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CRISTO VIVE! SOMOS SUAS TESTEMUNHAS  
“Eu vi o Senhor!” (Jo 20,18) 

 

Irmãos e irmãs, sinto-me agraciada por fazer parte desta comunidade tão receptiva da Paróquia São Judas Tadeu, 
assim como agente da Pastoral Vocacional e Ministra Extraordinária da Sagrada Eucaristia. Posso dizer que sou aben-
çoada por estar a serviço do Senhor. 

Quando falamos em vocação, pensamos somente no sacerdócio; mas Deus é maravilhoso, nos abençoando com os 
diversos tipos de vocação, podendo ser na área da saúde, educação e área 
religiosa, como: Vocação à Vida Religiosa, Vocação à Vida Matrimonial, Vo-
cação ao Ministério Ordenado, Vocação Laical. Vocação é o chamado de 
Deus e cabe a cada um de nós sentir, observar esse dom recebido que mui-
tas vezes vai além da nossa capacidade de entendimento, mas Ele está ao 
nosso lado para efetivar o nosso agir. 

Na Pastoral Vocacional, somos impulsionados sempre a dar testemunho 
de vida, com amor ao próximo através da oração, levando mensagem de 
esperança, ajudando nos momentos difíceis, levando a Palavra de Deus e 
dando testemunho de fé para todos, mostrando que o Senhor está vivo e 
vive em nós. Para experimentar esse amor temos que abrir o coração e dei-
xá-Lo entrar e sentir Sua misericórdia para conosco, para assim testemu-
nhar nossa Fé Cristã. “Jesus está ressuscitado, venceu a morte e Ele nos 
chama para ser testemunho no meio do mundo.” 

Assim, ser vocacionado é servir ao próximo como Cristo nos ensinou. 
Quando recebi o chamado fiquei muito feliz, mas com receio de ter muito 
trabalho, como sempre pensamos. Por meio das orações, amizades, do 
trabalho ao próximo e das coisas de Deus, digo que estou caminhando, 
aprendendo, inspirada pelos exemplos que temos na nossa comunidade. 

Neste Mês Vocacional em que o Tema: “Cristo Vive”, somos suas teste-
munhas, e o Lema: “Eu vi o Senhor!”, suplicamos a Deus para que nosso 
coração seja humilde e aberto ao próximo, testemunhando nossa Fé com 
amor e doação. 

Desde criança sempre fazíamos orações em família e para alguém que 
nos era solicitado. Como professora, sempre testemunhei Deus em minha 
vida e na vida dos meus alunos e antes de iniciarmos a nossa aula, fazíamos 
uma oração aceita por todos. Sou grata a Deus por tudo que sou e tenho. 

 

Isabel Fantti Fukuhara (Pastoral Vocacional) 

Agosto: Mês Vocacional 

MEU PAI 
 

     Oi, me chamo Gabriela... tenho uma história de vários Pais que a vida me 
deu, um deles pode ser chamado de Édi, Edinho, Edson, Dão...  
     Esse cara é demais... ele me acolheu como sua filha (legitima) e na medida que 
deixaram, ele fez tudo que um bom Pai poderia fazer. 
     No começo ter alguém novo entrando em minha vida me deixou um pouco en-
ciumada, mas desde o começo você sempre me tratou com muito amor e carinho. 
Fez questão de participar da minha vida, de ser realmente um pai. Édi, que bom 
que a vida me deu você. Que presente incrível e necessário você foi para mim! 
     Aquele que se torna padrasto é um ser diferenciado, e VOCÊ é!!! É uma riqueza 
de sabedoria que merece ser louvada. Uma pessoa que sabe compartilhar e se 
importar com aquele que passa a estar sob a suas asas.  
O seu exemplo me ensinou que a família é formada por escolhas que são feitas 
pelo coração, sempre pautadas por um amor puro. Você é um pai maravilhoso que 
não faz parte da minha genética, mas isso não importa. O que realmente importa é 
nosso carinho e respeito um pelo outro. 

Agradeço a você, que me escolheu como filha do coração, e graças a esse amor sou uma pessoa de bem. A cada 
tropeço você estava lá para me levantar e a cada desvio me colocava de novo no caminho certo. 

