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A CRUZ QUE EXALTAMOS E A CRUZ QUE COMBATEMOS 

     Neste mês, dia 14 de setembro, celebramos a Festa da Exaltação da Santa 
Cruz, que marca profundamente a nossa fé em Jesus Cristo que morreu e ressus-
citou para nos salvar. Quando nos voltamos para a cruz de Jesus, muitas questões 
passam pela nossa cabeça, como: Por que a cruz? Se Jesus é o Filho de Deus, 
por que precisava ter sofrido tanto? Essas e tantas outras perguntas podem ser 
respondidas com uma só palavra: AMOR! Com isso, podemos ver a cruz não ape-
nas como um sinal de sofrimento, mas do amor de Deus por cada pessoa humana. 
     No período em que Jesus viveu, a cruz era o sinal de morte mais humilhante 
que havia, reservada para os ladrões e assassinos. Com isso, Jesus foi morto da 
forma mais cruel e dolorosa possível, mesmo não praticando nenhuma injustiça. 
Na perspectiva da fé que professamos, compreendemos a cruz não como um sinal 
de morte, ainda que pareça isso, mas de vida e vida plena. Exaltamos a cruz não 
para destacar o sofrimento e a morte, mas para proclamarmos a vida que por ela 
foi jorrada sobre toda a humanidade. Essa vida foi-nos dada de forma gratuita, po-
rém às vezes nos é roubada por tantas injustiças 
que se fazem presentes em nossa sociedade. 
     Ao contemplarmos o sofrimento de Cristo na 

cruz, nos remetemos também àqueles que sofrem tantas cruzes em sua vida e que cla-
mam por justiça e paz, que se fazem presentes ao nosso redor, na vida social. Neste 
mês de setembro acontece o 28° Grito dos Excluídos e Excluídas. Esse movimento, que 
é composto por diversos grupos sociais, luta pela justiça e pela paz para as diversas 
pessoas que são excluídas da sociedade. Essa exclusão é símbolo de sofrimento e me-
rece a atenção de todos, pois é nossa missão como cristãos garantirmos que todas as 
pessoas sejam incluídas na vida em sociedade. 

Tendo consciência do amor de Cristo que, para nos proporcionar vida, sofreu a cruz, 
morreu e também ressuscitou, como sinal de que o amor sempre triunfa sobre toda dor, 
precisamos proporcionar vida às pessoas, a todas as pessoas. E como podemos fazer 
isso? Primeiramente, devemos lutar para que todas as pessoas sejam contempladas 
pelos direitos básicos, que garantam a sua dignidade enquanto seres humanos, como: 
vida, liberdade, segurança pessoal, etc. A partir disso, já se começa a manifestar a vida 
que o Senhor quer nos proporcionar: vida em plenitude! Vida esta que não se resume 
apenas nas seguranças terrenas, mas aquela que nos aguarda junto Dele, no céu. 

 

Caio César Pereira (Seminarista) 

TERÇO LUMINOSO 

 

Juntos com Nossa 
Senhora, louvamos a 

Deus pelos 101 anos de 
fundação da Legião de 

Maria 

 

Dia 07 de setembro 

19h30 - Igreja  

RODA DE  
CONVERSA SOBRE 
SAÚDE MENTAL 

 

     Vivenciando o Setem-
bro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, a 
Legião de Maria convida para um momento de 
partilha e reflexão sobre saúde mental. 
 

Dia 15 de setembro - Domingo - 10h 

Auditório São Judas Tadeu 

SETEMBRO 

MÊS DA BÍBLIA 

 

     Para vivenciar o mês da Bíblia 
você é convidado a aprofundar a 
espiritualidade bíblica, buscando na 
Palavra de Deus a luz para o seu 
caminho.  
      Além dos Encontros de Leitura 
Orante, meditando sobre o Evange-
lho segundo São Lucas, você pode 
participar neste mês: 

- Encontros de estudo sobre o Livro de Josué, nos Setores de 
Quarteirão. Mas você também pode realizar os encontros em famí-
lia, ou convidando famílias para rezarem juntas. 
- Encontro de Espiritualidade Bíblica, no dia 04 de setembro, do-
mingo, às 10h. O estudo sobre o Livro de Josué será transmitido 
pelo Facebook e presencial. O momento de partilha em grupos e 
adoração ao SS. Sacramento será somente presencial. 
- Quiz Bíblico: será realizado de forma on line, para os catequizan-
dos, coroinhas e acólitos, e jovens.  



