
DISTRIBUIÇÃO INTERNA E GRATUITA 

www.paroquiasaojudastadeusc.org.br 

 
 

 
            

Ano 24, Número 284   
Julho de 2022 

Boletim InformativoBoletim InformativoBoletim InformativoBoletim Informativo    da Paróquia São da Paróquia São da Paróquia São da Paróquia São Judas TadeuJudas TadeuJudas TadeuJudas Tadeu    ----        São CarlosSão CarlosSão CarlosSão Carlos    

A MISSÃO EDUCATIVA DOS AVÓS 

 

 “A presença dos avós é indispensável nas famílias. Um povo que não respeita 
os avós é um povo sem memória e, consequentemente, sem futuro.”  

(Papa Francisco) 
   

     O Papa Francisco desde o início do seu pontificado, em seus discursos, 
lembra da missão que os avós e os idosos desempenham, principalmente na 
transmissão da fé.  
     Para nós católicos, os avós de Jesus são lembrados no dia 26 de julho. 
Sant’Ana e São Joaquim são considerados os padroeiros dos avós. Lembran-
do que é uma das mais queridas e respeitadas figuras, mas infelizmente essa 
não é a realidade de todas as famílias. E celebrar essa data é ressaltar os en-
sinamentos passados de geração em geração e nós, enquanto netos, deve-
mos agradecer pela oportunidade de conviver com essas pessoas especiais, 
pela partilha de tantos momentos bons. Os avós acumularam experiências ao 
longo dos anos e podem transmitir uma história de fé e de amor, pois são fonte 
de inspiração. 
     Devemos ter muito respeito com os avós, são a herança de nossas famí-

lias. Devem ser tratados com carinho, atenção, ser visitados e isto tudo ajuda a prolongar a vida.  
E hoje, temos o trabalho da Pastoral da Pessoa Idosa, que vem conduzindo várias iniciativas e promovendo a inte-

gração com os idosos, garantindo a dignidade dessas pessoas que é fundamental para a educação dos netos e trans-
mitindo experiências preciosas que educam para a vida toda, conforme diz o alagoano Cris-
médio C. Neto, gerontologista e ativista na defesa dos Direitos da pessoa idosa, que atua 
desde 2008, a convite da Dra. Zilda Arns, fundadora dessa Pastoral. 

Os avós são com toda razão, uma versão do amor de Deus na terra. São: aconchego, ca-
funé, risadas, abraços quentinhos, carinho, cuidado dobrado, colinho acolhedor, diversão, 
travessuras. Enfim, quanto bem fazem os avós! Os avós continuam a exercer uma grande 
missão com serenidade e alegria. São ternuras no olhar, sabedoria ao falar. 

Nesse dia, o melhor que podemos fazer é oferecer nossas orações aos nossos avós, se-
jam vivos ou falecidos. Eles são anjos que Deus coloca em nossas vidas! Amor que nunca 
envelhece e sabedoria que nunca acaba! 

Parabéns a todos os avós! Deus os abençoe infinitamente e os proteja! 
 

Avani Souza da Silva (Catequese) 

AMIZADE: CAMINHO DE FRATERNIDADE 

 

     O Papa Francisco, em sua mais recente encíclica, “Fratelli Tutti”, fez uma convoca-
ção a vivermos unidos em uma grande comunidade global, dedicada à fraternidade e à 
amizade social, inspirado no exemplo de São Francisco.  
     Neste novo momento de nossas vidas, pelo qual estamos passando em decorrência 
da pandemia, guerra, injustiças social e política, nos deparamos com a emergente ne-
cessidade de uma profunda reflexão sobre nossas ações. 
     Santo Agostinho, diante do chamado de Deus, quis reunir em torno de si uma comu-
nidade de amigos para juntos fazerem unicamente a vontade de Deus, uma fraternida-
de reparadora para restaurar a aliança da amizade do homem com Deus e dos homens 

entre si. Que hoje possamos nos espelhar em Santo Agostinho, conhecido como o Santo da vida fraterna, para que 
consigamos nos relacionar como amigos, tendo o verdadeiro amor como base, pen-
sando sempre no bem-estar do próximo e da humanidade.  