Obrigada por tanto!! Um feliz dia dos pais! Te amo... de sua filha mais velha!! 

14 de agosto - Dia dos pais 



NATALÍCIOS 

 

01- Armando C. Júnior 
02- Roberto Pereira 

04- Ana Maria Lucas Tiossi 
04- Laudemiro Betin Ramos 

06- José Augusto C. Amorin 

08- José Carlos Onofre 

08- Silmara E. Siqueira 

09- Elena Maria Tiossi 
10- José Fatorino 

11- Margarida Peres 

11- Valdemir Anzolin 

13- Hilton José Barbosa 

13- José Geraldo Fonseca 

14- José Caruso 

15- Aparecida Circelli Ueno 

15- Conceição da Silva Nobrega 

17- Danilo Carlos Tassim 

17- Irene Gomes Picon 

17- Luis Carlos Giangrossi 
18- Amanda Zani 
19- Ilton Antonio Gava 

22- Fátima Regina C. Reimer 
22- Luiz Alexandre P. Rabelo 

23- Francisca Solfa Borato 

23- Renata Maria Moschen Nascente 

26- Lourdes Guarnieri Coelho 

28- Deolinda Julianetti Chuqui 
29- Carolina Severino Lopes da Costa 

30- Carlitos José Pinheiro 

30- Maria Lúcia de Moraes 

31- Antônio Augusto Baio 

31- Adriana Schiavoni Saciloti 
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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 

LITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTOLITURGIA DIÁRIA DE AGOSTO    
01 Jr 28,1-17 / Sl 118 / Mt 14,13-21                                        Santo Afonso Maria de Ligório 
02 Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101 / Mt 14,22-36 
03 Jr 31,1-7 / Sl Jr 31,10.11-12ab.13 / Mt 15,21-28 
04 Jr 31,31-34 / Sl 50 / Mt 16,13-23                                                 São João Maria Vianney 
05 Na 2,1.3;3,1-3;6-7 / Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41 / Mt 16,24-28 
06 Dn 7,9-10,13-14 / Sl 96 / 2Pd 1,16-19 / Lc 9,28b-36      Festa da Transfiguração do Senhor 
07 Sb 18,6-9 / Sl 32 / Hb 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48      19° DOMINGO DO TEMPO COMUM 
08 Ez 1,2-5.24-28c / Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd / Mt 17,22-27          São Domingos 
09 Ez 2,8-3,4 / Sl 118 / Mt 18,1-5.10.12-14 
10 2Cor 9,6-10 / Sl 111 / Jo 12,24-26                                                               São Lourenço 
11 Ez 12,1-12 / Sl 77 / Mt 18,21-19,1                                                                   Santa Clara 
12 Ez 16,1-15.60.63 / Is 12,2-4.5-6 / Mt 19,3-12 
13 Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sl 50 / Mt 19,13-15 
14 Jr 38,4-6.8-10 / Sl 39 / Hb 12,1-4 / Lc 12,49-53       20° DOMINGO DO TEMPO COMUM 
15 Ez 24,15-24 / Dt 32,18-21 / Mt 19,16-22 
16 Ez 28,1-10 / Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab / Mt 19,23-30 
17 Ez 34,1-11 / Sl 22 / Mt 20,1-16a 
18 Ez 36,23-28 / Sl 50 / Mt 22,1-14 
19 Ez 37,1-14 / Sl 106 / Mt 22,34-40 
20 Ez 43,1-7a / Sl 84 / Mt 23,1-12                                                                     São Bernardo 
21 Ap 11,19a.12,1-6a.10ab / Sl 44 / 1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56        ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA 

22 Is 9,1-6 / Sl 112 / Lc 1,26-38                                                          Nossa Senhora Rainha 
23 2Cor 10,17-11,2 / Sl 148 / Mt 13,44-46                                              Santa Rosa de Lima 
24 Ap 21,9b-14 / Sl 144 / Jo 1,45-51                                                             São Bartolomeu 
25 1Cor 1,1-9 / Sl 144 / Mt 24,42-51 
26 1Cor 1,17-25 / Sl 32 / Mt 25,1-13 
27 1Cor 1,26-31 / Sl 32 / Mt 25,14-30                                                                Santa Mônica 
28 Eclo 3,19-21.30-31 / Sl 67 / Hb 12,18-19.22-24a / Lc 14,1.7-14  22° DOMINGO DO TEMPO COMUM 
29 Jr 1,17-19 / Sl 70 / Mc 6,17-29                                              Martírio de São João Batista 
30 1Cor 2,10b-16 / Sl 144 / Lc 4,31-37 
31 1Cor 3,1-9 / Sl 32 / Lc 4,38-44 

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. 

