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 A IGREJA É MISSÃO 

     Estamos iniciando o mês de outubro que nossa Igreja cele-
bra como o mês das missões. “A Igreja é missão" é o tema 
que vai animar a Campanha Missionária de 2022 durante o 
mês de outubro nas Dioceses de todo o Brasil. O tema está 
acompanhado da inspiração bíblica escolhida pelo Papa Fran-
cisco "Sereis minhas testemunhas".  
     Ser missionário é assumir a graça recebida a partir do Sa-
cramento do Batismo. Nossa identidade como Igreja se dá em 

sermos Discípulos-Missionários de Jesus Cristo a serviço da 
vida. Jesus Cristo é o nosso missionário modelo, enviado do Pai 

para anunciar a vida, a paz e o amor. Jesus Cristo sendo Deus es-
vaziou-se de sua condição e assumiu a forma humana, tornando-se 

servo a influenciar a humanidade sobre a importância da doação. Ele 
não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Chegou ao extremo 

dando a sua vida na cruz pela nossa salvação.  
          No início de sua vida pública, Jesus contou com pessoas e discípulos que 

aprenderam do Mestre a necessidade de servir, principalmente aos mais necessitados. Todos os povos marcados pelo 
batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são convidados a seguir Jesus e continuar a sua missão, perse-
verando na vocação, anunciando a palavra de Deus e encaminhando os irmãos a se encontrarem com Jesus. É preciso 
sentir o cheiro das ovelhas e dar a vida pelo Senhor na obra da evangelização. É o momento em que a igreja intensifica 
as iniciativas de animação e oração em prol das missões em todo o mundo. Nos dias 22 e 23, as Dioceses realizam a 
Coleta Missionária que é integralmente enviada às Pontifícias Obras Missionárias (POM), sendo encaminhada a proje-
tos como: áreas de catequese, obras sociais, comunicação, cuidado pastoral para crianças, educação escolar, proteção 
à vida e formação de seminaristas.  

Neste mês de outubro, nós, fiéis batizados, somos impulsionados ao encontro com o Senhor e a fazer da missão o 
nosso compromisso de levar a Boa Nova do Reino para todas as pessoas, tendo em vista a salvação da humanidade. 
 

Ana Maria Tiossi (Setores de Quarteirão) 

 

NOITE DA PANQUECA 

 

Dia 15/10 (sábado) - 18h às 20h  
    Somente para viagem (adquira sua 
adesão com antecedência ou reserve pelo 
telefone ou WhatsApp da Secretaria) 

 

DIA DO PASTEL E DO DOCE 
 

Dia 22/10 (sábado) -  a partir das 14h 

     20h - Show de prêmios eletrônico e 
quermesse.     

DIA DE SÃO JUDAS TADEU 

Dia 28/10 (Sexta-feira) 
Missas presenciais com bênção da 
saúde e dos objetos: 06h30 / 08h30 / 
10h30 / 15h / 17h / 19h30 

07h30 - Bênção do Bolo de São Judas 
Tadeu 

19h30: Missa solene com procissão do 
padroeiro (também pelo Facebook) 

20h30: Animada quermesse 

Quermesse o dia todo com  venda do 
bolo, pastel, cachorro-quente, 

churrasco, doces diversos e brincadeira 
para crianças. 

 

Participe com sua família, recebendo a 
graça de Deus por intercessão de 
nosso padroeiro São Judas Tadeu.  

TRÍDUO A SÃO JUDAS TADEU 
(Missas presenciais e pelo Facebook) 

 

25/10: 19h30 - Missa com bênção aos en-
fermos e remédios e oferta de leite (Dia de 
São Frei Galvão)  

26/10: 19h30 - Missa com bênção aos tra-
balhadores (carteira e objetos de trabalho) 
e oferta de óleo 

27/10: 19h30 - Missa com bênção às cha-
ves das casas e entrega do Cofrinho de 
São Judas Tadeu  

São Judas Tadeu,  
apóstolo e mártir de Jesus,  

na hora da angústia e desespero,  
alcançai-me o auxílio do Senhor! 

FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 2022 



NATALÍCIOS 

 

01- Nadir Hienes Cardoso 

04- Alaércio Gaviolli 
04- José Luiz de Genova 

05- Gertrudes Domeneghini 
05- Maria Cristina R. Pierri 
07- Marissol Bettoni Pereira 

07- Ricardo Moisés 

09- Maria Helena Ninelli 
10- Antônio Frederico Comin 

13- Elisabeth Aparecida Danella 

13- Ezequiel Navarro 

14- Valentina B. Rodrigues Branco 

15- José Martins dos Santos 

15- Theresinha P. Santos 

16- Ademir Donizetti Escovar 
16- Alfredo Peres 

16- Ana Lúcia Aparecida Nunes 

17- Silmara Ferrari Carvalho 

18-  Ortilha Fátima Casarim 

20-  João Celio Busto 

20- Magda Francisca Yamada 

21- Renata Rodrigues Franco 

23- Ione Pupo Ferreira 

23- Vanessa Apª Noci Galvim 

23- Walter Pelá 

24- Thereza de Mattos Lopes 

25- Cristiano Douglas Marcelino 

25- Luís Henrique Rodrigues dos Santos 

25- Rita Tereza Crecencio 

25- Thiago Martins da Silva 

26- Geraldo Aparecido Doricci 
26- Gema Lourdes Coelho 

26- Marina Flávia Terroni Ferreira 

26- Regina de Fátima R. M. Barros 

27- Mirne Zan Fukuhara 

30- Sandra Maria de Ázara Novi 
31- Rita de Cássia Schultz  da Silva 

Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida Palavra de Vida ----    Outubro 2022Outubro 2022Outubro 2022Outubro 2022    2222    
 

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 

LITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBROLITURGIA DIÁRIA DE OUTUBRO    
01 Jó 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 18 / Lc 10,17-24        Sta. Teresinha do Menino Jesus 
02 Hab 1,2-3;2,2-4 / Sl 94 / 2Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10         27° DOM. TEMPO COMUM 

03 Gl 1,6-12 / Sl 110 / Lc 10,25-37      Stos. André de Soveral, Ambrósio Francisco 

04 Gl 1,13-24 / Sl 138 / Lc 10,38-42                                   São Francisco de Assis 

05 Gl 2,1-2.7-14 / Sl 116 / Lc 11,1-4 
06 Gl 3,1-5 / Lc 1,69-70.71-3 e 75 / Lc 11,5-13 
07 At 1,12-14 / Lc 1,46-55 / Lc 1,26-38                          Nossa Senhora do Rosário 
08 Gl 3,22-29 / Sl 104 / Lc 11,27-28 

09 2Rs 5,14-17 / Sl 97 / 2Tm 2,8-13 / Lc 17,11-19        28° DOM. DO TEMPO COMUM 

10 Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112 / Lc 11,29-32 
11 Gl 5,1-6 / Sl 118 / Lc 11,37-41 
12 Est 5,1b-2.;7,2b-3 / Sl 44 / Ap 12,1.5.13a.15-16a / Jo 2,1-11            NOSSA SRA APARECIDA 

13 Ef 1,1-10 / Sl 97 / Lc 11,47-54 

14 Ef 1,11-14 / Sl 32 / Lc 12,1-7 
15 Ef 1,15-23 / Sl 8,2-3a.4-7 / Lc 12,8-12                            Santa Teresa de Jesus 
16 Ex 17,8-13 / Sl 120 / 2Tm 3,14-4,2 / Lc 18,1-8         29° DOM. DO TEMPO COMUM 

17 Ef 2,1-10 / Sl 99 / Lc 12,13-21                                    Santo Inácio de Antioquia 

18 2Tm 4,10-17b / Sl 144 / Lc 10,1-9                                                                             
19 Ef 3,2-12 / Is 12,2-3.4bcd.5-6 / Lc 12,39-48 
20 Ef 3,14-21 / Sl 32 / Lc 12,49-53 
21 Ef 4,1-6 / Sl 23 / Lc 12,54-59 
22 Ef 4,7-16 / Sl 121 / Lc 13,1-9                                                                          
23 Eclo 35,15b-17.20-22a / Sl 33 / 2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14      30° DOM. TEMPO COMUM 

24 Ef 4,32-5,8 / Sl 1,1-4.6 / Lc 13,10-17 
25 Ef 5,21-33 / Sl 127 / Lc 13,18-21                  Santo Antônio de Sant’Ana Galvão 
26 Ef 6,1-9 / Sl 144 / Lc 13,22-30 
27 Ef 6,10-20 / Sl 143 / Lc 13,31-35 

28 Ef 2,19-22 / Sl 18 / Lc 6,12-19                           São Simão e São Judas Tadeu 
29 Fl 1,18b-26 / Sl 41 / Lc 14,1.7-11 
30 Sb 11,22-12,2 / Sl 144 / 2Ts 1,11-2,2 / Lc 19,1-10 
31 Fl 2,1-4 / Sl 130 / Lc 14,12-14 

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 o seu 
amor à nossa Paróquia. 

