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PENTECOSTES: DEIXAR-SE EDUCAR PELO ESPÍRITO SANTO 

 

Jesus prometeu aos seus discípulos um defensor, um paráclito a fim de encorajá-los na 
construção da sua Igreja. Este defensor é a terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Des-
sa forma, a promessa de Jesus se cumpriu no dia de Pentecostes, dia em que a Igreja é 
manifestada ao mundo por meio da descida do Espírito Santo. 
O Pentecostes não é apenas um fato histórico, limitado a um acontecimento passado e 

distante, mas está presente e vivo na Igreja atual. Todo aquele que fora batizado recebeu 
a efusão do Espírito Santo, assim como em Pentecostes. Por meio do derramamento 
dos carismas, o Espírito Santo passa a habitar em nosso interior, permitindo-nos 
estabelecer uma íntima relação com Ele. 

Como temos nos relacionado com o Espírito Santo? 

Em meio à tanta agitação que o mundo nos impõe, corremos o risco de dei-
xarmos de estabelecer uma relação com quem é capaz de nos conduzir e, so-
bretudo, nos educar. Desse modo, necessitamos do recolhimento e do silêncio 
a fim de desfrutarmos o clamor de uma voz interior, inspirada pelo Espírito San-
to. Mas, para isso, devemos desenvolver nossa sensibilidade às coisas do Alto. 
O contato com a Palavra de Deus nos auxilia a desenvolvermos e, consequen-
temente, a treinarmos nossa sensibilidade para o que é Belo, Bom e Verdadeiro. 
Precisamos (re)conhecer os dons de Deus que possuímos, infundidos pela 

ação do Espírito Santo, pois todos nós temos dons espirituais! Esses dons, tam-
bém carismáticos, são graças dadas a nós, os quais embelezam e transformam 
nossas vidas. É importante que não nos esqueçamos de que os dons e os frutos que 
possuímos são para serem colocados à serviço do outro. Em nossas orações, peçamos 
o discernimento para que saibamos quais dons e/ou frutos nos são necessários para o 
dia, para uma situação/decisão específica e, em especial, para o benefício do próximo. 
Ao sermos conduzidos pelo Espírito Santo, teremos a certeza de que corresponderemos 
à própria vontade do Pai. 
O agir do Espírito Santo em cada indivíduo propicia o encantamento e a harmonia da Igreja, os quais se expressam 

na vocação e nos dons específicos de cada membro. Há diversidade de dons. Há beleza em cada pessoa. Por meio 
dos dons e carismas, nossa evangelização será provida de força e, então, poderemos testemunhar, anunciar e viver 
cheios do Espírito que nos habita. Portanto, deixemo-nos educar pelo Espírito Santo! 

 

Mariângela M. de Castro e Alexandre M. Bernardi (Mesc e E. L. São João) 

ARRAIÁ DE SÃO JUDAS TADEU 

10 e 11 de junho 

 

Sexta-feira   
10 de junho 

20h - Sensacional show de  
prêmios eletrônico 

 

Sábado - 11 de junho 

19h - Missa sertaneja 

20h - Animada quermesse 

 

Barracas típicas 

Doces caseiros / milho, 
pamonha e curau / cachor-
ro-quente / pastel / vinho quente e quentão / pipoca e 
chocolate quente. 

FESTA JUNINA  CAMPANHA  
DO AGASALHO 2022 

 

Vinde benditos de meu Pai, pois 
eu estava sem roupa e me ves-

tistes. (cf. Mt 25,34-35) 
 

O calor de sua solidariedade 
pode aquecer os irmãos necessita-
dos neste inverno.  

Nossa Paróquia assiste mais de 
50 famílias e sua generosidade é 
muito importante para socorrermos 
esses irmãos mais vulneráveis. 

Faça sua generosa doação de agasalhos e cobertores, 
os quais serão usados para formar o tapete na missa de 
Corpus Christi, para Jesus Eucarístico passar derramando 
sua bênção. Depois serão distribuídos às famílias que nos-
sa Paróquia assiste. 

Entregue suas doações na Secretaria Paroquial ou antes 
das missas. Deus abençoe seu coração caridoso! 



