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ADVENTO E NATAL: EDUCAR O CORAÇÃO PARA  
ACOLHER O SENHOR QUE VEM 

 

“Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor; endireitai, no 
ermo, vereda a nosso Deus”. (Is 40,3) 

 

     Estamos vivenciando o tempo do Advento e este é o convite para nós, cris-
tãos: preparar os caminhos do Senhor. Tempo litúrgico em que a igreja nos 
convida a preparar o coração para acolher o Emmanuel, Deus-conosco, o Cris-
to que vem para nos salvar! Um período de reflexão, de oração e de esperan-
ça. Para celebrar, em sua essência, essa Festa Litúrgica tão linda e tão signifi-
cativa e aguardada, poderíamos nos perguntar: qual a melhor maneira de nos 
prepararmos espiritualmente para o Natal? Como viver esse tempo da melhor 
maneira, a fim de sentirmos a presença de Jesus em nós? Como nos revestir-
mos de esperança, de fato, principalmente em meio a tantas notícias e situa-
ções de guerra, de violência, tantas divisões?  
     Papa Francisco, no primeiro domingo do Advento de 2021, exortou: “Erguei-
vos e levantai a cabeça porque é justamente nos momentos em que tudo pare-
ce estar acabado que o Senhor vem para nos salvar; esperá-lo com alegria, 
mesmo em meio às tribulações, nas crises da vida e nos dramas da história”. 
Se cremos que Jesus vem nos salvar e que é capaz de nos transformar 
quando pedimos “Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso 

coração semelhante ao vosso”, como devemos agir? O que precisamos mudar em nós, em nosso comporta-
mento, enquanto verdadeiros cristãos? Como nos deixar sermos transformados? 

Além do exercício da caridade e da oração constante, uma mudança que, com certeza, faria muita diferen-
ça em nossas relações pessoais ou na internet seria nos esforçarmos para pacificar os ambientes ao nosso 
redor. Por exemplo, antes de tecer qualquer crítica, de compartilhar ou comentar qualquer publicação, nos per-
guntemos: O que Jesus diria? Como Jesus agiria? Como Jesus responderia?  

Que possamos espalhar mensagens de luz, de paz, de esperança, e transmitirmos essa paz tão desejada. 
E assim, com o espírito renovado, enfeitaremos nossa casa e nosso coração, para celebrarmos o 
nascimento de Cristo em nós. Que o Espírito do Natal invada nossos corações!  
 

Claúdia Rejane Zangotti da Costa (Equipe de Canto Nova Missão) 

CAMPANHA PARA 
A EVANGELIZAÇÃO 

“Evangelizar: graça 
e missão que se dá 

no encontro” 
     A Campanha para a 
Evangelização deste ano 
está em comunhão com o 
3º Ano Vocacional, que 
estamos celebrando. O 
tema da Campanha recor-

da que evangelizar é a vocação da Igreja e, nela, a voca-
ção de cada batizado, discípulo e missionário. Essa voca-
ção é dom e compromisso, ou seja, é graça e missão, a 
qual se realiza no encontro: com Deus na Palavra e na 
Eucaristia, com o irmão na comunidade e em sociedade, 
e com toda a criação. 

Buscando conscientizar os católicos para a correspon-
sabilidade na sustentação das atividades evangelizadoras 
da Igreja, a Campanha para a Evangelização tem como 
ponto alto a coleta realizada no 3º Domingo do Advento, 
nos dias 10 e 11 de dezembro.  

 VIVENCIANDO O ADVENTO! 
 

     O tempo do Advento nos convida a prepararmos nos-
so coração e nossos lares para acolher o Senhor que vem 
nos trazer a salvação. Nossa Paróquia oferece momentos 
especiais de oração e de renovação espiritual, para que 
você viva este tempo de graça e libertação: 
 

a) Novena de Natal: reúna-se em família ou no Setor de 
Quarteirão para rezar a Novena de Natal e juntos celebra-
remos o seu encerra-
mento no dia 23 de de-
zembro, com a missa às 
19h30. 
 

b) Encontro de Espiritu-
alidade: dia 04 de de-
zembro, domingo, das 
10h às 12h, meditando 
a Palavra de Deus e 
louvando o Senhor. 
 

c) Noite da Misericórdia: 
no dia 21 de dezembro, 
às 19h30, atendimento 
de confissões. 