O DÍZIMO E A FAMÍLIA  
 

O dízimo e família se completam, por-
que no dízimo a partilha mostra o sentido 
de fazermos parte de uma comunidade e 
na família também. Se em casa aprende-
mos a partilhar, na casa de Deus continua-
mos com esse belo gesto de solidariedade.  

Quando devolvemos o dízimo mostra-
mos nossa fidelidade e gratidão ao Senhor 
e generosidade para com os irmãos e en-
sinamos o valor dessas atitudes aos nos-
sos filhos. 

Famílias, ouçam nosso Papa Francis-
co: “No mundo, procura-se sempre aumentar os lucros, aumentar o volu-
me de negócios ... Sim, mas com que finalidade? É o dar ou o ter? O par-
tilhar ou o acumular? A ‘economia’ do Evangelho multiplica partilhando, 
aumenta distribuindo; não satisfaz a voracidade de poucos, mas dá vida a 
todos no mundo. O verbo de Jesus não é ter, mas dar”. 

Façamos a experiência de sermos dizimistas, pois quando devolvemos 
o dízimo, nós nos aproximamos de Deus e ajudamos a levar os seus ensi-
namentos a toda criatura.  
 

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

Nossa Paróquia é uma grande família, na qual todos os fiéis são 
chamados a colaborar com o sustento da missão.  

Ser dizimista é assumir com amor esse compromisso como família de 
Deus, para que a alegria do Evangelho possa continuar sendo anunciada. 
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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 

“AMOR FAMILIAR,  
VOCAÇÃO E CAMINHO DE SANTIDADE!” 

 

     Nessa preparação para X Encontro Mundial das Famílias, nós 
o Povo de Deus somos convocados a trilhar esse caminho de 
santidade, afirmando, que é possível ter uma família santa. Com 
as   graças de Deus e com a nossa vocação matrimonial devemos 
mostrar e testemunhar a valorização do ser humano em todas as 
fases de sua vida com a força da oração, a meditação das Sagra-
das Escrituras e participação dos sacramentos e na comunidade 
da Igreja. Com os nossos testemunhos como casal, nossos filhos 

aprendem que o matrimonio é uma tarefa que requer empenho, sacrifício e renúncias, fidelidade e perseverança, para 
vivência da santidade. É um caminho para o nosso encontro com Deus. 

A família é o alicerce mais valioso de Deus no seu ser e essência, para realizar seu projeto de aprender amar e ser-
vir, ser uma pessoa do bem, respeitar todas as criaturas com a mais fina bondade e ternura. Ser santo é ser plenamen-
te humano, viver em caridade todos os relacionamentos e atitudes, e ser sem reserva como Cristo nos ensinou. 

Nossa família não é fruto do acaso, mas é obra de Deus; e Ele tem planos para nós, por isso temos que estar sem-
pre vigiando em oração, pedindo discernimento, para segui-Lo em seus ensinamentos, ser espelho e dar testemunho 
para nossos filhos. Temos que ser família como uma casa construída sobre rocha, ser luz do mundo e sal da terra. 

O nosso testemunho como família cristã é um testemunho de perseverança na certeza que buscamos em tudo mos-
trar a nossa fé: nas nossas atitudes, no cotidiano da nossa vida conjugal e familiar. 

Sou casada há 38 anos, temos 3 filhos e sempre procuramos vivenciar e testemunhar a nossa fé em família, em 
comunidade. Fazemos parte do Encontro de Casais com Cristo (ECC) desde 1994, que também é uma grande família, 
e é voltada para Evangelização das Famílias preparando-as para trilhar o caminho da santidade.  