NATALÍCIOS 

 

01-  Andrea Romero 

01- José Messias Silva 

01- Maria Aparecida Chame 

01- Neusa Maria Simião 

02- Maria de Fátima Victor 
03- Jaqueline F. Liberato 

03-  Maria Helena Baffa 

06- Harumi F. Liberato 

06- Flávia de Jesus Paula 

06- Gilberto Pereira Bispo 

07- Angelina Zaninetti Rigo 

07- Eliza De Mattos Risso 

08- Tânia Cristina Lopes de Castilho 

09- Dalva S. Moschen 

10- Therezinha Apª Gonçalves 

11- Diego Hallyson A. Ferreira 

11- Pe. Marcio Coelho 

15- Ligia Maria Silva e Souza 

17-  Luiza Gurian Manzini 
18- Marcela Jorge 

19- Laerte José Zapparoli 
20- Anézia Pizélli Izzi 
20- Luiz Carlos Mattiolli 
20- Maria Aparecida Zanetti 
21- Geracy Pereira 

21- Renata Faria da Silva Bassanezi 
24- Artur Liberato Neto 

24- Maria de Fatima Alves Silva 

25- Adriana Aparecida Soares 

25- Marco Túlio Fernandes Guimarães 

26- Alessandro Hissami Kakuta 

27- Júlio César Paulino dos Santos 

28- Daniel Aparecido David 

29- Maria do Rosário Z. Gastaldi 
30- Sonia Regina Perez D’Onofrio 

30- Iva Nilva Leticia 
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PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

Fone: (16) 3372-6660 
Rua General Osório, 2180 

Vendas 
Instalações 

Manutenções 
 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 

 

(16) 99127-3295 

LITURGIA DIÁRIA DE SETEMBROLITURGIA DIÁRIA DE SETEMBROLITURGIA DIÁRIA DE SETEMBROLITURGIA DIÁRIA DE SETEMBRO    
01 1Cor 3,18-23 / Sl 23 / Lc 5,1-11 

02 1Cor 4,1-5 / Sl 36 / Lc 5,33-39 

03 1Cor 4,6b-15 / Sl 144 / Lc 6,15                                                       São Gregório 

04 Sb 9,13-18 / Sl 89 / Fm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33  23° DOMINGO DO TEMPO COMUM  

05 1Cor 5,1-8 / Sl 5,5-6.7.12 / Lc 6,6-11 

06 1Cor 6,1-11 / Sl 149,1-4.S-6a e 9b / Lc 6,12-19 

07 1Cor 7,25-31 / Sl 44 / Lc 6,20-26 

08 Mq 5,1-4a / Sl 70 / Mt 1,1-16.18-23                      Natividade de Nossa Senhora 

09 1Cor 9,16-19.22b-27 / Sl 83 / Lc 6,39-42 

10 1Cor 10,14-22 / Sl 115 / Lc 6,43-49 

11 Ex 32,7-11.13-14 / Sl 50 / 1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32         24° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

12 1Cor 11,17-26.33 / Sl 39 / Lc 7,1-10 

13 1Cor 12,12-14.27-31a / Sl 99 / Lc 7,11-17                         São João Crisóstomo 

14 Nm 21,4b-9 / Sl 77 / Fl 2,6-11 / Jo 3,13-17       EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 

15 Hb 5,7-9 / Sl 30 / Jo 19,25-27                                    Nossa Senhora das Dores 

16 1Cor 15,12-20 / Sl 16 / Lc 8,1-3                                                      São Cornélio 