NATALÍCIOS 

 

01- Maria Soéli S. Cruz 
02- Edna Fátima F. Jorge 

05- Edgard Martins Mesquita 

05- José Apº Florido Junior 
05- Maria Apª R. Moraes 
06- Eliana R. Sanchez 
07- Gerson Toma 

09- Anderson Freire 

09- Márcio Aurélio Lavelli 
10- Mariana Brito 

11- Décio Hakaru Nakao 

11- Neide Dádico Lamon 

11- Alexandre Bezerra de Lima 

12- Fátima Apª P. Ribeiro 

13- Inara Ianuci Geraldo 

14- Erli Santinon Geraldelo 

14- Silvani Vaz F. Mancuso 

15- Lusia Isabel Pereira Zani 
19- Walter Antonio Milanetto 

21- Marcos Adalberto Cambi 
21- Vilma Caires Christianine 

22- Jandira Luchesi Niciura 

22- Luiz Kado 

23- Dhârana Salvador Cruz 
26- Geni Jorge Carrara 

27- Eva Cristina de A. Furlan 

30- Sandra das Graças Ribeiro 
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 LITURGIA DIÁRIA DE JUNHOLITURGIA DIÁRIA DE JUNHOLITURGIA DIÁRIA DE JUNHOLITURGIA DIÁRIA DE JUNHO    

01 At 20,28-38 / Sl 67 / Jo 17,11b-19                                                                    São Justino 

02 At 22,30.23,6-11 / Sl 15 / Jo 17,20-26 

03 At 25,13b-21 / Sl 102 / Jo 21,15-19            São Carlos Lwanga e Companheiros Mártires 

04 At 28,16-20.30-31 / Sl 10 / Jo 21,20-25 

05 At 2,1-11 / Sl 103 / 1Cor 12,3b-7.12-13 / Jo 20,19-23  SOLENIDADADE DE PENTECOSTES 

06 Gn 3,9-15.20 / Sl 86 / Jo 19,25-34              Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja 

07 1Rs 17,7-16 / Sl 4,2-5.7-8 / Mt 5,13-16 

08 1Rs 18,20-39 / Sl 15 / Mt 5,17-19 

09 1Rs 18,41-46 / Sl 64 / Mt 5,20-26                                                     São José de Anchieta 

10 1Rs 19,9a.11-16 / Sl 26 / Mt 5,27-32 

11 At 11,21b-26.13,1-3 / Sl 97 / Mt 10,7-13                                                         São Barnabé 

12 Pr 8,22-31 / Sl 8,4-9 / Rm 5,1-5 / Jo 16,12-15     SOLENIDADE  DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

13 1Rs 21,1-16 / Sl 5,2-3.5-7 / Mt 5,38-42                                                  Santo Antônio de Pádua 

14 1Rs 21,17-29 / Sl 50 / Mt 5,43-48 

15 2Rs 2,1.6-14 / Sl 30 / Mt 6,1-6.16-18 

16 Gn 14,18-20 / Sl 109 / 1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17      SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI 

17 2Rs 11,1-4.9-18.20 / Sl 131 / Mt 6,19-23 

18 2Cr 24,17-25 / Sl 88 / Mt 6,24-34  

19 Zc 12,10-11;13,1 / Sl 62 / Gl 3,26-29 / Lc 9,18-24    12° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

20 2Rs 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59 / Mt 7,1-5 

21 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36 / Sl 47 / Mt 7,6.12-14                            São Luís Gonzaga 

22 2Rs 22,8-13;23,1-3 / Sl 118 / Mt 7,15-20 

23 Is 49,1-6 / Sl 138 / At 13,22-26 / Lc 1,57-66.80     SOLENIDADE NATIVIDADE DE S. JOÃO BATISTA 

24 Ez 34,11-16 / Sl 22 / Rm 5,5b-11 / Lc 15,3-7     SOLENIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

25 Is 61,9-11 / 1Sm 2,1.4-7 / Lc 2,41-51                     Festa do Imaculado Coração de Maria 

26 1Rs 19,16b.19-21 / Sl 15 / Gl 5,1.13-18 / Lc 9,51-62         13º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