Por isso peçamos ao Senhor: concedei que cada família possa viver a própria vocação à santidade na Igreja como 
um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz, em comunhão com sacerdotes e em 
cada estado de vida. Amém 

 

                                                                           Rita Schultz (Encontro de Casais com Cristo) 

CATEQUISTA: EDUCADOR NA FÉ 

 

     No último domingo do mês de agosto nossa Igreja celebra o ministério do Catequista. 
Ser catequista é uma vocação e uma missão. A catequese é para a igreja a base do ensi-
namento da fé na comunidade cristã. Preparamos crianças, jovens e adultos não só para 
os sacramentos, mas também para darem testemunho de Cristo e do Evangelho no mun-
do. O chamado sublime a exercer esse ministério tão importante exige muito compromis-
so, doação, entrega e certeza de que é o Espírito Santo o grande protagonista e guia des-
se caminho dinâmico e visível de espiritualidade, tanto para o próprio catequista como 
para seus catecúmenos.  
     Segundo o Diretório Geral para a Catequese (DGC): “A finalidade definitiva da cateque-
se é a de fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, 
em intimidade com Jesus Cristo: somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fa-
zer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. A comunhão com Cristo é o centro da 

vida cristã e, por conseguinte, o centro da ação catequética”.  
A catequese exige formação para a transmissão de conhecimento, união intima e profunda com Jesus e com sua 

Igreja e estar aberto a partilhar alegrias e tristezas, compreender dificuldades e realidades diversas e se doar ao próxi-
mo de forma caridosa e amorosa. O catequista vive a fé testemunhando em seu dia a dia, e em seus atos busca se 
tornar guardião dos ensinamentos de Cristo, compartilhando com os demais da sua comunidade. Educar na fé com 
maturidade, crescendo constantemente, buscando o equilíbrio afetivo, senso crítico, observação atenta à realidade, às 
mudanças sociais e culturais sem perder a unidade com a Igreja e sua espiritualidade nas suas relações com o outro e 
sua comunidade.   

No dia 11 de maio de 2021 o papa Francisco publicou o Motu Próprio Antiquum Ministerium, com o qual instituiu o 
ministério do catequista. Para o Papa Francisco, “Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as con-
dições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo”. 
Vivemos em uma realidade muitas vezes difícil e contrária do que anunciamos, dificulda-
des contemporâneas de um mundo cada vez mais descrente em nossa missão de levar 
e testemunhar a mensagem de Jesus Cristo.  

É muito importante reconhecer a presença de pessoas que, pela vocação recebida no 
batismo, sentem-se chamadas a colaborar no serviço da catequese. Mesmo com todos 
esses desafios, reafirmamos que a experiência do encontro com Jesus Cristo e a vivência 
do Evangelho e do seu profundo amor e misericórdia é a força motivadora da Igreja sem-
pre mais viva e a catequese reveladora do amor de Deus para todos os povos. 

 

Luciane Kovalek (Past. Catequética Eucarística) 

Manhã Catequética - 05/06 

Manhã Catequética - 05/06 
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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 

NOSSA SENHORA APARECIDA DA BABILÔNIA 

 

     O Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, conhecido 
como Aparecidinha da Babilônia, pertence a paróquia Santa Isabel. Como surgiu a 
devoção à Nossa Senhora Aparecida da Babilônia? A história indica que em uma 
tarde de agosto de 1866 lavrou um pavoroso incêndio na fazenda Santa Maria da 
Babilônia que destruiu mais de 10 alqueires de mata virgem. No dia seguinte os 
transeuntes notaram que apenas uma árvore havia permanecido intacta e verdejan-
te. Aproximaram-se e observaram que na forquilha da árvore havia uma imagem de 
Nossa Senhora da Conceição.  
     A partir desse acontecimento, de dia e de noite, muitas pessoas iam até a árvore 
onde estava a imagem. O dono da fa-
zenda, para evitar esse movimento em 
sua propriedade, mandou cortar a árvo-
re. Então alguém, clandestinamente e 
correndo risco de morte, construiu no 

local uma Capelinha de pau a pique, coberta de sapé e com piso de terra e 
nela colocou a imagem da Santa sobre uma pedra. Em 1884 a fazenda mu-
dou de proprietário e um novo incêndio destruiu a Capelinha, ficando ape-
nas a imagem sobre a pedra. Logo, a filha do novo fazendeiro mandou 
construir uma capela maior.  