17 1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55 / Lc 8,4-15 

18 Am 8,4-7 / Sl 112 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13      25° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

19 Pr 3,27-34 / Sl 14 / Lc 8,16-18 

20 Pr 21,1-6.10-13 / Sl 118 / Lc 8,19-21    Santo André Kim Taegon e Paulo Chóng Hasang 

21 Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18 / Mt 9,9-13                                                      São Mateus 

22 Ecl 1,2-11 / Sl 89 / Lc 9,7-9 

23 Ecl 3,1-11 / Sl 143 / Lc 9,18-22                                        São Pio de Pietrelcina 

24 Ecl 11,9-12,8 / Sl 89 / Lc 9,43b-45 

25 Am 6,1a.4-7 / Sl 145 / 1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31    26° DOMINGO DO TEMPO COMUM 

26 Jó 1,6-22 / Sl 16 / Lc 9,46-50 

27 Jó 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87 / Lc 9,51-56                          São Vicente de Paulo 

28 Jó 9,1-12.14-16 / Sl 87 / Lc 9,57-62 

29 Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137 / Jo 1,47-51     São Miguel, São Gabriel e São Rafael 
30 Jó 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138 / Lc 10,13-16                                   São Jerônimo 

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) 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) 
 

2) PIX DA PARÓQUIA: utilize a “chave”: 
CNPJ - 45356292007221 

Será creditado para: Mitra Diocesana de 
São Carlos - Paróquia São Judas. 

 

Deus abençoe sua generosidade e seu 
compromisso com o sustento da missão 
evangelizadora da nossa Paróquia. 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vidal, 1271, Centro 

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 

“Senhor, reconheço que tudo o que possuo vem 
de vós, criador e providência de todos os bens. 

Sei que não precisais do meu dízimo, mas 
desejo participar da missão da Igreja, 

colaborando para o anúncio do Evangelho e das 
atividades pastorais e oferecendo auxílio aos 

mais pobres. 
Senhor, a vossa benção me favoreça com os 

bens necessários para viver e partilhar com quem não os tem. 
O Espírito Santo me ilumine para que eu compreenda sempre  

o valor da solidariedade e a força da graça  
que está ligada a quem colabora com o dízimo. 

Maria, mãe de Jesus e nossa,  
ajudai-me a ser fiel a este compromisso de gratidão a Deus 

e de amor generoso pela comunidade. Amém!” 

O dizimista é um missionário do Reino e sente Deus como Pai e o 
próximo como irmão. Se você ainda não é um dizimista, faça essa 
experiência em nossa paróquia.  

 

Mauro Carlos Romanatto (Pastoral do Dízimo) 

ONDE ESTÁ O SEU TESOURO,  
AÍ ESTARÁ TAMBÉM O SEU CORAÇÃO (Mt 6,21) 

     Neste mês da Bíblia, deixemos que a Palavra de Deus ilumine a nos-
sa vida, ajudando-nos a refletir sobre as nossas escolhas e prioridades, 
para que o nosso coração esteja sempre voltado para Deus e somente a 
Ele consagremos nossa vida, nossos dons e nossos bens. 



 

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

 /andrea.bachurresende 
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CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

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 

200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA  
E A CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA 

     Em 07 de setembro deste ano, o Brasil celebrará o bicen-
tenário de sua independência, proclamada por D. Pedro I. 
Tendo sido colônia de Portugal desde 1500, em 1815 já ha-
via sido elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves. Com a independência o país tornou-se 
soberano e organizou-se como uma monarquia, aliás, a úni-
ca na América do Sul. Após a independência passamos pelo 
I Reinado, Regências e II Reinado, até a proclamação da 
República em 1889. Alterações profundas mudaram a feição 
do Brasil.  

O Brasil é um país independente? O bicentenário da independência nos dá oportunidade de reflexão sobre os resul-
tados alcançados pelo país nesse período. A independência política foi parcialmente bem sucedida mas nenhum país 
do mundo é completamente independente. Num mundo globalizado, praticamente todas as nações dependem umas 
das outras para se desenvolverem. Necessitam de parceiros e, muitas vezes, ficam à mercê deles, principalmente eco-
nômica e ideologicamente. Assim como a independência, a democracia ainda está em construção.  