Que o Espírito Santo nos guie e nos conduza para uma coexistência fundada na 
fraternidade e na amizade social, apesar das implicações desafiadoras em nossa 
caminhada. Assim, como se expressa o Papa Francisco, demonstrando a necessi-
dade de toda a humanidade abraçar a causa da fraternidade universal, que nossas 
diferentes vozes formem um canto harmonioso na construção da amizade, da co-
munhão, da caridade, da empatia, do amor ao próximo a caminho da verdadeira 
fraternidade. 
 

Silvia Gaviolli Miron (Eq. Liturgia São João) 



NATALÍCIOS 

 

01- Rita Baffa Gonçalves 

02- Evelin França 

02- Gerson Rodrigues 

02- Marcia Regina Ventura 

03- Odila de Oliveira Minutti 
05- Romualdo Fernandes 

05- Mauro Romanatto 

06- Nelma Regina Norde 

09- Marcelo Stabile de Arruda 

09- Vera Lucia Peppino 

11- Marcos Antonio dos Santos 

14- Roberto Bononi 
16- Jéssica Naiara Granato 

16- Leda Maria L. Carmassi 
16- Maria do Carmo Calijuri 
17- Avani Souza da Silva 

18- Danilo Silveira Campos 

18- Lorena Z. Di Salvo 

20- Evelin Renata Quesada 

20- José Perez 

20- Maria Amélia M. B. Martins 

22- Gisilda Martins Viegas 

22- Libercio Garcia Banhate 

22- Marcos Roberto Paulino 

23- Maria Lucia de Barcelos Guimarães 

24- Aline Furukawa Liberato 

25- Fernanda Bachur Resende 

26- Eniceia Ferrari Morali 
27- Dirce Apparecida P. de Nóbrega 

27- Antonio Luiz Heredia Pereira 

29- Izael Teixeira 
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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 

Atendimento  
especial todos os 
dias da semana 
das 18h às 23h  

 

3376-6165 
 

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: DEVOLUÇÃO E GRATIDÃO 

 

“No lugar que Javé seu Deus tiver escolhido para fazer habitar seu nome, 
aí é que vocês levarão tudo o que eu lhes ordenei: holocaustos, sacrifí-

cios, dízimos, donativos e todas as ofertas escolhidas que tiverem prome-
tido como voto a Javé.” (Dt 12,11)  

 

No Deuteronômio, os israelitas receberam leis e instruções para a vida 
diária e foram incentivados a lembrar-se da gratidão para com o Senhor, 
oferecendo-Lhe as primícias da terra de Canaã, devolvendo o dízimo e 
guardando seus mandamentos.  

No (Dt 12,11), o texto mostra-nos que “os primeiros frutos da terra são 
para Deus”. Isso significa que, em todo nosso ganho, primeiramente, de-
vemos guardar uma parte para Deus (o dízimo).  

E com essa atitude reconhecemos que tudo é de Deus e o gesto da 
devolução de uma parte representa nossa fé e gratidão ao Criador. 

     Façamos essa prática de devolução e gratidão e vejam o que o 
Senhor nos diz: 

“Tragam o dízimo completo para o cofre do Templo, para que nele haja ali-
mento. Façam essa experiência comigo. Vocês hão de ver, então, se não 

abro as comportas do céu, se não derramo sobre 
vocês as minhas bênçãos de fartura.” (Ml 3,10) 

 

Mauro Carlos Romanatto (Pastoral do Dízimo) 

LITURGIA DIÁRIA DE JULHOLITURGIA DIÁRIA DE JULHOLITURGIA DIÁRIA DE JULHOLITURGIA DIÁRIA DE JULHO    
01 Am  8,4-6.9-12 / Sl 118 / Mt 9,9-13 

02 Am 9,11-15 / Sl 84 / Mt 9,14-17 

03 At 12,1-11 / Sl 33 / 2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19       SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO 