NATALÍCIOS 

 

01- Themístocles Neto 

02- Maria José Buzutti 
03- Maria Lúcia C. Facundo 

04- Wagner Falarara 

05- José Carlos Vieira 

05- Marina Rizzo 

05- Mercedes Z. Santinon 

06- Marilda Bachur Resende 

07- Alice Italiano Gallo 

08- Tatiane Furukawa Liberato 

08- Célio Escobar 
10- Cláudio César G. Barros 

10- Maria Ap. Bernardo Braga 

10- Messias F. Santos 

11- Gislaine Apª Viana Uliana 

13- Eduardo Arantes Burihan 

14- Lucia Ap. Calcia de Lima 

15- Olga Bertuce Ferrare 

15- Oswaldo Cardoso O. Júnior 
16- Rosa do Prado 

17- Paulo Iemma 

19- Elza Teixeira de Godoy 

19- Marli Pereira S. Carvalho 

19- Natalina de Moraes Silva 

21- Rosa Zacarin Pio 

22- Luzia Rodrigues Caparoz 

24- Gracia Teresa Negregiol 
24- Tânia Aparecida Marques Bernardi 
24- Maria Natalina Rabello Campos 

29- Maria José F. de Campos Bresaola 

29- Oswaldo Dal Ri 
31- Narciso Pires da Silva 
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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 

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 

LITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBROLITURGIA DIÁRIA DE DEZEMBRO    
01 Is 26,1-6 / Sl 117(118),1.8-9.19-21.25-27a (R. 26a) / Mt 7,21.24-27 
02 Is 29,17-24 / Sl 26(27),1.4.13-14 (R. 1a) / Mt 9,27-31 
03 Is 30,19-21.23-26 / Sl 146(147A),1-2.3-4.5-6 (R. Is 30,18) /Mt 9,35-10,1.6-8       São Francisco Xavier 
04 Is 11,1-10 / Sl 71(72),1-2.7-8.12-13.17 (R. cf. 7) / Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12 
05 Is 35,1-10 / Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R. Is 35,4d) / Lc 5,17-26 
06 Is 40,1-11 / Sl 95(96),1-2.3e10ac.11-12.13 (R. Is 40,9-10) / Mt 18,12-14 
07 Is 40,25-31/Sl 102(103),1-2.3-4.8.10 (R. 1a)/Mt 11,28-30                          Santo Ambrósio 
08 Gn 3,9-15.20 / Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a) / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38   Imaculada Conceição de N. Sra. 

09 Is 48,17-19 / Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R. cf. Jo 8,12) / Mt 11,16-19 
10 Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79(80),2ac e 3b.15-16.18-19 (R. 4) / Mt 17,10-13 
11 Is 35,1-6a.10  / Sl 145(146),7.8-9a.9bc-lO (R. cf. Is 35,4) / Tg 5,7-10 / Mt 11,2-11 
12 Gl 4,4-7 /Sl 95(96),1-2a.2b-3.10 (R. 3a) / Lc 1,39-47          Nossa Senhora de Guadalupe 
13 Sf 3,1-2.9-13/ Sl 33(34),2-3.6-7.17-18.19 e 23 (R. 7a) / Mt 21,28-32               Santa Luzia 
14 Is 45,6b-8.18.21b-25 /Sl 84(85),9ab-1O.11-12.13-14 (R. cf. Is 45,8) /Lc 7,19-23       São João da Cruz 
15 Is 54,1-10 /Sl 29(30),2 e 4.5-6.11.12a e 13b (R. 2a) /Lc 7,24-30 
16 Is 56,1-3a.6-8 /Sl 66(67),2-3.5.7-8 (R. 4) Jo 5,33-36 
17 Gn 49,2.8-10 /Sl 71(72),1-2.3-4ab.7-8.17 (R. cf. 7)/Mt 1,1-17 
18 Is 7,10-14 /Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c.10b) /Rm 1,1-7 /Mt 1,18-24 
19 Jz 13,2-7.24-25ª /Sl 70(71),3-4a.5-6ab.16-17 (R. cf. 8a)/Lc 1,5-25 
20 Is 7,10-14/Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c.10b)/Lc 1,26-38 
21 Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18ª/Sl 32(33),2-3.11-12.20-21 (R. 1a e 3a)/Lc 1,39-45 
22 1Sm 1,24-28/Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R. 1a)/ Lc 1,46-56 
23 Ml 3,1-4.23-24 /Sl 24(25),4-5ab.8-9.10 e 14 (R. Lc 21,28) / Lc 1,57-66 
24 Isaías 62,1-5 - SI 88(89),4-5.16-17.27.29 -Atos dos Apóstolos 13,16-17.22-25 -