Nossa democracia foi ameaçada durante vários momentos da história do Brasil e foi constantemente interrompida.  
Com a Primeira República o voto era restrito aos homens e os candidatos indicados pelos coronéis (voto de cabresto). 
Na Era Vargas houve suspensão das eleições e dos partidos políticos. Depois veio a República Nova e o voto era dire-
to. Nos Governos Militares o voto para presidente tornou-se indireto (o Colégio Eleitoral o elegia). Foi a Constituição de 
1988 que hoje está em vigor que apresentou um sistema de eleições livres, com liberdade de expressão e de voto. Mas 
ainda somos dependentes da corrupção, das desigualdades sociais, do desemprego, da pobreza, da violência, da falta 
de preocupação com o próximo.  

Daí nossa enorme responsabilidade em escolher os representantes políticos! Não devemos votar baseados apenas 
em pesquisas ou escolher um candidato só para “não perder o voto”. Devemos eleger pessoas que tenham condutas 
correspondentes aos princípios éticos e religiosos, que tragam em sua biografia e, principalmente, em suas ações: ho-
nestidade, fé, caridade, preocupação com os menos favorecidos. Que lutem especialmente pela melhoria nos atendi-
mentos à saúde e à educação para possibilitar uma vida digna para todos.  

É o momento para se refletir sobre qual o legado deixado por 1822 e entendermos o que queremos para o futuro da 
nação brasileira. Aprender a colocar a democracia em prática no nosso dia a dia. Não com discursos de ódio mas fa-
zendo valorizar a importância do voto consciente e da participação popular. Que o Espírito Santo nos conceda o discer-
nimento para colaborarmos positivamente nesse processo em benefício de todos e para um Brasil mais igualitário! 

 

Maria Amélia M. Botta Martins (PasCom) 

NOSSA SENHORA DAS DORES: EDUCADORA NOS MOMENTOS DE CRUZ 

“Vinde a mim todos vós que estais cansados e penais a carregar pesados fardos, e descanso eu vos darei” (Mt 11, 
28). Essa afirmação de Jesus, que traz tanta esperança nos momentos de aflição, muitas vezes é interpretada de ma-
neira errônea. Ao dizer que trará descanso, Jesus não afirma que irá retirar de nós as cruzes pelas quais passamos, 
mas sim que dará força para que possamos carregá-las. Mais que isso, que estará ao nosso lado, levando-as conosco.  

Ao interpretar de outra maneira essa passagem, corremos o risco de achar que aqueles que passam por um mo-
mento difícil estão afastados de Deus. Essa ideologia, por vezes, é difundida por falsos pastores, que pregam que ao 
estar em comunhão com Deus, nossa vida será repleta de riquezas e não passaremos 
por sofrimentos e aflições. Ora, trata-se de um contratestemunho de fé. O próprio Cristo 
sofreu terríveis dores e sofrimentos durante toda sua vida, foi blasfemado, difamado e, 
por fim, injustamente condenado à morte. Não só ele, mas tantos santos de nossa igre-
ja sofreram todo tipo de aflição e dor durante sua vida. Mas souberam depositar sua 
esperança em Deus e hoje dão testemunho de que não importa o tamanho da cruz que 
estamos enfrentando, com Deus somos capazes de enfrentá-la.  

Nossa mãe Maria foi o exemplo perfeito dessa fé. Aqueles que têm a graça de se-
rem pais podem confirmar que ver um filho sofrer qualquer tipo de aflição é muito pior 
do que enfrentá-la por si mesmo. Maria esteve ao lado de Jesus em todos os momen-
tos de sua vida. Teve que vê-lo nascer em uma manjedoura, enfrentar uma fuga e exilio 
para o Egito logo nos primeiros dias de vida, sofrer todo tipo de ameaça e blasfêmia 
durante sua pregação e, por fim, vê-lo sofrer terríveis dores e humilhações em sua pai-
xão e morte. Mas, mesmo com toda sua dor, soube guardar tudo em seu coração e es-
perar sua consolação no Senhor.  