04 Os 2,16.17b-18.21-22 / Sl 144 / Mt 9,18-26 

05 Os 8,4-7.11-13 / Sl 113B / Mt 9,23-38 

06 Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104 / Mt 10,1-7 

07 Os 11,1-4.8c-9 / Sl 79 / Mt 10,7-15 

08 Os 14,2-10 / Sl 50 / Mt 10,16-23  

09 Is 6,1-8 / Sl 92 / Mt 10,24-33                                                                         Santa Paulina 

10 Dt 30,10-14 / Sl 68 / Cl 1,15-20 / Lc 10,25-37          15° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

11 Is 1,10-17 / Sl 49 / Mt 10,34-11,1                                                                        São Bento 

12 Is 7,1-9 / Sl 47 / Mt 11,20-24 

13 Is 10,5-7.13-16 / Sl 93 / Mt 11,25-27 

14 Is 26,7-9.12.16-19 / Sl 101 / Mt 11,28-30 

15 Is 38,1-6.21-22.7-8 / Is 38,10-12.16 / Mt 12,1-8                                         São Boaventura  

16 Zc 2,14-17 / Lc 1,46-55 / Mt 12,46-50                                        Nossa Senhora do Carmo 

17 Gn 18,1-10a / Sl 14 / Cl 1,24-28 / Lc 10,38-42         16° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

18 Mq 6,1-4.6-8 / Sl 49 / Mt 12,38-42 

19 Mq 7,14-15.18-20 / Sl 84 / Mt 12,46-50 

20 Jr 1,1.4-10 / Sl 70 / Mt 13,1-9  

21 Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sl 35 / Mt 13,10-17 

22 Ct 3,1-4a / Sl 62 / Jo 20,1-2.11-18                                                   Santa Maria Madalena 

23 Jr 7,1-11 / Sl 83 / Mt 13,24-30 

24 Gn 18,20-32 / Sl 137 / Cl 2,12-14 / Lc 11,1-13         17° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

25 2Cor 4,7-15 / Sl 125 / Mt 20,20-28                                                                      São Tiago  

26 Eclo 44,1.10-15 / Sl 131 / Mt 13,16-17                                         São Joaquim e Sant’Ana 

27 Jr 15,10.16-21 / Sl 58 / Mt 13,44-46 

28 Jr 18,1-6 / Sl 145 / Mt 13,47-53 

29 1Jo 4,7-16 / Sl 33 / Jo 11,19-27                                           Santos Marta, Maria e Lázaro 

30 Jr 26,11-16.24 / Sl 68 / Mt 14,1-12 

31 Ecl 1,2;2,21-23 / Sl 89 / Cl 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21      18° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

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 no celular. 
 

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. 

 

Deus abençoe seu amor a nossa Paróquia. 

São Pedro e São Paulo são colunas da nossa 
Igreja e modelos de entrega total à missão 

evangelizadora. Sendo um dizimista fiel e ge-
neroso você colabora para que nossa Paróquia 

realize a missão que Jesus nos confiou. 
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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 

Nenhuma pessoa sem-terra!!!  
Nenhuma pessoa sem moradia!!!  

Nenhuma pessoa sem trabalho e sem direitos!!! 
 

A Semana Social Brasileira (SSB) é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que reúne 
pastorais sociais, Movimentos Populares do campo e da cidade, Organizações da Sociedade Civil, em uma jornada 
transformadora. As Semanas Sociais são parte da ação evangelizadora da Igreja em muitos países. 

No Brasil, a atividade acontece desde 1991 e não se trata de um evento isolado, ou uma ação no calendário, mas 
um processo. As SSB’s marcam práticas de mobilização popular e transformação social a partir de mutirões que impul-
sionam a construção de um Projeto Popular para o país. São espaços de fortalecimento da democracia participativa e 
direta, pois fomentam o envolvimento dos setores em situação de maior vulnerabilidade à participação cidadã e à auto-
ridade política, na garantia da igualdade de direitos das pessoas e da natureza. Em 2020, foi lançada a 6ª Semana So-
cial Brasileira, que segue até 2023, com o tema: “Mutirão pela Vida: Por Terra, Teto e Trabalho”, inspirado nos três ‘T’ 
apresentados no 1º Encontro Mundial dos Movimentos Populares com o Papa Francisco, em outubro de 2014. Nessa 
Semana, a proposta de Projeto Popular em construção é “O Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos”. Nesse sen-
tido, estão em andamento mutirões populares em todos os territórios e realidades do Brasil refletindo sobre: O Bem 
Viver dos povos; O Brasil que temos; O Brasil que queremos; Desafios para as mudanças; Tarefas urgentes e inadiá-
veis; e a Metodologia do Caminho. 