25 Is 52,7-10 /Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R. 3cd) / Hb 1,1-6 / Jo 1,1-18     Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo 

26 At 6,8-10.7,54-59 / Sl 30(31),3cd-4.6 e 8ab.16bc e 17 (R. 6a) / Mt 10,17-22                   Santo Estêvão 
27 1Jo 1,1-4 / Sl 96(97),1-2.5-6.11-12 (R. 12a) / Jo 20,2-8                   São João Evangelista 
28 1Jo 1,5-2,2 / Sl 123(124),2-3.4-5.7b-8 (R. 7a) / Mt 2,13-18                     Santos Inocentes 
29 1Jo 2,3-11 / Sl 95(96),1-2a.2b-3.5b-6 (R. 11a) / Lc 2,22-35 
30 Eclo 3,3-7.14-17ª / Sl 127(128),1-2.3.4-5 (R. cf.1) / Cl 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23      Sagrada Família 

31 1Jo 2,18-21 / Sl 95(96),7-8a.8b-9.10 (R. 11a) / Jo 1,1-18 

PARA QUEM PUDER AJUDAR! 
 

Colabore com a manutenção material 
da missão evangelizadora da nossa 
Paróquia: 
 

1) TRANSFERÊNCIA ou DEPÓSITO 
BANCÁRIO (atenção para os novos 
dados bancários): 
Banco Bradesco / Agência: 217 

C/c: 420.780-8 (Mitra Diocesana de São 
Carlos - Paróquia São Judas Tadeu)  
 

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

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

DÍZIMO E EVANGELIZAÇÃO 

O documento O dízimo na comunida-
de de fé: orientações e propostas (CNBB 
– Doc. 106) ajuda-nos a entender o ver-
dadeiro significado do dízimo. “Por meio 
do dízimo, que é uma contribuição moti-
vada pela fé, os fiéis vivenciam a comu-
nhão, a participação e a corresponsabili-
dade na evangelização.” 

Enquanto ligado à fé, o dízimo expres-
sa o vínculo do fiel, seu pertencimento e 
sua ativa participação na vida da comunidade e da Igreja. Porque somos 
Igreja, somos responsáveis pela sua missão: a evangelização. 

O Papa Francisco, falando sobre o dízimo, nos ensina que “no campo 
da economia é necessário um sistema que, tendo em consideração que 
os meios materiais estão destinados exclusivamente à missão espiritual 
da Igreja, garanta a cada realidade eclesial o que lhe é necessário e a 
liberdade para a sua atividade pastoral”. Por isso, a contribuição do dízi-
mo deve ser feita na comunidade de fé em que a pessoa participa. 

Seja um dizimista em nossa paróquia e sinta-se mais próximo de Deus 
e da missão da Igreja.       
 

Claudio César G. Barros  
(Catequese, Comissão de Festas e Pastoral Social) 

DÍZIMO DO 13º SALÁRIO 

O Dízimo é a entrega para Deus de uma parte de tudo o que recebemos. Seja fiel ao Senhor, devolvendo tam-
bém o Dízimo do seu 13º Salário. “Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes.” (Lc 16,10) 

A todos que, neste ano de 2022, abriram 
seus corações para colaborar com a mis-
são evangelizadora da nossa Paróquia, 

agora recebam com a mesma intensidade 
e generosidade a visita  do Senhor, com 

Sua bênção e Seu amor. Feliz Natal! 