27 Am 2,6-10.13-16 / Sl 49 / Mt 8,18-22 

28 Am 3,1-8;4,11-12 / Sl 5,5-8 / Mt 8,23-27                                                          Santo Irineu 

29 Am 5,14-15.21-24 / Sl 49 / Mt 8,28-34 

30 Am 7,10-17 / Sl 18 / Mt 9,1-8 

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 

O DÍZIMO É ... 
O dízimo é a devolução dos dons e 
das bênçãos que recebemos de Deus. 
O dízimo é a expressão de fé em Deus 
e responsabilidade com a Igreja. 
O dízimo é o gesto concreto que ex-
pressa nossa participação na vida de 
uma comunidade.   
O dízimo faz de uma comunidade uma 
verdadeira família.  
O dízimo é a participação consciente 
no pedido de Jesus: “Ide por todo o 
mundo e pregai o Evangelho a toda a 
criatura.” (Mc 16, 15)  
O dízimo representa uma contribuição 
dos paroquianos nas despesas de uma 
paróquia.   
O dízimo ajuda na realização do programa missionário de uma comunidade.  
O dízimo é um compromisso de comunhão, solidariedade e generosidade. 
O dízimo possibilita promover ações de compaixão e de cuidado para 
com nossos irmãos mais necessitados.  
O dízimo é também amor. É por isso que, quanto mais partilhamos, mais 
temos.  
O dízimo: “faz bem a quem recebe e mais ainda a quem partilha.” (At 
20,35) 
Assim, o dízimo expressa nosso comprometimento de fidelidade a Deus, 
à Igreja e aos irmãos excluídos da sociedade.  

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

PARA QUEM PUDER AJUDAR! 
 

Para você que sente o chamado de 
Deus para manter a 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 
transferência 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 seu compromisso com a 

missão evangelizadora da nossa Paróquia. 
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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 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO  

APÓSTOLOS E EVANGELIZADORES -  
Fala com sabedoria e educa com amor 

     Dentro do tema da Campanha da Fraternidade 
deste ano (Fraternidade e Educação), temos nos 
apóstolos São Pedro e São Paulo um grande exem-
plo de sabedoria e, na fé madura de cada um e de 
seus ministérios, a evangelização com amor.  
     São Pedro conheceu Jesus por meio de seu irmão 
André. O Senhor, “fixando nele o olhar” (Jo 1,42), o 
chamou para segui-lo e, conquistou Pedro pelo olhar 
cheio de carinho. O olhar do mestre foi convincente e, 

São Pedro se entregou. Ali se fazia a sua conversão, sua catequese, sua preparação, aos poucos, no dia a dia. Simão 
é chamado Cefas, pedra, Pedro. De simples pescador, converteu-se num pescador de homens. Foi o vigário de Cristo 
na Terra, aquele que fez as vezes do Senhor aqui quando Ele já não estava entre os seus em corpo mortal. Não se 
calou diante das perseguições que os primeiros cristãos sofreram. Pelo contrário: sua fé o fez anunciar a palavra de 
Jesus. Não teve medo de gritar, de ensinar qual o verdadeiro caminho para a conversão e salvação.  
São Paulo foi outro caso de preparação. De perseguidor implacável dos Cristãos, tornou-se um fervoroso seguidor 

de Cristo. Colocou todas as suas potencialidades a serviço de Deus. Educado nas palavras das sagradas escrituras da 
época, passou a conhecer o verdadeiro sentido de seguir a Cristo quando caiu do cavalo. Sua conversão o fez conhe-
cer a vida de Jesus e seu reino. Cheio de fé e do Espírito Santo, foi um homem inflamado pelo zelo apostólico. “Estou 
pregado à cruz de Cristo” (Gl 2,19). “Eu vivo, mas já não sou eu; é Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na 
carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20). “Quanto a mim, não pretendo, 
jamais, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu 
para o mundo” (Gl 6,14). Hoje somos bombardeados de informações, de fake News. Em quem acreditar? Qual nossa 
ação? Seguindo o exemplo de São Pedro e São Paulo, somente com fé e, nas palavras deixadas na Bíblia e nos ensi-
namentos dos apóstolos, saberemos como agir.  
 

Orlando Bartaquim Júnior (E. C. Vozes de Louvor) 

X ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS 

 

     O X Encontro Mundial das Famílias acontecerá em Roma entre os dias 22 
e 26 de junho deste ano. Tem por tema “O amor em família: vocação e cami-
nho de santidade” e nos apresenta uma excelente oportunidade para refletir-
mos sobre a missão daqueles que receberam por vocação a constituição de 
uma família e conduzi-la em nossa sociedade seguindo os desígnios de Deus. 
     Devemos sempre lembrar de que família é o local onde cultivamos, apren-
demos a amar incondicionalmente. Abrir mão de nossas vontades em prol de 
nosso cônjuge ou de nossos filhos. Trata-se de um perfeito laboratório de con-
vivência que posteriormente expande-se para a sociedade influenciando ou-
tras famílias a viverem o mesmo carisma. 