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

Artigos p/ bordados e pedrarias 

FONE (16) 3371-8636 

Rua Dona Alexandrina, 604 - Centro 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

Carnes assadas nos feriados e 
finais de semana. Aceitamos encomendas. 
 

Fone: (16) 3368-7909 
Rua Prof. Paulo Monte Serrat, 610 

O VALOR DO DÍZIMO ESTÁ  
NA HUMILDADE DO CORAÇÃO 

 

A fundamentação do dízimo encontra-se na Sa-
grada Escritura. Vamos meditar uma passagem da 
Bíblia sobre a prática do Dízimo que todo cristão é 
convidado a fazer.  

Para aqueles que acreditam em si mesmos e me-
nosprezam os irmãos, Jesus contou esta parábola: “Dois homens subiram 
ao Templo, para rezar; um era fariseu, e o outro era cobrador de impostos. 
O fariseu, em pé, rezava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou 
porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos e adúl-
teros; nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por 
semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O cobrador de impostos 
ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia 
no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador! Digo-

vos que este voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva, 
será humilhado, e quem se humilha, será elevado.” (Lc 18,10-14) 

Nesta passagem de São Lucas o fariseu representa a presunção. O 
fariseu está no alto do Templo para se mostrar e receber elogios, enquan-
to o cobrador de impostos no fundo do Templo mostra sua modéstia, sua 
humildade   

Ao devolver o dízimo não devemos contar com recompensas ou elogi-
os do quanto devolvemos, mas sim apresentarmos ao Senhor e somente 
a Ele nosso amor e nossa gratidão por tudo que Ele nos faz.  

Seja um dizimista!   
 

(Cláudio César G. Barros 

Catequese, Pastoral Vocacional, Comissão de Festas) 
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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  

 

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

Rua Miguel Petroni, 1744 
 

(16) 99161-5419 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vidal, 1271, Centro 

IDOSO: RESPEITO E APRENDIZADO 

Em 1991, por iniciativa da Organização das Nações Unidas 
(ONU), foi criada a data que marca o Dia Internacional do Idoso, 01 
de outubro. Além de homenagear as pessoas idosas, essa data tem 
como objetivo sensibilizar a sociedade mundial sobre as necessida-
des desse público para as questões do envelhecimento, destacando
-se a necessidade de proteção e de cuidados. É uma oportunidade 
para exaltar as contribuições dessa população para a sociedade e 
de refletir sobre os desafios do envelhecimento e a necessidade de 
promover políticas públicas que favoreçam a autonomia das pesso-
as idosas e apoiem o envelhecimento saudável.  

Falar em envelhecimento é referir-se aos idosos de hoje e tam-
bém nos colocarmos no lugar deles num futuro a curto, médio ou 
longo prazo. É viver com dignidade sem passar por constrangimentos, sendo aceito, acolhido e amado, tendo respeita-
da a sabedoria que foi adquirida com a vida. É passar bem pelo processo de envelhecer, independentemente das difi-
culdades e desafios presentes em qualquer fase da vida. Nossa sociedade é muitas vezes individualista e tende a não 
dar importância às pessoas que não produzem mais, mas que um dia produziram e muito. É uma atitude cristã ensinar 
e praticar o respeito aos idosos, mesmo quando os movimentos estiverem mais lentos, a visão ficar embaçada, a fala 
ficar difícil de se entender e quando suas histórias forem repetidas muitas e muitas vezes.  

Devemos nos lembrar de nossa árvore genealógica, de nossas histórias de vida onde tudo começou, pois somos as 
sementes que germinaram de nossos antepassados. Pensando em tudo isso e reconhecendo que somos a continuida-
de da trajetória começada por eles, é fundamental termos uma atitude de respeito e aprendizado em relação aos ido-
sos, seja de nossa família, ou membros da sociedade em geral.  
 