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 
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CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

A Bicotinha 
Aviamentos em geral - Lãs  

Barbantes - Linhas - Botões 

Artigos p/ bordados e pedrarias 

FONE (16) 3371-8636 

Rua Dona Alexandrina, 604 - Centro 

MASSAS E FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

UM NOVO ANO LITÚRGICO 

O ano litúrgico da Igreja é dividido em tempos litúrgicos, nos quais 
celebramos os Mistérios de Cristo, assim como os Santos. O Ano Litúrgi-
co tem três ciclos: ano A, B e C, que se repetem. Cada ano litúrgico tem 
uma sequência de leituras próprias, começando com o Advento e termi-
nando com a Solenidade de Cristo Rei.  

Iniciamos o Ano A, quando lemos na liturgia dominical o Evangelho de 
São Mateus, o qual apresenta Jesus, como o Mestre da justiça. Esse 
evangelho foi escrito, por volta do ano 80, para uma comunidade de cris-
tãos que, em sua maioria, era de origem judaica, por isso relaciona Jesus 
com a temática do Antigo Testamento. Podemos entender o Evangelho 
de São Mateus em seis grandes partes: A infância de Jesus (Mt 1 - 2); 
Início da missão (Mt 3 - 4); O sermão da montanha (Mt 5 - 7); A missão 
de Jesus na Galileia (Mt 8 - 18, sendo que no cap. 13, Mateus narra sete 
parábolas do Reino de Deus); A missão de Jesus na Judeia (Mt 18 - 25); 
A Paixão e Ressurreição de Jesus (Mt 26 - 28).  

Esse Evangelho é o mais longo de todos, bem escrito e detalhado. 
Lendo atentamente, podemos perceber que Mateus escolheu os episó-
dios de cada parte narrativa, de modo a ilustrar o discurso seguinte. E o discurso, por sua vez, resume e explica o que 
está contido nessa narrativa. Assim, a palavra de Jesus é sempre apresentada como resultado de uma ação, e toda 

ação é sempre ensinamento, anúncio. Mateus apresenta Jesus com o título de Ema-
nuel, que significa: “Deus está conosco.” Ao longo do Evangelho vamos descobrindo 
o significado desse título: Deus está presente em Jesus, comunicando a palavra e a 
ação que libertam os homens e os reúnem como novo povo de Deus. Mateus apre-
senta Jesus como o Mestre que veio realizar a justiça: “devemos cumprir toda justi-
ça” (3,15). No restante do Evangelho mostra que através da palavra e da ação, Jesus 
vai educando a comunidade cristã para a prática da justiça, isto é, vai ensinando co-
mo se deve realizar concretamente a vontade de Deus.  
Lendo Mateus, somos convidados a olhar para dentro de nós, a fim de descobrirmos 
a presença de Jesus que ensina a prática da justiça em favor dos pobres e marginali-
zados. Desse modo, a comunidade aprenderá a dizer a palavra certa e a realizar a 
ação oportuna, no tempo e lugar em que esteja vivendo. As últimas palavras de Jesus 
são uma promessa de permanência: “Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até 
o fim do mundo” (Mt 28,20) 

Márcio Fukuhara (Coord. MESC, Leitor) 

SANTA LUZIA: UM OLHAR RENOVADO POR CRISTO 

 

No dia 13 de dezembro celebramos o dia de Santa Luzia, a santa protetora dos 
olhos. De origem Italiana, Santa Luzia nasceu na cidade de Siracusa, no final do século 
III, no seio de uma família nobre e cristã, à época de forte perseguição aos cristãos. 
Tendo sido educada na fé, no amor a Deus e ao próximo, e consciente de suas esco-
lhas, optou por uma vida consagrada totalmente a Deus. Desse modo, herdeira de 
bens deixados pelo pai, preferiu uma vida simples e humilde distribuindo todos os seus 
bens aos pobres. Assim, consagrou-se a Deus com votos de pobreza e castidade, re-
cusando, inclusive, com determinação e coragem, um casamento que não desejava. 