     Devemos ensinar essas lições aos nossos filhos, através de palavras e prática de vida. Dar o exemplo através da 
vida de oração, leituras e frequência às missas. Seja para nossos filhos ou outras famílias, mostrarmos com nossas 
práticas, dando-lhes o exemplo. 
Nossas palavras somente terão credibilidade se demonstrarmos que agimos de acordo com o que falamos. Um 

exemplo disso: nossos parentes que diziam ser católicos, porém passaram a frequentar as missas depois de percebe-
rem que nós guardamos todos os domingos. Começaram a fazer parte de pastorais quando perceberam que era possí-
vel conciliar os afazeres do dia a dia e os da comunidade. Nossos filhos, ao nos acompanharem nas atividades da co-
munidade, desejaram ser coroinhas e quando tem encontros na igreja, ficam ansiosos e felizes. 
Utilizemos este tempo, que a igreja nos proporciona, para refletirmos sobre a importância da família e como pode-

mos transformar nossa sociedade por meio da vivência cristã. 
Nosso exemplo prático de comunhão foi quando eu estava desempregada, meu marido foi demitido. Nessa empresa 

foram vinte quatro anos de muitas conquistas. Nossos planos terminaram repentinamente. Diferente de outros momen-
tos difíceis, esse foi diferente, pois a família toda estava engajada na igreja. Foi desesperador, mas a oração na casa 
do Pai “Igreja" restaurava as nossas forças. E assim Deus tranquilizava nossos corações. Deus dizia ao meu coração: 
“Os humilhados serão exaltados”. Comecei a trabalhar, mas mesmo assim as dívidas aumentavam.  
Um dia tudo estava indo de mal a pior, precisávamos vender o carro e até mesmo deixar a cidade. Apareceu uma 

proposta de emprego para o Paulino, mas ele sentiu que não se saiu bem, a fé dele ficou abalada. Nesse momento 
minha família intensificou a oração, sempre com muita fé. No dia seguinte, o Paulino me ligou dizendo que o emprego 
era dele. Soltei um grito de alívio. Deus ouviu nossas orações. 
 

Paulino e Isabel de Oliveira (Mesc, ECC e Past. Vocacional) 



Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida ----    Junho 2022Junho 2022Junho 2022Junho 2022    4444    

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

Fone: (16) 3116-7965 
     Rua Rafael de Abreu 
Sampaio Vidal, 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 

O AMOR À EUCARISTIA 

Corpus Christi: Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo.  
 

Sendo um dos sete sacramentos, a Eucaristia foi instituída por Jesus 
durante a Última Ceia, antes de sua Paixão e Morte, a qual celebramos na 
Quinta-feira Santa e atualiza o sacrifício de Jesus no Calvário; é o memorial 
da Páscoa de Jesus. Eucaristia é o próprio Cristo realmente presente nas 
espécies do Pão e do Vinho. Eucaristia, do grego, significa ”ação de gra-
ças”, é estar em comunhão, estar junto, dividindo, vivendo e sentindo. 
A nossa vida Eucarística deve ser de pura gratidão; convidamos Jesus 

para entrar em nossa vida, em nosso coração e em livre comunhão com 
Ele que, nos convida a recebe-lo por amor. Somos chamados ao sair da 
mesa, a ir até nossos irmãos, principalmente os necessitados e anunciar 
Jesus Vivo e Ressuscitado que nos chama a viver a Eucaristia além de to-
das as formas de preconceitos raciais, sociais e culturais. 
Com nosso amor, respeito e alegria para com a Eucaristia, somos o 

Apóstolo Pedro anunciando que: Tu és o Filho do Deus Vivo;  somos Tomé  
prostrado e declarando: Meu Senhor e Meu Deus. Somos os discípulos de 
Emaús, que pela Palavra e com o coração aquecidos  O reconhecem pelo 
partir do pão.  É...ser você, Filho muito amado de Deus que no seu Amém 
durante a Comunhão, diz: Senhor eis me aqui, com a minha comunidade 
de São Judas Tadeu, com meu pároco e todos os irmãos que Vós me des-
te, é pelos olhos da fé que sinto e vejo o Vosso Corpo e o teu Sangue ,é 
assim que a Palavra de Deus nos é revelada, Palavra que anda conosco 
em todos os momentos de alegria ou tristezas, vitórias, esperanças ; senti-
mentos que nos fazem sentir que estamos vivos com Jesus ao nosso lado.  
E nós O convidamos para ir em nossas casas, para participar de nossas 

vidas, com todas as situações do dia a dia que vivemos e lhe oferecemos 
um lugar de honra em nossa mesa, Ele toma o pão e o cálice e os estende 
para nós dizendo: Tomai e comei isto é o meu corpo. Tomai e bebei isto é o 
meu sangue. Fazei isto em minha memória.  