O Papa Francisco, no livro “Vamos sonhar juntos”, sugere momentos específicos de ações no conjunto da missão 
social da Igreja, com as seguintes inspirações: Tempo para ver, Tempo para escolher, Tempo para fazer e celebrar. 
Como encarar as pandemias ocultas deste mundo: as guerras em várias partes do mundo; os refugiados que vivem na 

pobreza, com fome e sem oportunidades; as mudanças climáticas e 
os milhares de pessoas que morreram por causa da fome? Como 
sonhar em meio a tantas crises? Esta crise terá que nos levar a re-
cuperar o sentido de pertencimento, de regeneração de vínculos e 
de confiança. Segundo o Papa, “não podemos deixar passar este 
esclarecedor momento. Não permitamos que nos digam que, frente 
à crise da Covid-19, nada fizemos para restaurar a dignidade de 
nossos povos, para recuperar a memória e recordar nossas raízes”. 
Este é um tempo propício de ação concreta. É um tempo para sal-
var, reparar e restaurar a ética da fraternidade. “Só o rosto do outro 
é capaz de despertar o melhor de nosso interior”.  
 

Tania Castilho (Equipe da Campanha da Fraternidade) 

DEUS NOS EDUCA PARA A MISERICÓRDIA 

Maria Madalena era uma mulher rica, de um povoado economicamente bem-posicionado, denominado Magdala, em 
Israel. Daí alguns significados do nome remetem à “Senhora soberana de Magdala”, “mulher pura que vive na torre de 
Deus”. Este último significado do nome está relacionado à aldeia onde, supostamente, Maria nasceu.  

Após conhecer Jesus e ter sido salva por Ele, Madalena colocou suas posses a serviço do Reino de Deus, mostran-
do que a conversão chegou a todas as áreas da vida desta santa. Sua fidelidade a Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito 
marcante: primeiro, aos pés da cruz de Jesus, quando todos os discípulos (menos João) tinham fugido, ela estava lá 
junto com Maria, Mãe de Jesus. Depois, quando Jesus tinha sido sepultado, "Maria Madalena e a outra Maria ficaram 
lá, sentadas defronte do túmulo". E, por fim, "Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria 
Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo".  

Assim, além de Maria Madalena ter sido testemunha ocular de Cristo Ressuscita-
do, ela foi também a primeira a dar testemunho da sua ressurreição aos apóstolos, 
tornando-se um exemplo de verdadeira e autêntica evangelizadora, isto é, de uma 
evangelista que anuncia a alegre mensagem central da Páscoa.  

Sua importância continua hoje na Igreja, demonstrada pelo atual compromisso de 
uma nova evangelização, que acolhe, sem nenhuma distinção, homens e mulheres, 
de qualquer raça, povo, língua e nação, mostrando que Deus nos educa para a mise-
ricórdia.  

Referindo-se a ela, Bento XVI expressou em 2006 que “a história de Maria Mada-
lena recorda a todos uma verdade fundamental: discípulo de Cristo é aquele que, na 
experiência da debilidade humana, teve a humildade de lhe pedir ajuda, foi por Ele 
curado e se pôs no seu seguimento de perto, tornando-se testemunha do poder do 
seu amor misericordioso, mais forte do que o pecado e a morte”. 

A festa litúrgica de Maria Madalena, a “Apóstola dos Apóstolos”, foi instituída em 
3 de junho de 2016 pelo Papa Francisco, durante o Jubileu da Misericórdia, e passou 
a ser celebrada em todo o mundo no dia 22 de julho, para exaltar a importância des-
ta mulher que mostrou grande amor a Cristo, e que foi amada por Cristo.  
 

Kellen Moraes (Ministério de Leitores) 

6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA 

Santa Maria Madalena (22 de julho) 
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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 

     Em dias de Corpus Christi sempre lembro da minha adolescência quando ia com 
minha mãe enfeitar as ruas para a procissão da passagem de Jesus e hoje quase 
completando 70 anos fiquei feliz e grata por estar com minhas filhas e meus netos 

na reunião do setor do quarteirão aguardando nova-
mente passagem de Jesus na frente de nossas ca-
sas. Pensei na passagem da Bíblia onde Santa Isabel 
se sente honrada com a visita de Maria que carrega-
va em seu ventre o Senhor e naquele momento tam-
bém me senti honrada, pois o próprio Jesus veio ao 
nosso encontro.  
     Muitas vezes nos sentimos desanimados com os problemas que surgem em nossa 
vida e no mundo que nos cerca, mas o amor de Jesus nos restaura e vem ao nosso en-
contro, mesmo quando não nos sentimos merecedores.  
     Então "Quando Jesus passar eu quero sempre estar no meu lugar." 
 

Aparecida do Carmo Nascimento Forgerini (Com. Santa Rita) 

CORPUS CHRISTI - Jesus visitou a nossa casa! 