No entanto, acusada às autoridades de ser cristã pelo pretendente amoroso não 
correspondido, Luzia foi condenada à tortura e morte cruel por degolação. Antes, po-
rém, que a sentença de morte fosse cumprida, teve seus olhos arrancados. Por isso, a 
imagem de Santa Luzia traz um ramo de palmeira em uma das mãos e, na outra, um 
prato com seus olhos, símbolos do seu martírio. Fortalecida pelo Espírito Santo, em 
nenhum momento, durante seu martírio, fraquejou na fé e fidelidade a Deus. 

 Por sua vida de fé e em meio a tantas tribulações, Santa Luzia é, para nós, um 
modelo de quem seguiu os ensinamentos de Jesus com fidelidade e amor a Deus, e  
nos estimula a seguirmos o Senhor com a mesma devoção. Seu testemunho nos ins-
pira a renovar nossa vida de cristãos autênticos: firmes na fé e fiéis a Jesus Cristo. Dá-nos coragem para superarmos 
as provações cotidianas e para cumprirmos nossa missão como verdadeiros discípulos de Cristo.  

Seu nome vem do Latim e significa “portadora da luz”, e sua história nos motiva a viver uma nova vida mantendo 
nosso olhar voltado para o caminho de Jesus, Luz do mundo. Como santa padroeira dos males dos olhos, peçamos 
sua intercessão para nos livrar de qualquer problema de visão, mas, acima de tudo, que nos ajude a enxergar com os 
olhos do coração, livrando-nos das trevas do pecado e da cegueira da indiferença ao próximo.  

 

Tânia Maria Ibeli Vaz (Past. Social, MCO e Past. Criança)  
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ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

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

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 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vidal, 1271, Centro 

SÃO JOÃO EVANGELISTA: UM CONVITE PARA  
APROFUNDARMOS A NOSSA FÉ CRISTÃ 

 

     João foi um dos doze apóstolos de Jesus. Ainda muito jovem foi chamado por Je-
sus para o ministério. Filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior, era pes-
cador, como Pedro e André; nasceu em Betsaida e ocupou um lugar de primeiro plano 
entre os apóstolos. Desde cedo, mostra uma busca de fé em sua vida. João participou 
de todos os momentos da vida de Jesus, inclusive daqueles mais importantes, como a 
ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia no Monte das Oliveiras. Es-
teve presente na Última Ceia e aos pés da cruz, quando, Cristo, ao vê-lo, deu-lhe a 
responsabilidade de cuidar de Maria, Sua mãe. É autor do quarto Evangelho, das três 
Epístolas e do livro do Apocalipse. Seu temperamento impulsivo lhe valeu, como tam-
bém a seu irmão, Tiago, o apelido de “filhos do trovão”, conferido pelo Mestre.  
     Ao acompanhar toda a trajetória escrita nos evangelhos e nas três cartas, perce-
bemos que João aprendeu a amar ao sentir o quanto Jesus o amava. Em cada mo-
mento com Cristo seu coração fora moldado. E de “filho do trovão” se tornou o discí-
pulo amado como se denomina no Evangelho que escreveu. É notório seu amadure-
cimento na fé por meio da evolução da sua escrita. No encontro do túmulo vazio, en-
quanto Maria Madalena e Pedro ficaram perplexos, João destaca-se por crer na pre-
sença viva de Jesus sem vê-lo. Este discípulo que medita sobre a encarnação do 
Verbo é aquele que dá testemunho de Sua Ressurreição conforme o Evangelho: “Ele 

viu e acreditou”, convidando-nos a esta mesma experiência nova em Cristo Jesus.  
São João e os demais discípulos nos convencem de que Deus é capaz de nos receber como somos, porém, deseja 

nos transformar com seu amor e presença. Esse amor nos liberta para que realmente vivamos. São João nos inspira a 
alçarmos grandes e altíssimos voos, na contemplação e, na união com Deus, vencermos as misérias que enfrentamos 
frente ao nosso temperamento e do nosso pecado. Conforme lemos em Jo 1,2, podemos ter certeza de que esta pala-
vra traz todo o necessário para que nossa fé não desfaleça e o nosso coração seja plenificado na paz. 