Valéria Rodrigues Fernandes (Pastoral da Pessoa Idosa) 

CONTRIBUIÇÃO PARA O  
CAMINHO SINODAL DA IGREJA 

 

      O Documento de Aparecida apresenta as con-
clusões da V Conferência Geral do Episcopado Lati-
no-Americano e do Caribe, realizado em Aparecida, 
no Sagrado “Santuário de Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida”, padroeira do Brasil, de 13 a 31 
de maio de 2007, com a presença do Papa Bento 
XVI, que fez a abertura do encontro.  
      Este Documento nos chama para novos tempos, 
para novas realidades a serem trabalhadas, e o 
Santo Padre chama a Igreja à responsabilidade na 
“grande tarefa de proteger e alimentar a fé do povo 
de Deus”, “recordar aos fiéis deste Continente que, 
em virtude de seu batismo, são chamados a ser dis-

cípulos e missionários de Jesus Cristo”. O Documento de Aparecida afirma que “a admiração pela pessoa de Jesus, 
seu chamado e seu olhar de amor, despertam uma resposta consciente e livre desde o mais íntimo do coração do dis-
cípulo, a uma adesão de toda sua pessoa, ao saber que Cristo o chama por seu nome”. (DAp, n. 136). Destaca-se que 
o Concílio Vaticano II manifestou sua intenção de que a instituição sinodal fosse restaurada, herança mais preciosa 
deste concílio. Diz o Papa Francisco: “O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera do ter-
ceiro milênio” (Discurso pelos 50 anos do Sínodo dos Bispos, 17/10/2015) 

Essa é uma tarefa central para a Igreja: desenvolver a renovação e a consciência sinodal, as formas de expressão e 
os processos sinodais para que ela venha a ser uma Igreja na qual todos caminham juntos. É a realização do ser Igreja 
no plano dinâmico, operativo, do agir eclesial, da vida e da missão, e que exige desenvolver na Igreja a prática da escu-
ta. Mais do que ouvir, a escuta significa sair da zona de conforto, procurar construir novos caminhos, caminhar juntos, 
como irmãos e amigos, respeitando as diferenças. 

 Na sociedade atual, uma sociedade “líquida”, mergulhada em crises, acometida de uma crise de fé, os fiéis não po-
derão ser testemunhas e missionários se o tipo de convivência não os tornar capazes e responsáveis na evangelização 
e na missão. Entra aqui a necessidade de assumir o desafio da sinodalidade.  

Neste dia 12 de outubro, celebrando o Dia da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, lembramos os 15 anos da V 
Conferência do CELAM (Conselho Episcopal Latino-americano e Caribenho), realizada no Santuário da Mãe Aparecida, 
cujo amor a Jesus e espírito missionário inspirou o Documento de Aparecida. 
 

Maria, Mãe de Deus e da Igreja, que reunia os discípulos para invocar o Espírito Santo (cf. At 1,14), e assim tornou 
possível a explosão missionária que aconteceu em Pentecostes, acompanhe a peregrinação sinodal do povo de Deus, 

indicando a meta e ensinando o estilo belo, terno e forte dessa nova etapa para a evangelização.  
 

Marilda Bachur Resende (Pastoral Catequética Crisma) 

Documento de Aparecida - 15 anos 
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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 

Educação Infantil  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

MÃE PEREGRINA: EDUCADORA PARA A MISSÃO 

 

     Maria forma cada pessoa que se coloca em suas mãos do mesmo modo que edu-
cou o Menino Jesus. Para isso basta estar aberto à graça e se colocar como pequeno 
filho aos cuidados da Mãe, estando atento em cumprir os propósitos a que se propôs.  
     Praticando sua fé na Divina Providência, o fundador do Movimento Apostólico de 
Shoenstatt, Padre José Kentenich e um grupo de seminaristas selaram, em 18 de 
outubro no ano de 1914, na Alemanha, a Aliança de Amor com Maria, onde eles se 
entregaram como instrumentos nas mãos de Maria para tornar a Capelinha um San-
tuário de Graças. Em 1950, o senhor João Luiz Pozzobon, católico, brasileiro, casa-
do, pai de sete filhos, se forma na escola do padre Kentenich e começa sua peregri-
nação com a imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Sho-
enstatt. Vinte e dois anos depois se tornou diácono da igreja.  
     A Mãe Rainha é a grande missionária! O nosso capital de graças é a nossa Mãe 
Rainha, pois ela acolhe as nossas súplicas e leva até Jesus, gerando uma fonte de 
graças a jorrar do Santuário que é representado pela Capelinha da Mãe Peregrina, 
cuja visita muitas famílias da nossa Paróquia São Judas Tadeu recebem mensal-
mente, levando no seu colo Jesus, o Salvador. 
Portanto, cada família é convidada a participar 

