuídas pela  nos-
sa Paróquia. 

Este espaço está disponível  
para você colaborar. 

CATEQUESE E FAMÍLIA: EDUCAÇÃO NA FÉ 

 

Ao pensarmos em catequese e família, a primeira imagem que tenho é a 
de MARIA , mãe de JESUS. A primeira catequista! A catequese deve come-
çar na família, com o testemunho dos pais através da oração, de atitudes de 
serviço, do diálogo, da comunhão e da vida em comunidade . 

A educação na fé é um processo exigente e contínuo de acolhimento e 
compreensão dos mistérios da fé e da vida nova, revelada em JESUS 
CRISTO e celebrada na liturgia. Educar na fé com amor implica em pedir ao 
Senhor a graça da paciência e da tolerância para aprender, a sabedoria 
para falar e o exercício do perdão consigo mesmo e com os outros, recome-
çando todos os dias. 

Somos desafiados com frequência no cumprimento e no anúncio da Pa-
lavra de DEUS, para vivenciarmos verdadeiramente a nossa vocação de 
discípulos missionários. A catequese de iniciação cristã é o caminho a ser 
percorrido para vivenciar DEUS em sua plenitude  e para assumir e expres-
sar nosso encontro pessoal com CRISTO. Envolve os sacramentos do Ba-
tismo, Crisma e Eucaristia, relembrando que os Sacramentos são sinais 
visíveis de DEUS invisível. 

Não basta receber os sacramentos da iniciação cristã: deve ser o tempo 
próprio para o crescimento da fé, o amadurecimento da conversão, aprofun-
damento no contato com a comunidade por meio da progressiva e contínua experiência de fé, da liturgia e da caridade. 

A catequese tem a tarefa de ajudar a criança ou o adulto a assemelhar-se a CRISTO em seus atos e maneira de 
ser, seguindo suas pegadas como peregrinos na terra, assumindo os valores do REINO em contraposição aos valores 
do mundo. Nessa caminhada para encontrar-se com CRISTO, o papel dos pais ou responsáveis é fundamental, incenti-
vando a participação nos encontros, acompanhando às celebrações e buscando o seu aprofundamento na intimidade 
com JESUS CRISTO. 

Educar na fé é a missão de cada batizado, envolto no amor que Cristo tem por nós, num olhar sincero, num ouvido 
atento, numa palavra amiga, reconhecendo a necessidade de estar plenamente com CRISTO. 

 

Olga Lúcia Pereira Sarti (Catequista) 

EDUCAR PELAS REDES SOCIAIS 

 

     Assim como o ato de polir uma peça a fim de dar a ela mais brilho, exerce a 
educação a mesma função na vida de cada pessoa humana. Por ela é adquirido 
o brilho do respeito, da fraternidade, da amizade e a sensibilidade de compreen-
der e ajudar o outro. A educação é o meio para que possamos viver em comu-
nhão com o próximo. 
     No período da infância e juventude somos educados ou polidos pelos nossos 
pais, pois ainda não somos capazes de nos educarmos sozinhos. No entanto, 
quando crescemos nos tornamos educadores e continuamos a ser educados, 
agora não só pelos nossos pais, mas também pelas realidades que nos cercam, 
sendo as redes sociais uma delas. 
     Com o surgimento dos meios de comunicação social tornou-se mais fácil o 
acesso às informações e, em certa medida, ao conhecimento. Dessa forma, ain-

da que a facilidade de ter acesso às informações seja algo positivo, muitos prejuízos podem ser causados, pelas redes 
sociais, no processo educativo das pessoas se essas informações não forem usadas corretamente. Um exemplo é o 
uso excessivo das mídias virtuais que acaba prejudicando a convivência familiar e social. Essa má utilização faz com 
que nos afastemos de relações profundas embora aparentemente estejamos próximos uns dos outros e, sem esse con-
tato com a intimidade do outro, a educação perde a força, pois o que nos educa é o vínculo que temos com o próximo. 

Utilizando das redes sociais a fim de colaborar para uma educação integral, nós cristãos devemos propagar conteú-
dos verdadeiramente educativos com a finalidade de colaborar para o crescimento humano de cada pessoa. Temos 
que ser interpelados pelo chamado de Jesus: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!” (Mc 
16,15). Somos chamados a anunciar a Palavra de Deus também nas redes sociais, a fim de que por ela possamos 
educar e sermos educados a viver em profunda comunhão e fraternidade. Essa Boa Nova que anunciamos é, verdadei-
ramente, o caminho de amor em que construiremos juntos um mundo mais justo e fraterno. 

 

Caio César Pereira (Seminarista) 
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Balancete do Dízimo - MARÇO 2021 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 115 

O movimento de caixa do mês de MARÇO, 
elaborado 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 MARÇO, doamos 1.350 kg de alimentos em 54 
cestas distribuídas para famílias carentes.  

 

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

 

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

 Traga o alimento para o irmão que necessita. 

ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL      
Ângela Cristina D’Onofrio 
 

Fone: (16) 98215-9698 / 997661063 
 

Facial: Limpeza de pele/ Peeling/ Rejuvenescimento 
Corporal: Drenagem Linfática Massagem Relaxante/ 

Modeladora/ Shiatsu/ Acupuntura Auricular 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

 

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

 /andrea.bachurresende 

MARIA, CATEQUISTA DA 
HUMANIDADE! 

EU E MINHA FAMÍLIA 

SERVIREMOS  
            AO SENHOR 

Em outubro de 2007, eu, Paulo Romero, e minha família começamos a 
frequentar a Paróquia São Judas Tadeu. Minha esposa Andréa grávida de 8 
meses, e eu, fomos à missa dominical na paróquia e sentimos um acolhi-
mento muito forte das pessoas e, principalmente, a presença de Deus em 
nossos corações e a devoção marcante ao santo, São Judas Tadeu, que nos 
tocou fortemente.  

Estávamos vindo de uma outra paróquia, e logo nos engajamos junta-
mente com o grupo de jovens, trabalhando como casal de apoio. Eu também 
comecei a tocar na missa aos sábados à noite, junto com os amigos do gru-
po de jovens BRASA. Um tempo depois, começamos a trabalhar no E.C.C. 
(Encontro de casais com Cristo), pois já havíamos feito o encontro em outra 
paróquia. Nossa primogênita Eloá Maria nasceu, e ali, aos pés de São Ju-
das, a batizamos e a consagramos ao santo. E assim se passaram os anos 
e depois de 5 anos nasceu o pequeno Ian Otávio. O batizamos ali na paró-
quia e o consagramos à São Judas Tadeu.  

Hoje em dia, depois de 15 anos na paróquia, estamos colhendo frutos maravilhosos de nossos filhos. A Eloá fez 
primeira comunhão e agora está fazendo a Crisma. O Ian hoje está fazendo a preparação para a 1ª comunhão. E nós, 
pais, estamos muito felizes por esses momentos tão importantes em nossas vidas. Vendo que por nossos exemplos de 
católicos, os nossos filhos caminham juntos conosco. Além de olhar pra trás e ver quantas pessoas passaram e pas-
sam por nossas vidas quando se está a serviço da Igreja de Cristo, é muito gratificante poder realizar todo o trabalho. 
Eu e minha família serviremos ao Senhor. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

Todos somos chamados à santidade, ser semelhante a Deus e ser santo pode 
ser bastante complicado: surgem dúvidas e vêm as dificuldades. Para facilitar que 
todos cheguem até Deus, Ele indica uma grande educadora: Maria; ela desempe-
nha a tarefa da educação dos filhos de Deus, moldando os santos atuais. 

Maria, como Mãe de Deus, é a catequista da humanidade. Na proteção de 
Maria, queremos nos deixar educar, para sermos fortes diante das dificuldades e 
tentações. Assim vamos nos conhecendo melhor e buscando crescer no caminho 
da santidade. Se Maria é Mãe, por consequência, ela é também educadora, uma 
coisa está ligada a outra.  

Ela nos foi dada como Mãe pelo próprio Cristo, no alto da cruz. Então, de lá, 
Ele também a presenteou como educadora. Entregamos a Nossa Senhora, nosso 
modo de sentir imaturo, superficial, nossa vontade própria egoísta. Em troca Nos-
sa Senhora nos entrega o seu caráter. Assim, Nossa Senhora assume a respon-
sabilidade de nos tornarmos semelhantes a Ela, tanto no que se refere à inteli-
gência, como ao coração, às faculdades interiores e à vontade”. 

Maria toma em suas mãos a educação dos filhos, Ela “é capaz de moldar san-
tos”, mas também é preciso se deixar educar, colocar-se nas mãos da Mãe. Ser 
um pequeno filho diante de Maria é como andar de bicicleta, pode-se até perder a 
prática, mas nunca se esquece. 

Encontre no quadro abaixo as 
virtudes de Nossa Senhora que 
você percebe também em sua 
mãe: amor, ternura, fé, cuidado, 
proteção, sabedoria, bondade. 

A R U N R E T X B 

U O V M L F O Y E 

I M A E B G E M D 

S A B E D O R I A 

D J K C T R N U D 

A O D A D I U C N 

D S Ã B W V R B O 

P R O T E Ç Ã O B 

Maria quer amparar e conduzir cada filho no caminho que Deus traçou. Como uma mãe que apoia seu filho ao 
aprender a caminhar, quando o ensina a falar, molda seu comportamento, a andar de bicicleta ganhando autonomia 
das rodinhas de apoio, aprendendo a seguir na direção correta para não cair e nem se desviar. 
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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 

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 maio 

Preparação: 07 de maio 

Celebração: 15 de maio 

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 aconselhável o 
uso de máscara e manter o distanciamento social. 

MISSAS TRANSMITIDAS PELO FACEBOOK 

 

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

Celebrações da  
Semana Santa 

Batizados - 24/04 

Pós-encontro ECC - 19/04 

Bênção Solidária - 17/04 