São João Evangelista, rogai por nós. 
 

Helena Marcelino do Lago (Eq. Liturgia São João, Past. Vocacional) 

SAGRADA FAMÍLIA: MODELO PARA A  
MISSÃO EDUCATIVA DAS FAMÍLIAS HOJE 

Nos dias de hoje o mundo se comunica muito por meio das mídias sociais 
usando aparelhos eletrônicos, com destaque para o celular. Acreditamos que cer-
ca de 90% da população o possuam, independentemente da finalidade para a 
qual o utilizam. Ele nos permite acessar inúmeras informações que nem sempre 
são verdadeiras, e isso faz com que nossa mente esteja sempre ligada e sobre-
carregada. Com isso, não conseguimos mais dar aquela atenção especial à nos-
sa vida espiritual que merece todo o carinho e cuidado; descuidamos desse gran-
de caminhar para a nossa santidade, rumo a vida eternizada em Jesus no céu.  

As nossas famílias precisam ser reinventadas, ou seja, serem criativas para 
que possam despertar os cônjuges e os filhos, para buscarem essa vida de san-
tidade. Podemos começar em casa, fazendo o Sinal da Cruz (Pai, Filho e Espíri-
to Santo) e desejando um bom dia ou boa noite, e assim, um abençoando o ou-
tro. Lembra daquela catequese quando seus pais pegavam na sua mãozinha e 
lhe ensinavam a rezar? Precisamos ensinar nossos filhos, lembrar das histórias 
dos nossos avós, dos seus conselhos, quando falavam sobre Jesus. Temos que 
falar com nossos filhos. Precisamos reservar um momento para conversarmos 
enquanto casal, sob a luz de uma oração e da Palavra de Deus, e pedirmos aju-
da para decidirmos como agir diante dos momentos de dificuldade, tomando a 
decisão certa para colaborar na santificação da nossa família e levá-la ao céu.  

Graças ao bom Deus, estamos trilhando esse caminho, mas não é fácil. A tentação está sempre presente, e por isso 
temos que estar vigilantes. Temos que ir às missas, não ir somente por ir, mas para fortalecermos a nossa fé e apren-
dermos um pouco mais sobre o ensinamento de Jesus que nós queremos transmitir aos familiares. Nós comungamos o 
Corpo e o Sangue de Jesus, e por isso temos que ser exemplo para nossa família, apresentando Deus como o ideal de 
suas vidas.  

Que a Sagrada Família não seja esquecida por nós: Maria, esposa e mãe, aquela que criou e educou Jesus; José, 
aquele pai que sempre esteve ao lado do seu filho dando exemplo de vida e o educando; e Jesus, filho obediente a 
Deus e a seus pais e que fez a vontade do Pai e nos deu a salvação. 

Que possamos cada dia mais, em oração, imitarmos o exemplo da Sagrada Família. 
 

Sirley Zagato (ECC, Mesc, Eq. Liturgia São João) 
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Balancete do Dízimo - OUTUBRO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 131 

O movimento de caixa do mês de OUTUBRO, 
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 OUTUBRO, doamos 1.325 kg de alimentos em 
53 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. 

PICON 
CORRETORA DE 

SEGUROS 
 

Fones: (16) 3372-2719  
99117 8150 

ADVENTO 

O SENHOR VAI CHEGAR 

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 

ALEGRIA DE SERVIR A DEUS 

 

A participação na vida em comunida-
de na Paróquia São Judas Tadeu começou no ano de 2017 quando nossa filha Lívia 
atingiu a idade para iniciar a catequese para a Primeira Eucaristia. Começamos então 
a participar das celebrações, e em 2019 veio o convite para participarmos do 5º ECC 
(Encontro de Casais em Cristo). Foi uma experiência maravilhosa, na qual fizemos 
muitos amigos e intensificamos nossa caminhada na busca de servir a Deus e viver 
sob seus preceitos. Outros convites para outras pastorais vieram e a alegria de poder 
contribuir com a comunidade só aumentou. Nossa filha, após a Primeira Eucaristia, 
continuou sua caminhada na Catequese de Perseverança e também no grupo de Co-
roinhas. Agora faz parte do grupo de Acólitos da Paróquia. É um orgulho para nós 
sabermos que está no caminho de Deus.  