desse momento de graças, no qual nossa Mãe Peregrina nos educa para sair em 
missão e evangelizar os que estão afastados da igreja. Somos 10 missionárias e 
cada capelinha visita 30 famílias ao mês. Há mais ou menos 30 anos o padre 
Sérgio da Rocha, hoje Cardeal, celebrou a primeira missa em louvor à Mãe Pere-
grina. Graças ao amor que nosso querido pároco, Pe. Marcio Coelho, dedica à 
nossa Mãe Rainha, podemos celebrar todos os meses a Aliança de Amor, atra-
vés da Santa Missa, renovando a eterna Aliança em Cristo.  

Maria nos ensina a arte de descobrir o amor Misericordioso do Pai, educando-

nos, para que sempre possamos dar um sim a vontade de Deus. Transforma nos-
so pequeno coração, dá-nos a graça que nos impulsiona a colaborar na constru-
ção do Reino de Deus. Padre José Kentenich dizia que Maria é o equilíbrio do 
mundo, aonde Ela chega, chega a paz, a alegria, a ternura, a pureza e o amor.  

 

Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, Rogai por nós! 
 

Silvani Mancuso (Missionária da Mãe Peregrina) 

SANTA TERESA D’ÁVILA  
 

Nada te perturbe, nada te amedronte...  
 

     No dia 15 de outubro é comemorado o dia de Santa Teresa D’Ávila, doutora da Igre-
ja, que também é a santa padroeira dos professores e professoras. Neste dia, devemos 
lembrar a vida e a obra desta grande Santa de nossa Igreja, mas é preciso também 
colocar em foco os tantos problemas que estão relacionados à profissão de professor e 
à educação como um todo.  
     Santa Teresa era uma monja carmelita de grande inteligência. Em 1562, fundou um 
novo Carmelo, com regras mais rígidas, tendo o voto de pobreza como a principal, em 
que as monjas não podiam sequer usar sapatos, apenas sandálias, ganhando o nome 
de “carmelitas descalças”. O silêncio e a oração eram parte destas regras e era Santa 
Teresa quem zelava pelo cumprimento de todas elas. É por isso que Santa Teresa é a 
padroeira dos professores, pois sabia como ninguém lidar com as pessoas e guiá-las 
no caminho rumo a Deus. Da mesma forma, é papel dos professores e professoras 
guiar seus estudantes em um caminho de retidão, valores e conhecimento. No entanto, 
a realidade que temos hoje é a de professores desvalorizados e um sistema educacio-

nal sucateado e sem qualquer estrutura para viabilizar esta desejada formação.  
Ciente destas dificuldades, nossa Igreja traz à tona as discussões acerca da criação de um Pacto Educativo Global, 

conclamado pelo Papa Francisco, por meio da Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema foi justamente a Edu-
cação. Ao propor a reflexão sobre aquele que “Fala com sabedoria, ensina com amor”, (Pr 31,26), fomos convidados a 
uma verdadeira conversão de nossa mentalidade, a fim de que todos enquanto sociedade possamos reivindicar uma 
Educação em que se promova o desenvolvimento e a formação do ser humano para a vida fraterna e a cidadania, a 
justiça e a paz.  

É um caminho longo que ainda temos a percorrer, assim como eram as viagens de Santa Teresa para fundar seus 
conventos. Mas, assim como esta Santa, tenhamos no coração a certeza de que “a paciência tudo alcança. A quem 
tem Deus nada falta. Só Deus basta". 
 

Mariana dos Santos (Professora e Membro da Equipe de Canto Sagrado Coração de Jesus) 
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Balancete do Dízimo - AGOSTO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 133 

O movimento de caixa do mês de AGOSTO, 
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 AGOSTO, 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. 