     Nesses tempos de incertezas, medos, perdas, somos gratos por poder rece-
ber em nossa casa, nossa igreja doméstica aquele que nos alimenta e fortalece 
na continuidade da caminhada, Jesus, fonte de misericórdia.  
      "Que bom Senhor, vir ao teu encontro" renovando nosso amor e doação à 
nossa Igreja e aos irmãos que mais necessitam de um alimento e de uma pala-
vra de conforto e esperança. 
 

Jorge Carrara (Com. Santo Antônio) 

     Foi uma alegria recebermos o Santíssimo Sacramento na celebra-
ção de Corpus Christi, manifestação de nossa fé na presença de Je-
sus em nossas vidas. Pudemos sentir o pão vivo que dá vida entre 
nós, Ele habita o lugar onde vivemos e damos testemunho. Que essa 
certeza sempre se renove em nós: o Corpo de Cristo é o alimento 
para nossas almas e o caminho para alcançarmos a salvação. 
 

Rosana e Cirilo Braga (Com. São José) 

Momento da mais pura emoção, quando se deu a passagem do Santíssimo no nosso bairro. Há três anos eu e minha 
família viemos morar aqui no Jardim Cardinali. Qual foi a minha surpresa ao encontrar pessoas tão engajadas na comu-
nidade, dispostas a ajudar aos mais necessitados, sempre com grande alegria. E hoje, ao celebrarmos a Instituição da 
Santa Eucaristia, o CORPO DE CRISTO, a Ceia do Senhor, que é sinal de comunhão, fraternidade e solidariedade que 
devemos ter, tamanha foi a emoção sentida, ao ver o Pe. Marcio conduzindo o Santíssimo, em frente à nossa casa. Se-
nhor Jesus! Vem para dentro do meu coração e fica comigo! Só o SENHOR conhece as nossas necessidades e as nos-
sas fraquezas. Fomos visitar a minha sogra e chegamos perto do horário, quando fiquei surpresa em não ver os vizinhos 
esperando a passagem do Santíssimo, como nos outros anos. Comecei a 
apertar as campainhas e a chamar os meus vizinhos. Como assim? To-
dos precisam receber a GRAÇA. Uma bênção maravilhosa!  

“Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutu-
ra, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente 
a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.”  
 

Édina Martins Domingues Maia (Com. Santa Terezinha) 

     A pandemia causou impactos na vivência cristã, privados de cele-
brar o dia de Corpus Christi com a assembleia reunida na igreja, inici-
amos uma nova experiência da visita do Santíssimo Sacramento em 
nossa rua. Para mim, o dia de Corpus Christi começa semanas antes, 
com os preparativos da comunidade. No grande dia, o tapete prepa-
rado com carinho de cada vizinho, torna o momento ainda mais espe-
cial e não consigo controlar a emoção e sempre fico em lagrimas, 
com tantas bênçãos e manifestações de fé. 
 

Cristina Nardin Zabotto (Com. N. Sra. Aparecida) 

As famílias de nossa Paróquia experimentaram a alegria de receber, diante de 
suas casas, a graça de Deus por meio da bênção do Santíssimo Sacramento. 
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Balancete do Dízimo - MAIO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 108 

O movimento de caixa do mês de MAIO, 
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 MAIO, doamos 1.550 kg de alimentos em 62 
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 

NÃO PODEMOS TIRAR 
FÉRIAS DE DEUS!! 

VENCER CONFIANDO  
EM DEUS 

 

Nossa história na Paróquia São Judas Tadeu começou quando nossa filha mais 
velha iria iniciar a catequese para Primeira Eucaristia. Tínhamos recentemente muda-
do para bairro, e então fomos percorrer algumas Paróquias perto de casa. Fomos em 
duas e nossa filha com 7 para 8 anos na época disse:- mãe não me senti segura, foi 
então que fomos conhecer Igreja São Judas Tadeu, onde fomos bem acolhidos. E 
como São Judas Tadeu já era de nossa devoção resolvemos em casa fazer a inscri-
ção para ela. Iniciou a catequese e começamos a frequentar a Paróquia apesar de 
sermos novos no bairro conhecíamos a catequista Olga e outras pessoas da comuni-
dade como a Rosa.  

Desta forma fomos participando cada dia mais da vida da comunidade com as tra-
dicionais festas e eventos. Em um destes fomos chamados por Maria José a partici-
par da Pastoral Vocacional, onde nos encontrávamos para rezar o terço; no início os 
terços eram realizados nas casas, e depois a Pastoral foi ficando tão grande, que tive-
mos que nos reunir na Paróquia, assim como o dia de Adoração ao Santíssimo e a leitura orante. 