Após 70 anos, a Diocese adquiriu cerca de 6 alqueires de terra ao redor 
daquele local e transformou esse oratório semi-público em oratório público. 
O bispo da época era D. Gastão Liberal Pinto e seu secretário Pe. Romeu 
Tortorelli construiu a atual igreja e cuidou dela por 26 anos. Da mesma for-
ma que, após 70 anos do exílio, levado por Nabucodonosor, o povo de 
Deus volta para construir o templo de Jerusalém, também se passaram 70 
anos desde o aparecimento da imagem até a Diocese assumir este local 
sagrado. 

 

Alfredo Peres (Past. Dízimo) 

SANTA MÔNICA: EXEMPLO DE FÉ E PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO 

 

Santa Mônica, conhecida por interceder fervorosamente pelo filho Agostinho, foi criada por uma escrava que cuida-
va dos filhos dos senhores e recebeu dessa senhora educação e ensinamentos religiosos. Desde criança era muito 
religiosa, paciente, disciplinada e ajudava os pobres. Casou-se aos 18 anos com Patrício que possuía uma boa posição 
social. Patrício, porém, era homem rude e violento. Por isso sofreu muito e orava. Teve 3 filhos: Agostinho, Navigio e 
Perpétua, que se tornou religiosa. Agostinho, o mais velho lhe causou muitas tristezas. A dificuldade com Agostinho 
chegou a tal ponto que, para ensiná-lo que nossas ações nesse mundo têm consequências, Mônica o proibiu de entrar 
em casa e rezava pela sua conversão, pela conversão do marido, de Navigio, sempre com muita perseverança e paci-
ência. Foi compensada com a felicidade de ver todos convertidos para Deus. Perseverou na oração durante 30 anos 
pela conversão de Agostinho sem desanimar.  

O que certamente distingue sua oração é sua tenacidade e insistência em arrancar Agostinho tanto da seita mani-
queísta como de todos os erros de sua adolescência, a fim de trazê-lo àquela certa felicidade que é a estabilidade com 
Deus. Certa vez chorando sua dor ao bispo de Tagaste, este disse a ela uma palavra que serve para todas as mães 
que choram por seus filhos “perdidos”: “O coração de teu filho ainda não está preparado, mas Deus determinará o mo-
mento certo. Vai e continua a rezar: é impossível que se perca um filho com tantas lágrimas”. Movida por esta palavra, 
ela perseverou firme. Finalmente Agostinho se converteu e, junto com ele, o filho Adeodato, neto de Santa Mônica. E a 

conversão foi tão verdadeira que mais tarde ele se tornou bispo aclamado pelos 
fiéis e um dos mais importantes pensadores do cristianismo e da humanidade.  
     Santa Mônica e Santo Agostinho tiveram pouco tempo para vivenciar esta 
alegria da comunhão no caminho de Jesus. Pouco tempo depois da conversão 
do filho e vendo quão profunda tinha sido sua conversão, Santa Mônica disse 
ao filho: “Vendo-te hoje cristão católico, nada mais me resta neste mundo”. Fa-
leceu aos 56 anos. E por essas palavras de sua mãe Santo Agostinho escre-
veu: “Ela me gerou, seja na sua carne para que eu viesse à luz do tempo, seja 
com seu coração para que eu nascesse à luz da eternidade”.  
     Santa Mônica deixou para todas as mães o ensinamento de que, além de 
educar os filhos para viverem em sociedade, é preciso também os educar para 
Deus, desenvolvendo neles a vida espiritual. Ela ensina que as mães e pais 
devem se preocupar com a salvação e santificação de seus filhos. Santa Môni-
ca, exemplo de fé e devoção que inspira a sermos melhores todos os dias. 
 