Maria nos deixa o exemplo a seguir: não há dor no mundo que não possamos en-
frentar com Deus ao nosso lado. Que Nossa Senhora das Dores interceda por nós junto 
a Deus e nos auxilie a carregar nossos fardos, confiando sempre na força do Senhor.  

 

Daniel Picon (Eq. de Canto Sagrado Coração de Jesus) 
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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 

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 623  
Jd. Ricetti   -   Fone: (16) 3368-8175 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

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 

“O SENHOR, TEU DEUS, ESTARÁ CONTIGO POR ONDE 
QUER QUE VÁS” (Js 1,9) 

 

     Celebrando o mês da Bíblia, nossa Igreja convida-nos a conhecer me-
lhor e meditar sobre um livro bíblico e, neste ano, vamos refletir sobre o 
Livro de Josué. Sua leitura, porém, exige conhecimentos de exegese 
(ciência que estuda os textos bíblicos) e de espiritualidade bíblica, pois 
muitas passagens não encontram fundamento histórico, como é o caso da 
tomada da cidade de Jericó (Js 6), que desde antes de 1.300 aC já não 
tinha muralhas e nem era habitada; ou então muitas passagens que nar-
ram guerras e mortes, todas ordenadas e apoiadas por Deus. 
     Este livro do Antigo Testamento relata fatos do Povo de Deus que acon-
teceram entre os anos 1.300 e 1.000 aC, especialmente a ocupação da Ter-
ra Prometida e o fortalecimento da Aliança com o Senhor, mas foi escrito ao 
longo de vários séculos, por vários grupos sociais com diferentes objetivos.  
Historicamente, a ocupação da terra e a formação do povo de Israel foi 
resultado de um longo processo que durou mais de 200 anos. Para fugir da 
opressão das Cidades-Estados na planície de Canaã, muitos pobres refu-
giaram-se nas montanhas, e depois uniram-se ao grupo de hebreus vindos 
do Egito. Formaram assim núcleos populares, que foram crescendo até 

ocuparem toda a região de Canaã.  
Tais acontecimentos, inicialmente transmitidos oralmente, foram escritos no tempo do rei Josias (620-609 aC) que, 

diante do enfraquecimento do domínio da Assíria, realizou uma reforma religiosa e principalmente uma expansão terri-
torial. Para justificar e promover a conquista militar de Josias foi elaborada essa versão heroica da história, pela chama-
da escola deuteronomista, que escreveu também os livros dos Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. 

Durante o exílio na Babilônia (586-538 aC), o grupo ligado ao profeta Ezequiel fez uma revisão dessa redação do 
livro de Josué com ênfase na retomada da posse da terra (Js 13-21). Com o fim do exílio, esse grupo retornou à terra e, 
com a permissão do Império persa, estabeleceu uma teocracia, reconstruindo e fortalecendo o Templo de Jerusalém, 
como morada de Javé, Deus único, reforçando a teologia da retribuição, a lei da pureza, os sacrifícios, as festas no 
Templo, as ofertas dos produtos da terra. Nesse período, foi realizada a redação definitiva do livro de Josué, revisando 
e ampliando, sobretudo a parte da “repartição da terra” (Js 13-21) e os últimos capítulos (Js 22-24). 

Sabemos pois, que os redatores do Livro de Josué não estavam preocupados em documentar a história, mas em 
interpretá-la conforme as necessidades do momento que viviam. A intenção principal era defender Javé como o único e 
poderoso Deus de Israel contra os “deuses” dos outros povos, e garantir a posse da terra, diante da ameaça de povos 
estrangeiros. Por isso, os relatos do livro de Josué não podem ser lidos como a defesa da guerra, da violência ou da in-
tolerância religiosa, mas como um exemplo de defesa do direito à terra, e também da necessidade de perseverar na ver-
dadeira fé. Nesse sentido a leitura do Livro de Josué inspira a luta por terra, trabalho e teto para todos, que o Papa Fran-
cisco, no Encontro Mundial dos Movimentos Populares, em 2014, defendeu como sendo direitos sagrados de todos. 
 