Na época da pior fase da pandemia, quando não podíamos estar presentes duran-
te as celebrações, sempre acompanhávamos as celebrações online, em família, o 
que julgamos que foi muito importante, pois dessa forma era possível sentir que, ape-
sar do distanciamento, fazíamos parte de uma Comunidade. Nesse tempo, tivemos 
percalços profissionais, mas a presença de Deus em nossa vida e a participação nas 
atividades pastorais foram a base para superarmos os obstáculos. 

É uma alegria poder servir a Deus! 
Ana Paula e Eduardo da Silveira (Encontro de Casais em Cristo) 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

É tempo de alegria! É tempo do Advento! É tempo de nos prepararmos para o Natal!  
Com o Advento iniciamos um Novo Tempo Litúrgico. É representado pela cor roxa, e nos convida a vigiar e nos pre-

pararmos para receber Jesus. Precisamos, com alegria, preparar o nos-
so coração para ser a manjedoura, o bercinho do Menino Jesus. Nossa 
Senhora e São José com certeza ficarão felizes por isso. 

Laura era uma menina observadora, curiosa e questionadora. E, por 
ser assim, aprendia todo dia uma nova lição. Certa vez, ao preparar a 
casa para o Natal, observou as velas que eram acesas a cada semana à 
espera de Jesus e pensou:  

Quanta simplicidade há em uma vela, mas quanta beleza! Ela conse-
gue prender nossa atenção pela vivacidade de sua chama! Ora trepida, 
ora aquieta. Num instante fica alta e em seguida diminui, sendo sempre a 

mesma, e nos faz esperar qual será sua próxima 
“ação”. Laura então concluiu: é feita de cera, 

tem no centro um pavio, aquece, ilumina, bri-
lha, atrai e alegra. 
 A vela fez com que compreendesse a mensa-
gem do Natal, que sua catequista havia dito: 
Jesus nasceu para ensinar que a simplicidade 
é capaz de preencher todo nosso coração de 
alegria e ternura. E que não importa o que 
temos ou onde estamos, pois o que faz a di-
ferença é o que somos e como vivemos. 

Ajude as crian-
ças a chegarem 
à Igreja para a 

Santa Missa 
Vamos ler esta historinha e pensar como Jesus gosta da simplicidade 

 



     Os Sacramentos são a manifestação da graça 
divina concedida a nós, seres humanos, para nos 
fortalecer em nossa caminhada de fé, e nos fazer 
experimentar o amor divino em diferentes momen-
tos da nossa existência. Nossa Paróquia celebrou 
momentos especiais neste mês de novembro. Além 
do Sacramento do Batismo, 
celebrado todo mês, tivemos 
a 1ª Eucaristia de nossas cri-
anças e adolescentes, e tam-
bém a Crisma, dos jovens e 
adultos. Aos que receberam 
os Sacramentos nosso convi-
te a perseverarem no cami-
nho do Senhor, e aos cate-
quistas do Batismo, Eucaris-
tia e Crisma, nossa gratidão e 
nossas preces ao Senhor. 
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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 

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 

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.  

CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

Inscrições (na Secretaria): até 10/12 

Preparação: 11/12 (10h) 
Celebração (início com a missa das 08h30): 18/12 

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 

Crisma - 23/11 

Batizados - 20/11 Batizados - 30/10 1ª Eucaristia - 22/11 

Momentos de comunhão 
com o XVIII Congresso 
Eucarístico Nacional 

Abertura Novena de Natal 

Missa pelos 
falecidos 
02/11 

1º Domingo do Advento - 27/11 

Casa da Infância - Casa Aberta 

Missa pelos 
dizimistas 
24/11 

GRAÇA DIVINA DERRAMADA SOBRE NÓS 