Com toda gratidão dizemos: Amém! 
 

Rosa Tomaze (Eq. Liturgia São Mateus) 

DEIXAR-SE EDUCAR PELA MISERICÓRDIA  
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

 

     Recordando a Campanha da Fraternidade deste ano, que nos trouxe um exemplo de 
educação, sobre o episódio da mulher adúltera, tivemos um grande aprendizado duran-
te a Quaresma. Agora, o que precisamos fazer é colocar em prática. A misericórdia do 
Sagrado Coração de Jesus nos ensina a ter coragem, a não desanimar, pois quando 
estava em sua caminhada no calvário, teve que decidir por três momentos: Coração, 
quando teve compaixão do povo; Cruz, a remissão para os nossos pecados e Coroa, 
que era de espinhos, para que sentíssemos o seu amor misericordioso por toda a hu-
manidade. 
     Seu coração ao ser transpassado por uma lança, 
jorrou sangue e água, além dos raios de luz que ilumi-
naram o mundo todo. E agora, temos que nos deixar 

guiar e nos educar pelos seus ensinamentos e valores, ensinando e educando as nos-
sas crianças e adolescentes a viverem o caminho do amor, respeitando os pais, idosos, 
professores, colegas de escola, enfim, ter respeito em todos os lugares. As famílias de-
vem viver os ensinamentos do Sagrado Coração de Jesus, falar sobre a necessidade 
que temos de Deus em todos os momentos, ensinando que Jesus está no sacrário to-
dos os dias, esperando nossa visita, e a importância da Eucaristia ao menos nos finais 
de semana. Vamos passar para eles a importância de viver esses momentos lindos. A 
família é a primeira catequista das crianças, devendo educar seus filhos com base no 
ensinamento da misericórdia. Devemos educar nossos filhos na fé do misericordioso 
Coração de Jesus para podermos colher os frutos nas futuras gerações. 
     Em nossa Paróquia São Judas Tadeu, toda 1ª Sexta-feira do mês, celebramos a 

Santa Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus e na Sexta-feira da semana se-
guinte a Corpus Christi, comemora-se a grande festa do Sagrado Coração de Jesus. 
 

   Gracia Teresa Negregiol (Past. da Saúde) 

CORPUS CHRISTI – 16 de junho 

Programação 
 

09h30 – Procissão com o SS. Sacramen-
to pelas ruas da Paróquia, com bênção 
às famílias (roteiro disponível no site e no 
Facebook) 
     Nas ruas onde acontecerá a Procis-
são, as famílias são chamadas a enfeitar 
suas casas e também oferecer o alimen-
to para o irmão necessitado e doações 
para a Campanha do Agasalho. 
     As famílias que moram em outras ru-
as são convidadas a montar um altar nas 
ruas da Procissão, junto com os alimen-
tos e agasalhos arrecadados. 
 

11h30 às 18h30 – Adoração ao Santíssi-
mo Sacramento – 07 horas para Jesus 
      O Santíssimo Sacramento ficará ex-
posto na Igreja para adoração (venha 
adorar o Senhor) 
 

19h30 – Santa missa solene com Adora-
ção e Bênção do SS. Sacramento 
(presencial e transmitida pelo Facebook) 
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Balancete do Dízimo - ABRIL 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 124 

O movimento de caixa do mês de ABRIL, 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 ABRIL, doamos 1.475 kg de alimentos em 59 
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 

CORAÇÃO DE JESUS E 
DE MARIA 

DEVOÇÃO À  
NOSSA SENHORA 

 