Pe. Marcio Coelho  

PRIMAVERA E DIA DA ÁRVORE: EDUCAR PARA O CUIDADO DA CASA COMUM 

Já está chegando a primavera! As cores e aromas da natureza em flor nos dão a oportunidade de contemplar a vida 
a nós oferecida com gratuidade pelo Criador. Vemos a primavera como o florescer, o recomeço, especialmente nesse 
tempo após passarmos pela pandemia que gerou tristeza e morte – porém, “a vida venceu a morte” (1 cor-15,55). 

É fundamental chamarmos a atenção para os cuidados e preservação desta natureza que tanto nos dá! Vejamos o 
exemplo das árvores que nos beneficiam com suas sombras, seus frutos, sua beleza. Voltemos nossa atenção para a 
exuberância da floresta amazônica, que cada dia é agredida com o aumento do desmatamento, das queimadas, da 
garimpagem do agro pastoreio, que representam o grande problema ambiental. 
Os cientistas já provaram que estas ações devastadoras são responsáveis por 
mudanças climáticas em todo o planeta. 

Nosso querido Papa Francisco acaba de nomear Cardeal da nossa Igreja, Dom 
Leonardo Steiner, Arcebispo de Manaus, demonstrando sua preocupação com a 
floresta e o desejo de aproximar a Igreja da Amazônia, pois, para ele, “o equilíbrio 
da Terra na nossa casa comum depende também da saúde da Amazônia.” 

Como cristãos católicos, desejamos às pessoas da nossa comunidade uma 
feliz primavera, significando um gesto de amor à vida, à natureza, e agradecendo 
ao Criador pelo Seu amor por nós todos que podemos desfrutar das maravilhas da 
natureza da nossa Casa Comum!  

E vamos nos lembrar de que é por meio da educação que aprendemos a pre-
servar essa nossa Casa Comum, para que as futuras gerações também possam 
desfrutar de suas maravilhas!  
 

Leda Maria (Missionária dos Setores de Quarteirão) 
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Balancete do Dízimo - JULHO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 133 

O movimento de caixa do mês de JULHO, 
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 JULHO, doamos 1.500 kg de alimentos em 60 
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. 

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 

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

 

3376-6165 
 

Av. José Fortuna, 406 - Portal do Sol 

SETEMBRO 

MÊS DA BÍBLIA 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

Fone: (16) 3371-9610 
Rua Rafael de A. S. Vidal, 1260  

A MINHA HISTÓRIA COM SÃO JUDAS É BEM ANTIGA... 
 

Sou a paroquiana Viviani Regina Scapol Sabino, casada há 27 anos 
com Marcos Antonio Sabino e mãe de Giovana Scapol Sabino. Quando 
nasci morava próximo à Igreja São Judas Tadeu, e de família católica, 
acompanhava minha mãe e avó materna que participavam das atividades 
pastorais. Naquela época a Igreja era conduzida pelo Cônego Buck, e foi 
quem celebrou a minha Primeira Eucaristia, e aí ficou por longos anos.  

Nesta época a comunidade São Judas Tadeu era administrada pela 
Paróquia da Catedral e os jovens foram convidados a participarem do 
Eis-me Aqui, grupo de jovens que atuava na vida em comunidade atra-
vés de diálogo, escuta e envolvimento no processo contínuo da Igreja, e 
eu o frequentei por vários anos.  

