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PRECONCEITO NÃO É CRISTÃO 

 

Quando falamos no Dia da Consciência Negra é sempre importante reforçar que não só no mês de novembro é im-
portante e necessário lutarmos contra o preconceito, mas o ano todo, pois todo dia sai alguma notícia de pessoas que 
sofreram discriminação velada ou explícita. 

A importância de comemorar esse dia é conscientizar e refletir sobre a importância da cultura e do povo africano na 
formação da cultura brasileira, além de ser o dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, no ano de 1695. 

E quando estamos no ambiente cristão é importante que não haja tratamento diferenciado entre pessoas brancas e 
pessoas negras, para que seja seguido o que está escrito na Bíblia: Jesus nos ensina o amor ao próximo sem fazer 
discriminações ou julgamentos, para que todos possamos viver seguindo os mandamentos da Bíblia e fazer somente 
coisas positivas a outras pessoas. 

Agir como cristão significa amar a todos de forma fraterna e igualitária para entender o que Jesus quis dizer com 
Suas parábolas sobre como devemos derrubar as barreiras do preconceito para proclamar o amor de Deus por todo o 
mundo para trazermos mais pessoas para servir a Deus na igreja conosco.  

É também importante entender quais são os desafios dos fiéis ne-
gros e o que pode ser a identidade de uma pessoa negra dentro do 
ambiente cristão, sem existir quaisquer conflitos com os princípios 
cristãos de Deus.  

Se for percebido algum ato de intolerância ou preconceito na Igre-
ja, sejamos solidários para com o irmão ou irmã, ouçamos as pessoas 
envolvidas e com espírito de amor, intercedamos para que a situação 
não se torne constrangedora e que o ambiente da Igreja seja sempre 
muito acolhedor a qualquer pessoa, independentemente da sua cor. 

O racismo infelizmente ainda é um problema no Brasil, porém é 
essencial que o ambiente cristão seja um ambiente acolhedor para 
todos que o frequentam e colaboram com as pastorais existentes co-
mo a Pastoral Social, entre outras. 

 

Débora Benedicto Machado (Pastoral do Dízimo) 

20 de novembro: Dia da Consciência Negra 

XVIII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL 

 

Pão em todas as mesas 
  

     O XVIII Congresso Eucarístico Nacional, que seria realizado em 2020 
mas que foi adiado por causa da pandemia, acontecerá nos dias 11 a 15 de 
novembro, em Recife-PE, tendo como tema: Pão em todas as mesas, e 
como lema: “Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre 
eles.” (At 2,45-47). Tanto o tema quanto o lema salientam a dimensão soci-
al e profética da Ceia do Senhor como mesa aberta a todos e como sacra-
mento da partilha e da justiça econômico-social. 
     Este XVIII Congresso Eucarístico Nacional convida-nos a viver em Cris-
to a comunhão e a partilha do nosso pão de cada dia, para que não haja 
necessitados entre nós. Trata-se de um estilo de vida cristã que possa con-
tribuir para que o mundo se organize de um modo novo, no qual todos vi-
vam com dignidade.  
     Esse compromisso social da partilha, como uma proposta de vida, é da 
própria natureza da Eucaristia. Da mesma forma que partilhamos o mesmo 
Pão da Vida ao celebrarmos a Eucaristia, devemos partilhar o pão necessá-

rio para a vida digna e também colaborarmos para a edificação de 
uma nova sociedade, na qual a vida humana seja mais importante 
que o acúmulo de riquezas materiais. 

Participando do banquete do Corpo e do Sangue de Cristo e 
adorando Sua presença na Eucaristia, continuamos Sua missão 
salvífica. A Eucaristia é a fonte da graça que nos concede a sensi-
bilidade necessária para nos determos diante da multidão de em-
pobrecidos e nos solidarizarmos com os feridos, empenhando-nos 
para que haja pão em todas as mesas. 