Minha mãe, Angela Tereza Ponce Vareda, nasceu e cresceu dentro 
da religião católica. Desde pequena herdou a devoção à Nossa Senho-
ra da minha avó, Flora Possa Ponce, a qual também passou a mim, 
me consagrando e me dando o nome de Priscilla Maria. Sua vida foi 
toda dedicada à Igreja e aos assuntos de Deus.  
Em 1993 nos mudamos para o Jd. Cardinalli e minha mãe passou a 

frequentar a paróquia São Judas Tadeu, que na época, tinha como 
pároco o Pe. Ademir. Após alguns anos, com a chegada do Pe. Marcio, 
a quem minha mãe tinha muita admiração, ingressou no movimento de 
Schoenstatt, tornando-se coordenadora das Capelinhas da Mãe Pere-
grina. A sua dedicação e devoção à Mãe Peregrina eram imensuráveis. 
Minha mãe se preocupava com cada missionária e fazia de tudo para 
que a imagem da Capelinha seguisse a ordem certa dos dias e não 
atrasasse a chegada nas casas. Participava dos encontros nos Santu-
ários de Schoenstatt em Araraquara e em Atibaia e das reuniões e mis-
sas dedicadas à Mae Peregrina na paróquia.  
Mesmo nos momentos de maior dificuldade e tribulações, quando precisou cuidar da minha avó idosa e com Alzhei-

mer, não se desligou e nem deixou de se dedicar à Mãe Rainha. Hoje, após a sua partida, mesmo com a dor da perda, 
nosso coração se encontra em paz pois sabemos que ela faz morada junto à Nossa Mãe e ao Nosso Senhor. Mãe, 
obrigada por toda a sua dedicação à nossa família, à paróquia, às missionárias e amigos e por deixar esse lindo legado 
de devoção à Nossa Senhora. Saudades eternas! 
 

       Priscilla Maria Ponce Vareda 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

Celebramos o Imaculado Coração de Maria um dia depois de cele-
brar o Sagrado Coração de Jesus. Essas duas celebrações litúrgicas 
estão próximas uma da outra para nos lembrar da união entre o cora-
ção da Mãe e do Filho. Os dois corações, desde o momento da con-
cepção batem em um mesmo ritmo e frequência, amando a Deus e 
aos irmãos com a máxima sintonia que pode haver entre o coração do 
Criador e da criatura. 
A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus celebra a nossa salva-

ção em Jesus Cristo obra de seu amor e de sua misericórdia; a memó-
ria do Imaculado Coração de Maria é a celebração da união do cora-
ção da Mãe à obra salvadora do Filho. 
Todas as práticas de devoção mariana têm por objetivo fazer cres-

cer em nós o amor a Jesus. Podemos dizer então que, quando olha-
mos para o coração de Maria, aprendemos a olhar, de maneira renovada, o 
coração de seu Filho Jesus. Quando estamos perto da Mãe, estamos junto do 
Filho, porque tudo em Maria reflete Jesus. Tudo nela aponta para Ele, como 
nas bodas de Caná, quando ela diz aos discípulos: “Fazei tudo o que Ele vos 
disser”. Maria sempre nos envia até Jesus.  

A M J U M J E S U S 

I M A C U L A D O M 

A A M A R I A M M J 
G R M A N S O R A R 

O H U M I L D E J I 
R I E C O R A Ç Ã O 

S E M E L H A N T E 

U A S S J L J I S A 

Reze essa oração e encontre, no quadro ao lado, as palavras destacadas: 
 

Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao 
Vosso. Imaculado coração de Maria, rogai por nós. 
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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 

 

zappasound.com.br 
 

(16) 3371-5594 
 

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: 10 de junho 

Preparação: 12 de junho 

Celebração: 19 de junho 

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.  

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. 

X ENCONTRO MUNDIAL  
DAS FAMÍLIAS 

 

    Para vivenciarmos a comunhão com o 
Encontro Mundial das Famílias, que acon-
tecerá em Roma, nossa Paróquia realiza-
rá um encontro para refletir sobre o tema 
proposto pelo Papa Francisco: O amor em 
família: vocação e caminho de santidade. 
     Juntos rezemos para que as nossas 
famílias sejam um espaço de educação no 
verdadeiro amor e de crescimento no ca-

minho da santidade. 

Dia 24 de junho 

Sexta-feira 

 20h30  
Salão Paroquial 

Encontros do Marimaio - 01, 08 e 15/05 

Dia das comunicações - 25/05 

Batizados - 15/05 

Casais do VI ECC - 22/05 
Coordenadores das Equipes VI ECC 

Terço pelas famílias e VI ECC - 21/05 

Terço pelas mães - 07/05 