 Sonia Regina Perez D´Onofrio (Coord. Com. Santo Antônio) 

Peregrinação da Paróquia - 07/07/2019 
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Balancete do Dízimo - JUNHO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 120 

O movimento de caixa do mês de JUNHO, 
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 JUNHO, doamos 1.600 kg de alimentos em 65 
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 

AGOSTO 

MÊS VOCACIONAL 

GRAÇAS RECEBIDAS 

     Meu nome é Lucinéa Apareci-
da Dias, sou casada há 17 anos com Adelson e tenho 3 filhas, Maria Luiza, Ce-
cília e a Ana Beatriz. Iniciei minha caminhada na Paróquia, sendo catequista e 
foi muito bom. Hoje já não sou mais catequista, mas participo do Ministério Ex-
traordinário da Sagrada Comunhão, além de auxiliar a Marcia, coordenadora 
dos Coroinhas e Acólitos. Meu marido permanece como catequista e Ministro da 
Eucaristia e minhas 2 filhas são coroinhas, a Maria Luiza e a Cecília.  
     Sou muito grata a São Judas Tadeu, pois recebi muitas graças por seu inter-
médio, sendo uma delas a minha casa própria. Gosto muito de ouvir as homilias 
do Pe. Marcio, que me ensinam como ser uma pessoa melhor. Agradeço à São 
Judas Tadeu por tudo que tenho, principalmente pela minha família.  

PALAVRA DO PAROQUIANO 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

Neste mês a Igreja celebra as vocações sacerdotal, religiosa, familiar e leiga. O 
mês vocacional tem como objetivo conscientizar as comunidades sobre a responsa-
bilidade de todos no processo vocacional. É um mês voltado para a reflexão e a 
oração pelas vocações, pedindo a Deus sacerdotes que sejam pastores e sinais de 
comunhão e unidade da Igreja. Presente na maioria das paróquias, a Pastoral Vo-
cacional tem buscado celebrar este mês com animação e criatividade na busca de 
animar novas vocações. 

Por que a vocação é tão importante? A vocação é o início de tudo. Quando ouvi-
mos ou usamos a palavra vocação, de modo geral entendemos como um talento, 
uma qualidade que determina uma pessoa para uma profissão, 
como: vocação de pedreiro, de mãe, de médico, de sacerdote, de 
esposos, de leigos cristãos.  

Vocação é mais que isso, é um chamamento, uma convocação 
vinda diretamente à minha pessoa, a partir da pessoa de Jesus 
Cristo, que me chama a uma ligação própria e única com Ele, a 
segui-Lo, (cf. Mc 2,14). Vocação, portanto, significa que antes de 
nós, há um chamado, uma escolha pessoal que vem de Jesus Cris-
to, a quem seguimos com amor total. “Não fostes vós que me esco-
lhestes; fui eu que vos escolhi…” (Jo 15,16) 

Vocação é um chamado que espera resposta. Um sim humano. 
Nem a percepção do chamado, nem a resposta a ele são tão fáceis. 
Essa escolha pessoal, de amor, é concretizada no Sa-
cramento do Batismo, que é a fonte de todas as voca-
ções. O mês vocacional quer nos chamar à reflexão 
para a importância da nossa vocação, descobrindo nos-
so papel e nosso compromisso com a Igreja e a socie-
dade. Reflexão que deve nos levar à ação, vivenciando 
no dia a dia o chamado que o Pai nos faz.  

Que a celebração do mês vocacional nos traga as 
bênçãos do Pai para vivermos a nossa vocação sacer-
dotal, diaconal, religiosa ou leiga. Todas elas são impor-
tantes e indispensáveis. Todas elas levam à perfeição 
da caridade, que é a essência da vocação universal à 
santidade. 

As vocações são muitas, mas neste mês 
destacamos a cada domingo uma em especial: 

sacerdotal, matrimônio, leiga, religiosa e 
catequista. Complete a tabela com a vocação 

celebrada a cada domingo. 

    2                 

      5   4         3 

1                     
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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 

 

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/ 

MISSAS TRANSMITIDAS PELO FACEBOOK 
 

Transmissão da Santa Missa pelo Facebook da Paró-
quia (paroquiasaojudastadeusc), quinta e sexta-feira, às 
19h30 e, aos domingos, às 19h.  

CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

Inscrições (na Secretaria): até 19 de agosto 

Preparação: 21 de agosto (08h) 
Celebração (início com a missa das 08h30): 28 de agosto 

Não cobramos taxa para o Batismo. 

SEMANA DA FAMÍLIA 2022  
 

Amor familiar: vocação e caminho de santidade 

 

13 e 14/08 (Sábado e Domingo): Missa pelos pais 

14/08 (Domingo): 10h às 10h45: Bênção aos pais solidá-
rios – Sistema drive-thru com arrecadação de alimentos  

15/08 (Segunda-feira): 19h30: Terço luminoso pelos famili-
ares enfermos e falecidos (Presencial e Facebook) 

16/08 (Terça-feira): Pós-encontro do ECC - Testemunho 
sobre o amor na família (Presencial - Salão Paroquial) 

17/08 (Quarta-feira): Noite de oração nas famílias 

18/08 (Quinta-feira): 19h30: Missa seguida de Adoração e 
Bênção do SS. Sacramento sobre as chaves das casas 

19/08 (Sexta-feira): 19h30: Missa com Renovação dos 
votos matrimoniais e troca de orações (traga um vasinho 
de flor) 

20 e 21/08 (Sábado e Domingo): Missa com benção às 
famílias 

MISSAS SEMANAIS 
 

Quarta-feira - 20h: Missa Missionária nas famílias. 
Quinta-feira - 19h30: Missa com Adoração e Bênção do 
Santíssimo Sacramento. 
Sexta-feira - 19h30: Missa com Novena Perpétua à São 
Judas Tadeu com bênção da saúde e dos objetos. 
 

MISSAS DOMINICAIS 

Sábado e Domingo às 19h / Domingo às 08h30 

ENCONTRO COMUNITÁRIO  
DE ESPIRITUALIDADE - Mês Vocacional 

Terça-feira – 02 de agosto - 19h30 (Igreja) 
Encerramento com Adoração e Bênção do SS. Sacramento. 

Presencial e pelo Facebook 

FRANGO XADREZ - 06 de agosto (sábado) 
Adesões até 05/08 - Retirada das 18h às 20h30 

Em prol da participação da Legião de Maria na Jornada 
Mundial da Juventude 

ENCONTRO DE JOVENS - SHEKYNAH 

Aviva Jovem - 28 de agosto - Das 08h às 18h 

DIA DO PADRE 

04 de agosto é uma data lembrada e comemorada com 
muita alegria em nossa comunidade São Judas Tadeu. 

Dia do Padre é dia de lembrarmos e agradecermos a 
graça de termos um pároco e pastor como o Padre Marcio 
Coelho, que no último mês de julho completou 15 anos da 
sua presença tão importante e transformadora na história 
de nossa paróquia.  

É admirável seu empenho, dedicação e insistência em 
oferecer muitas oportunidades para crescermos espiritual-
mente. Suas homilias nos trazem fortes reflexões e nos 
fazem mudar o nosso agir. Sua tônica é nos mostrar a im-
portância do nosso dom doado à causa do Reino e aos 
mais pobres.  

Pe. Marcio é um homem abençoado e abençoada é 
nossa comunidade por sua presença permanente, amiga e 
generosa. Como pastor é um exímio agregador pois tem 
reafirmado a importância da comunhão entre as pessoas, 
estimulando-as e unindo-as em torno do trabalho comuni-
tário, da participação cristã, o que torna as pessoas mais 
fortes e ao mesmo tempo, mais sensíveis, fraternas e gra-
tas enquanto indivíduos e comunidade. 

Nossa gratidão, sempre! 

Missa dos 15 anos da 
presença do Pe. Marcio na 

Paróquia - 21/07 

Terço e Chá dos 
Avós - 23/07 

Enc. da 
Crisma e 
da Legião 
de Maria 

02/07 

Enc. Past. Acolhida - 02/07 

A Bicotinha 
Aviamentos em geral - Lãs  
Barbantes - Linhas - Botões 

Artigos p/ bordados e pedrarias 

FONE (16) 3371-8636 

Rua Dona Alexandrina, 604 - Centro 