Nossa Paróquia em comunhão com o  
XVIII Congresso Eucarístico Nacional 

 

11 de novembro - Sexta-feira - Após a missa das 
19h30: momento de louvor e adoração a Jesus 
presente na Eucaristia 

 

12 de novembro - Sábado - 08h às 12h: Adora-
ção ao Santíssimo Sacramento 



NATALÍCIOS 

 

02- Josefa Poleti Tavoni 
04- Rosa Sabi de Paula 

04- Jaci Terezinha Castro 

04- Regina Apª N. Duarte 

05- Ana Maria Fonseca 

05- Maraiza P. Souza Pinto 

06- Herbherth Kauê Novaes 

09- Delcir Lopes 

10-  Marcos Aurélio Guastaldi 
13- Valdinei da Silva Barros 

14- Maria Estela A. P. Canevarolo 

15- Aline Gementi de Lima 

15-  Marina Matsue Nakatu Iashiro 

17- Eliana Cristina Celenza 

17- Sirley Rodrigues Z. Cordero 

18-  Cristina Carolina B. Martins 

19- Ana de Fátima Vendramin 

19- Claudia Rejane Z. da Costa 

20- Ana Dell’Antonia Gava 

21- Paulo Dias 

24- Rosangela C. Scatamburlo 

25- Edimo Moschen 

25- Giovana Scapol Sabino 

25- Rodolfo Donizete Zanette 

26- Aparecida Zorzi Bartaquim 

27- Maria Stela Regina Caruza Coura 

28- Maria de Lourdes C. Peppino 

30- Luiz Carlos de Andrade 
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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 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 

 

(16) 99127-3295 

LITURGIA DIÁRIA DE NOVEMBRO 

01 Fl 2,5-11 / Sl 21 / Lc 14,15-24 
02  Jó 19,1.23-27ª / Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) /1Cor 15,20-24a.25-28/ Lc 12,35-40 
03 Fl 3,3-8a / Sl 104 / Lc 15,1-10 
04 Fl 3,17-4,1 / Sl 121 / Lc 16,1-8                                          São Carlos Borromeu 
05 Fl 4,10-19 / Sl 111 / Lc 16,9-15 
06 Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23 / 1Jo 3,1-3 / Mt 5,1-12a                   TODOS OS SANTOS 
07 Tt 1,1-9 / Sl 23 / Lc 17,1-6 
08 Tt 2,1-8.11-14 / Sl 36 / Lc 17,7-10 
09 Ez 47,1-2.8-9.12 / Sl 45 / Jo 2,13-22                Dedicação da Basílica do Latrão 
10 Fm 1,7-20 / Sl 145 / Lc 17,20-25                                              São Leão Magno 
11 2Jo 1,4-9 / Sl 118 / Lc 17,26-37                                       São Martinho de Tours 
12 3Jo 1,5-8 / Sl 111 / Lc 18,1-8                                                             São Josafá 
13 Ml 3,19-20a / Sl 97 / 2Ts 3,7-12 / Lc 21,5-19   33° DOMINGO DO TEMPO COMUM 
14 Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1,1-4.6 / Lc 18,35-43 
15 Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14 / Lc 19,1-10 
16 Ap 4,1-11 / Sl 150, 1-6 / Lc 19,11-28 
17 Ap 5,1-10 / Sl 149,1-5.6a e 9b / Lc 19,41-44                 Santa Isabel da Hungria 
18 Ap 10,8-11 / Sl 118 / Lc 19,45-48 
19 Ap 11,4-12 / Sl 143 / Lc 20,27-40  São Roque González, Sto. Afonso Rodríguez e S. João de Castillo 
20 2Sm 5,1-3 / Sl 121 / Cl 1,12-20 / Lc 23,35-43     NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
21 Zc 2,14-17 / Lc 1,46-55 / Mt 12,46-50             Apresentação de Nossa Senhora 
22 Ap 14,14-19 / Sl 95 / Lc 21,5-11                                                     Santa Cecília 
23 Ap 15,1-4 / Sl 97 / Lc 21,12-19 
24 Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99 / Lc 21,20-28              Santo André Dung-Lac 
25 Ap 20,1-4.11-21,2 / Sl 83 / Lc 21,29-33 
26 Ap 22,1-7 / Sl 94 / Lc 21,34-36 
27 Is 2,1-5 / Sl 121 / Rm 13,11-14a / Mt 24,37-44     1° DOMINGO DO ADVENTO 
28 Is 4,2-6 / Sl 121 / Mt 8,5-11 
29 Is 11,1-10 / Sl 71 / Lc 10,21-24 
30 Rm 10,9-18 / Sl 18 / Mt 4,18-22                                                       Santo André 

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. 