Vendas 
Instalações 
Manutenções 

 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

OUTUBRO 

MÊS MISSIONÁRIO 

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

COM DEUS E MUITO AMOR 

 

Meu nome é Isabel, sou casada com o Paulino há 13 anos. Temos dois filhos, 
que são coroinhas, o Davi e a Danielle. Mudamos para São Carlos em 2018 e pro-
curamos o Padre Marcio, pois servíamos o ECC em São Bernardo do Campo e tí-
nhamos o desejo de servir na São Judas Tadeu. O Padre Marcio nos acolheu muito 
bem e nos apresentou, durante a missa, para a comunidade. Após a missa o casal 
Sr. Antônio e Dona Ana de Fátima nos convidou para a Pastoral Vocacional, e foi aí 
que tudo começou. 

A paróquia São Judas Tadeu nos cativou de uma maneira muito intensa e aco-
lhedora. Antes não tínhamos essa vivência de ser comunidade cristã, em que ser 
agente de pastoral é ser família, ter irmãos em Cristo. A cada chamado criamos la-
ços fortes, vivemos experiências novas, que nos fortalecem na caminhada cristã, 
como irmãos em Cristo, com um vínculo forte, como jamais achei que fosse viver e 
conhecer. Quando o Paulino e eu abrimos o coração, revelando que gostaríamos de 
servir, vieram propostas de várias pastorais; então confesso que passei por várias, 
mas a sensação era que algo me faltava. Só que tinha uma pastoral que eu fui bem 
resistente para aceitar: a pastoral Social. A Nádia me convidou muitas vezes e eu sempre recusei; mas Deus, que me 
conhece bem, sabia que era o que o meu coração buscava e insistiu em me apresentar.  

Hoje vejo que Deus fez da Nádia um canal de graça para me tocar. No primeiro dia de servir às pessoas mais vulne-
ráveis, por meio do bazar, o meu coração se alegrou, descobri uma paixão, um dom, um carinho ao servir que eu não 
sabia que tinha. Ao descobrir essa paixão mudei minha profissão hoje estou como agente social. Conheci pessoas in-
críveis nessa pastoral, que doam seu tempo e todo seu amor para cuidar do próximo.  

Agradeço a Deus por estar exatamente fazendo aquilo que amo, por ter pessoas incríveis no meu caminho. A cami-
nhada é longa, mas com Deus e com muito amor sigo em frente. 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

MASSAS E FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

O mês de outubro é dedicado às Missões! Pelo batismo, cada um de nós é chamado a ser missionário, anunciando 
a Palavra de Deus em todos os lugares! Sejamos presença de Deus junto à nossa família, aos colegas, amigos e a to-
dos os que encontrarmos a cada dia! Um sorriso, uma palavra de gentileza, uma ajuda em uma tarefa de casa, um ges-
to de perdão podem fazer toda a diferença!!! 

Neste mês, celebramos também Maria, com duas festas especiais, e a memória de santos e santas muito conheci-
dos e que são para nós um exemplo de amor a Deus e aos irmãos!  

Vamos completar as lacunas? 

01/10 - Santa conhecida como a padroeira das Missões, na missa em sua memó-
ria são abençoadas rosas:  SANTA  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

04/10 - Santo conhecido como protetor da natureza: SÃO  _ _ _ _ _ _ _ _ _   DE 
ASSIS. 

12/10 - Festa da padroeira do Brasil: NOSSA SENHORA   _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

16/10 - Festa de NOSSA SENHORA DO   _ _ _ _ _ _ _, em que celebramos a devoção a uma ora-
ção mariana muito especial! 

28/10 - Festa do padroeiro da nossa comunidade, 

                   SÃO _ _ _ _ _    _ _ _ _ _!!! 

Seguindo o exemplo desses santos e santas e de 
Nossa Senhora, seremos missionários anuncian-

do Jesus aos nossos irmãos e irmãs. 
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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 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

 

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

 /andrea.bachurresende 

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 08 de outubro 

Preparação: 09 de outubro 

Celebração (início com a missa das 08h30): 30 de outubro 

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 

DESCAR 
Veículos novos e 
usados 
 
 

Fone: (16) 3368-4410 
Av. São Carlos, 356/370 

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 

Premiação do Quiz Bíblico - 25/09 Terço Luminoso - Legião de Maria - 07/09 

Batizados - 25/09 

Enc. Coroinhas - 24/09 

Roda Conversa sobre saúde mental - 25/09 

Batizados - 28/08 

Past. Vocacional no 
Seminário - 12/09 

Enc. Mês da Bíblia  

04/09 

II Manhã Catequética - 18/09 

Pós-encontro 
e nova  

Coordenação 
do ECC   

 

13/09 