Depois de casada, participava das missas e celebrações na São Ju-
das até o nascimento da Giovana. O tempo passou, a Giovana fez a Pri-
meira Eucaristia em outra Paróquia, devido a distância em que morávamos, mas logo, em companhia de sua avó Con-
ceição, minha mãe que continuava residindo próximo a paróquia, começou a frequentar a São Judas onde participou da 
Perseverança, recebeu o convite para a Legião de Maria e começou a servir e frequentar a paróquia desde então, e eu 
acompanhava as atividades mesmo participando das missas dominicais em outra paróquia. 

No início da pandemia, começamos a participar on-line, fui convidada a participar do terço na Comunidade Santa 
Terezinha. Com o retorno presencial, porém com todas as restrições, eu e minha família, estávamos participando das 
celebrações e atividades da Paróquia como “o bom filho à casa torna!” Fui então, chamada a servir na Equipe de Litur-
gia São João e a realizar o curso de Teologia, buscando assim evangelização e integração na vida da Igreja e da co-
munidade. Com toda certeza, esse momento espiritual é o mais importante de minha vida, com as orações diárias, lei-
turas do evangelho, cursos: bíblico e teologia, com a oração poderosa do terço diário e principalmente pela oportunida-
de servir na Igreja. Gratidão a São Judas Tadeu e a Deus! 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

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

Artigos p/ bordados e pedrarias 

FONE (16) 3371-8636 

Rua Dona Alexandrina, 604 - Centro 

     O mês de setembro é dedicado à Bíblia desde 1971, e neste mês somos convidados a estudar e refletir sobre esse 
maravilhoso livro que tem tanto a nos revelar e ensinar.   
     A palavra Bíblia significa conjunto de livros, pois é um conjunto de 73 livros que foram escritos por inspiração de 

Deus e que trazem a história da salvação. Somos ensinados a viver conforme a vontade 
de Deus e como recebemos a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nos pro-
pondo a mudar de vida e sermos seus discípulos. 
     A Bíblia foi escrita por muitas pessoas sábias e inspiradas por Deus. Estes homens e 
mulheres se chamam autores sagrados, eles foram instrumentos de Deus. A Bíblia foi 
escrita em partes usando três línguas:  hebraico, aramaico e grego; num período de apro-
ximadamente 1300 anos, de Moisés até São João Apóstolo. 
     A Bíblia não é um livro de ciências, nem um livro histórico. Ela é um livro que traz a 
revelação de Deus e a história da Salvação. Nela en-
contramos histórias, cânticos e poesias. 

Que tal fazer o compromisso de neste mês de setembro ler a Bíblia com a sua 
família? Pode ser nos Encontros sobre o livro de Josué, o Encontro de Leitura 
Orante, ou ler um trecho do Evangelho para conhecer mais Jesus. 

Complete o versículo do Salmo 119 (118),105:  
“Tua ________________ é ________________para os meus ________ ,  

e _______ para o meu ____________.”  



Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida ----    Setembro 2022Setembro 2022Setembro 2022Setembro 2022    6666    

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 

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/ 

Educação Infantil  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

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.  

 

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

Rua Miguel Petroni, 1744 
 

(16) 99161-5419 

CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

Inscrições (na Secretaria): até 16/09 

Preparação: 18/09 (Domingo) 
Celebração (início com a missa das 08h30): 25/09 

Não cobramos taxa para o Batismo. 

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 

MASSAS E FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

DOAÇÕES PARA O BOLO DE  
SÃO JUDAS TADEU 

 

Vamos juntos preparar o 
bolo para a festa de nosso 
padroeiro São Judas Tadeu. 
Colabore doando os ingredi-
entes: leite condensado, ma-
ria-mole e coco ralado. Sua 
colaboração é muito impor-
tante: entregue na Secretaria 
Paroquial ou nas missas. 

 

Por intercessão de São Judas 
Tadeu, Deus abençoe sua 

generosidade 

Celebrações 
da Semana 
Nacional da 
Família 

Celebração da Unidade - 
24/07 

Frango Xadrez  
06/08 

Enc. Comunitário de Espiritualidade - 02/08 

Entrega do Credo para crismandos - 31/07 Dia do Padre - 07/08 

Bênção aos pais solidários 
14/08 