 

     Uma família vive plenamente a 
comunhão quando todos se sentem 
responsáveis pelo cuidado da casa, 
quando todos assumem juntos o sustento 
da família. Assim também, nossa 
Paróquia depende da consciência de 
todos os seus membros, para assumirem 
sua manutenção, em relação a todas as 
despesas da missão evangelizadora.  

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vidal, 1271, Centro 

AS FINALIDADES DO DÍZIMO 

 

O documento 106 da CNBB - O dízimo na 
comunidade de fé: orientações e propostas -  
traz as finalidades do dízimo que decorrem da 
sua essência e são representadas pela vida 
da Igreja e determinadas pela legislação ca-
nônica. Essas finalidades precisam ser leva-
das em conta na motivação para que os fiéis 
assumam o dízimo e devem ser respeitadas 
na administração dos recursos que ele provi-
dencia. 

O Direito Canônico estabelece que a aqui-
sição, a posse e a administração dos bens temporais – e, assim, o direito 
de receber o dízimo dos fiéis – se relaciona com os fins próprios da Igreja. 
Estes são: “organizar o culto, cuidar do sustento do clero e praticar obras 
de apostolado e de caridade”. Nas “obras de apostolado” inclui-se a mis-
são, pois a natureza da Igreja peregrina é missionária. Tratando das obri-
gações e dos direitos de todos os fiéis, o Código de Direito Canônico es-
tabelece que todos “os fiéis têm o dever de socorrer as necessidades da 
Igreja”, a fim de que esta disponha dos meios necessários para realizar 
suas finalidades, em especial promover a justiça social e ajudar os mais 
necessitados, como nos pede o ensinamento do Senhor. 

Seja um dizimista em nossa paróquia! 
 

Mauro Carlos Romanatto (Pastoral do Dízimo) 

Ser Dizimista é professar a fé em Jesus Cristo, Rei do Universo, 

consagrando a Ele a vida e os bens materiais,  

numa atitude de profunda gratidão. 



 

Rua Antonio Blanco,768 / Fone 993973501 

 deabachurresende@gmail.com 
 /andrea.bachurresende 

Vendas 
Instalações 
Manutenções 

 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 
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Educação Infantil  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

A MISSÃO DE CRISTO É A MISSÃO DE TODOS NÓS 

 

Crisma é o Sacramento que concede aos batizados a fortaleza do Espírito 
Santo para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confes-
sem exteriormente com valentia sua fé em Jesus Cristo (D.I.C.). 

Este grandioso sacramento nos amina a “levar sempre em nosso corpo o mor-
rer de Jesus, para que se manifeste em nosso corpo que está ressuscita-
do” (1Cor 4,10). Pensando assim, nós batizados, nos colocamos a serviço do 
Reino de Deus, que é a meta para a qual caminhamos. 

“A messe é grande, são poucos os operários. Rogai, pois, ao dono da messe que 
envie operário ao seu campo” (Mt 9,37-38). A missão que herdamos com o sacra-
mento, de ser soldados de Cristo, nos impõe a doçura do amor de Deus e do seu 
Reino, defendendo com testemunho na ação e fé, tornando-nos sujeitos litúrgicos 
para provocar ações de esperança ao mundo tão confuso e sem vida. Esta missão é 
dever de todos os batizados: anunciar que o “Reino de Deus está próximo” (Lc 10,9), 
apoiados no mandamento da caridade, do amor a Deus e ao próximo.  