Depois fomos chamados para sermos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, as crianças iniciaram nos 
coroinhas com a Tia Márcia, e a Paróquia foi envolvendo cada dia mais nossas vidas; depois veio o V ECC, com o qual 
também formamos mais uma família até hoje, pois os casais são incríveis, bem como nossos coordenadores Isabel e 
Paulino.  

Veio a pandemia e com ela ficamos um pouco afastados fisicamente, mas não deixamos de acompanhar as celebra-
ções, realizar o terço com a Pastoral Vocacional, fazíamos chamada de voz com as famílias do ECC e isto nos trazia 
mais conforto, pois eu e meu esposo estamos trabalhando na linha de frente. As orações sempre trazem a paz e fazem  
nosso caminho mais leve, pois o medo de trazer o vírus para dentro de casa era grande principalmente de contaminar 
nossos pais e filhas. Mas, apesar de ainda não ter passado, aprendemos dia a dia a ir trabalhando com a pandemia, e 
agora estamos começando a retornar presencialmente em nossas atividades na Comunidade.  

Só recebemos graças a dizer SIM a cada um dos chamados. SIM a Jesus!!!  
Nossa filha agora é acólita na comunidade, o que nos deixou muito felizes e emocionados, pois a plantinha está 

crescente em solo fértil. Só temos a agradecer à comunidade e às famílias que formamos com a Paróquia! E como diz 
o Padre Márcio: nem tudo são flores quando estamos no caminho do Senhor, pois provações vieram e vêm todos os 
dias, mas vencer se torna mais fácil quando a gente confia em Deus, em uma Comunidade forte e em famílias que for-
mamos que nos dão apoio. Nosso muito obrigado! 

Suzana, Luís Eduardo, Larissa e Maria Clara 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 

 

(16) 99127-3295 

     Julho é mês de férias da escola e de recesso da catequese. 
Mas não podemos tirar férias de Deus. Precisamos conservar a 
nossa comunhão com Jesus, sem nos afastar do seu caminho e 
do seu amor. Fique atento à algumas atitudes que você deve 
vivenciar com sua família para permanecer unido a Jesus. 
1. REZAR todos os dias, ao acordar e antes de dormir. 
2. Meditar a PALAVRA de DEUS, lendo a BÍBLIA. 
3. Celebrar a EUCARISTIA com a comunidade no DOMINGO. 
4. Recitar o TERÇO em FAMÍLIA. 
5. AGRADECER a Deus antes das refeições. 
6. Realizar OBRAS de CARIDADE 

Agora, encontre no quando ao lado as palavras destacadas. 

S F R E C E D A R G A S 

U A O S P X U H K L I D 

E M Ç R A Z E R Q M L O 

D I R A L H S O V N B M 

R L E D A D I R A C I I 

E I T G V I M Ç E N B N 

Z A S A R B O B H O I G 

W E U C A R I S T I A O 
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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 im-
pressa limitada. 

Veja mais fotos - Ouça a homilia - Assista a missa 

Acesse nosso site e Facebook: 
www.paroquiasaojudastadeusc.org.br 

facebook.com/paroquiasaojudastadeusc/ 

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. 

NOITE DO CALDO DA LEGIÃO DE MARIA 

Em prol da participação dos legionários na  
Jornada Mundial da Juventude 2023 

Caldo verde, de feijão e de mandioca com calabresa 

Dia 09 de julho (sábado) - Retirada das 18h às 20h30  

FEIJOADA LIGHT 

Em prol das ações solidárias do  
Projeto Caminhar e da Pastoral Vocacional.  

Sábado - 16 de julho. Retirada das 11h às 14h 
Encontro de Formação Litúrgica - 31/05 

Entrega do Pai Nosso para crismandos - 04 e 05/06 

Enc. Leitores e Salmistas - 09/06 Enc. Leitores e Salmistas - 09/06 

Dia de Sto. Antônio - 13/06 

Festa Junina - 10 e 11/06  

Missa Sertaneja - 11/06 

Novas roupas dos 
coroinhas e acólitos 

Missa de Corpus Christi - 16/06 Bênção aos Mesc - 16/06 

07 Horas para Jesus - 16/06 

Pentecostes  
05/06 