Na Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, que celebramos no último 
domingo do Tempo Comum, recordamos que esta é a meta da nossa peregrina-
ção terrestre. Aclamando Jesus como o nosso único Rei, recordamos que, em 
sua vida humana, Ele foi aclamado Rei em dois momentos: quando entrou em 
Jerusalém (Jo 12,13) e quando foi vestido pelos soldados com um manto verme-
lho e coroado de espinhos (Jo 19,3). Hoje temos a graça de poder anunciar que 
Cristo é nosso Rei e Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Assim, nossa vida não é conduzida pelo 
caos, mas sim orientada pela presença de Cristo que é vida e nos mostra o caminho.  

Nossa Paróquia se alegra ainda mais, pois após a proclamação de Jesus Cristo, Rei do Universo, celebraremos no 
dia 23 de novembro, o Sacramento da Crisma, quando jovens e adultos preparados com esmero pela Pastoral da Cris-
ma, serão confirmados na fé. 

Adelson Carlos Dias (Pastoral da Crisma) 

A POBREZA DE CRISTO NOS TORNA RICOS 

 

     É com esse paradoxo de um Apóstolo da Igreja que eu 
começo este pequeno texto reflexivo. Grandes oportunidades 
de entendimento e de reflexão estão disponíveis no VI Dia 
Mundial dos Pobres, para aqueles que têm olhos para ver e 
ouvidos para ouvir.  
    É verdade que, em meio às crises, nós vemos atitudes um 
tanto ou quanto egoístas de boa parte da sociedade em pro-
teger e garantir segurança apenas do seu próprio umbigo. 
Mas de fato, não é isso que nosso mestre Jesus Cristo de-
monstrou em seu caminhar. Ao contrário, Ele sempre mante-
ve suas ações voltadas à solidariedade, humanidade, empatia 
e amor aos pobres e aos desprovidos do necessário.  
      Em tempos de crise, ao invés de nos fecharmos com ati-
tudes egoístas, excluindo atos de generosidade, deveríamos 

garantir a segurança, sim. Contudo, é essencial que olhemos para nossos irmãos e perguntemos: "O que posso fazer 
para contribuir e servir meus irmãos necessitados?" 

Jesus Cristo nos ensinou que partilhar a vida com amor e repartir o pão da própria existência com os irmãos e irmãs, 
é o único caminho que nos tornará ricos, ou seja, seres humanos que respeitam a vida, respeitam a natureza e respei-
tam seus irmãos e irmãs. 

Em nossa paróquia, dia após dia, fazemos o trabalho de conscientização e de apoio aos mais necessitados, que há 
anos recebem atenção, carinho e amor, com a ajuda e a colaboração de toda a comunidade! 

É no dia a dia, nos atos mais simples, por vezes quando menos esperamos, que recebemos a oportunidade de lapi-
dar nossos valores cristãos, e ajudar um irmão que precisa muito da nossa atenção. 

Por isso é que nós levamos no coração, em todos os momentos, a consciência de quem somos, e do nosso papel 
nessa vida. Que tenhamos mais empatia e que preservemos, com todas as forças, mesmo em tempos sombrios, nos-
sos valores de Cristo mais puros e verdadeiros, para com nossos irmãos e irmãs. 

Não precisamos nos abster do conforto material; não precisamos negar tudo o que nos é dado e tudo o que conquis-
tamos. Não foi isso que Jesus quis dizer! Na verdade, temos o direito de construir nossa vida com conforto e seguran-
ça, porém, quando nosso coração é corrompido pela ganância, e quando o dinheiro é o único troféu a ser buscado, é 
bem aí que mora o abismo de uma vida sem sentido. 

Que esse VI Dia Mundial dos Pobres nos dê a graça de examinar nossa consciência, refletindo sobre o nosso papel 
como ser humano e cristão. 
 

Célia Escobar (Pastoral Social) 
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CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

 

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

Rua Miguel Petroni, 1744 
 

(16) 99161-5419 

DESCAR 
Veículos novos e 
usados 
 
 

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

MASSAS E FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

3º ANO VOCACIONAL  

 

O terceiro Ano Vocacional da Igreja no Brasil será celebrado de 20 de novembro de 
2022 a 26 de novembro de 2023, comemorando os 40 anos do primeiro ano temático 
dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no país. 

O tema e o lema deste Ano Vocacional são inspirados no Documento Final do Sínodo 
dos Bispos sobre “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. O tema, Vocação: Gra-
ça e Missão se fundamenta na afirmação de que “a vocação aparece realmente como 
um dom de graça e de aliança, como o mais belo e precioso segredo de nossa liberda-
de” (cf. Documento Final nº 78). 

O lema, Corações ardentes, pés a caminho (cf. Lc 24,32-33), recorda a experiência 
dos discípulos de Emaús. O coração que arde ao escutar a Palavra do Ressuscitado e 
os pés que se colocam a caminho para anunciar o encontro com o Cristo. 

Já o texto bíblico iluminador “Jesus chamou e enviou os que ele mesmo quis.” (cf. Mc 3, 13-19) ajuda a aprofundar 
que a origem, o centro e a meta de toda a vocação e missão é a pessoa de Jesus Cristo. 

O objetivo principal deste Ano Vocacional é favorecer que cada pessoa acolha o chamado de Jesus como Graça, de 
maneira que mais corações ardam e que os pés se ponham a caminho, em saída missionária. Nesse sentido, propõe 
uma espiritualidade vocacional, recordando que vocação é sempre iniciativa de Deus, é mistério e graça; é fruto de um 
encontro pessoal com Jesus, que gera fascínio, assombro e alegria.  

A espiritualidade vocacional move o vocacionado, da mesma forma como Jesus se deixou mover pelo Espírito San-
to. Assim, todo vocacionado precisa ter sensibilidade diante dos apelos de Deus, deixando-se dominar pela inconformi-
dade que impede a acomodação. Movido pelo Espírito Santo, o vocacionado é capaz de dar uma resposta pessoal, 
num profundo envolvimento comunitário, assumindo a missão evangelizadora como serviço, com disposição para o 
sacrifício, para a entrega da própria vida com coragem e determinação. Dessa entrega da própria vida, com firme con-
vicção, brota o testemunho de fé. 

FESTIVIDADES DE SÃO JUDAS TADEU 2022 
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Balancete do Dízimo - SETEMBRO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 132 

O movimento de caixa do mês de SETEMBRO, 
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 SETEMBRO, doamos 1.375 kg de alimentos em 
55 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. 

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

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

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

 

3376-6165 
 

Av. José Fortuna, 406 - Portal do Sol 

SOLENIDADE DE TODOS 
OS SANTOS 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

DEUS  SEMPRE PROTEGENDO 

 

     Eu, Marcelo Stabile de Arruda, com 53 anos, 
exerço a profissão de cabeleireiro especializado em crianças, dom com que Deus me agraciou. 
Nascido e morador de São Carlos, onde toda minha família cresceu, quando criança frequentava 
a Cúria com minha avó que morava ao lado da casa do então Bispo Diocesano, Dom Constanti-
no. Meus pais e irmãos me incentivaram nos ensinamentos religiosos da fé cristã, e hoje sou 
muito grato pela orientação que tive de toda a família. 

Em 1995, casei-me com Giane Margareth, na Igreja Santa Izabel; a celebração do matrimônio 
foi presidida pelo Pe. Antônio Tombolato. No ano de 2000 fui agraciado pela chegada de minha 
filha Beatriz de Arruda e, devido a isso, mudamos de casa e passei a frequentar a paróquia de São 
Judas Tadeu e, após 10 anos frequentando, foi onde minha filha fez a Primeira Eucaristia. Desde 
2019 estou servindo como Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão em nossa paróquia.  

     Não tenho palavras para dizer o quanto sou grato por fazer parte da Paróquia 
São Judas Tadeu. Tenho muitas histórias de superação, milagres que ninguém 
sabe explicar, somente Deus. Em 2012 tive um acidente grave no olho, em todo 
momento pensei que ficaria cego, as expectativas eram sempre baixas, mas hoje 
tenho 100% da visão. Em uma consulta rotineira, nesse ano de 2022, descobri 
que minha retina estava afetada, se não fosse por aquela consulta naquele dia 
exato, novamente teria ficado cego. Deus sempre pondo Sua mão em mim e me 
protegendo! E a comunidade de São Judas Tadeu sempre rezando por mim e por 
meus familiares. 

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 

Santidade não tem idade! Todo dia é dia de Santo! 
 

Somos chamados a ser santos desde o nosso Batismo, o qual 
é um momento mais que especial, pois marca o início de um belo 
e íntimo relacionamento com Deus. Batizar é sacramentar a fé, 
quando o Espírito Santo entra em nossos corações nos fortale-
cendo, nos protegendo, fazendo nascer em nós os dons e voca-
ções. As vestes brancas simbolizam santidade e nova vida, pois 
branco significa paz, exprime a pureza da alma, mudança profun-
da e renovação interior. “Durante toda nossa vida nosso Pai nos 
chama à santidade” (1Ts 4,7). E é na Igreja que recebemos a 
santidade pela graça de Deus (1Pe 1,16) Jesus diz: “Sejam san-
tos, porque eu sou santo.” O Papa Francisco diz: “Ser santo co-
meça nas pequenas coisas.” 

Dia primeiro de novembro comemoramos o Dia de Todos os 
Santos, dia de honrar todos os santos e santas, conhecidos ou 
não, que estão no céu. Foram pessoas que passaram a vida fa-
zendo o bem, são amigos de Deus. Eles intercedem por nós para 
que possamos também crescer na santidade. Eles são exemplos 
de vida e de oração para cada um de nós. 

Nossa Senhora é a nossa Santa Mãezinha querida que nos 
ensina, nos acolhe, nos dá seu colo quando precisamos, e São 
Judas Tadeu, nosso padroeiro, foi apóstolo de Jesus e martiriza-
do a golpes de machado por se recusar a negar a fé em Jesus 
Cristo. E assim temos muitos santos e santas de Deus.  

Descubra no enigma abaixo, algumas atitudes que 
precisamos cultivarmos para crescermos no 

caminho da santidade.  

E você tem algum santo ou santa de devoção? 
Qual o exemplo de fé que ele(a) revela? 
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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 

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 

PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

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

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/ 

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 

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 04/11 

Preparação: 06/11 (08h) 
Celebração (início com a missa das 08h30): 13/11 

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 

NOITE DO YAKISSOBA  
 

Dia 19 de novembro  
 

A partir das 19h30  
 

Delivery: R$ 35,00 

Servido no local: R$ 25,00 

 

Teremos também Sorvete frito e serviço de bar. 
 

Você e sua família são nossos convidados. 
 

Adquira sua adesão com antecedência na 
Secretaria Paroquia. 

 

Colabore com a missão evangelizadora  
de nossa Paróquia. 

Deus abençoe sua generosidade. 

XVI ASSEMBLEIA  
PAROQUIAL  
DE PASTORAL 

 

      Ser uma Igreja sinodal: 
essa é a proposta do Papa 
Francisco para toda a nossa 
Igreja. Somos convidados a 
caminhar juntos, na comu-
nhão e na participação em 
vista da missão. Para isso, 

precisamos valorizar os momentos de sinodalidade, como 
a nossa Assembleia Paroquial de Pastoral, que é um mo-
mento de nos sentirmos sujeitos ativos da missão evan-
gelizadora da nossa Paróquia. 

Neste mês de novembro, as pastorais e comunidades 
se reunirão para avaliar a caminhada pastoral e propor 
prioridades pastorais para o próximo ano, em comunhão 
com as orientações da nossa Igreja. 

E no dia 30 de novembro, às 19h30, os representantes 
de todas as pastorais e comunidades se reunirão num mo-
mento sinodal, para acolher a luz do Espírito Santo e prepa-
rar o caminho da nossa missão evangelizadora em 2023. 

Caminhando juntos na comunhão e na participação, assu-
miremos com ardor a missão que o Senhor nos confia. 

Dia Sta. Terezinha - 01/10 

Roda Conversa c/ Educadores - 05/10 

Novos Leitores - 08/10 

Pós-Encontro do ECC  
10/10 

Renovação das Promes-
sas do Batismo - 23/10 

Coroação de N.  Senhora - 12/10 


