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INSCRIÇÕES PARA A  
CATEQUESE 2023 

1ª Eucaristia, Perseverança e Crisma 

  

Período de inscrições: 02 a 31 de janeiro  
Secretaria Paroquial  

(Fone 3371 8487 / WhatsApp 99138 5700) 
 

Participar da catequese é fazer a experiência de caminhar juntos, 
como irmãos, seguindo os passos de Jesus, escutando Sua Palavra e 
aprendendo a ser cristão no mundo em que vivemos. 

TARDE DA PIZZA 

14 de janeiro - Sábado 

     O ministério dos Coroinhas e Acólitos 
realizará a Tarde da Pizza, arrecadando 
recursos para a manutenção da Paróquia. 
 

     Adquira sua adesão na Secretaria ou 
faça sua encomenda pelo WhatsApp (99138 
5700) 
 

Sabores: presunto e muçarela /  
muçarela / calabresa 

 

Horário de retirada: das 14h às 16h 

Salão Paroquial           

Crisma: para quem tem 14 anos ou completará até julho deste ano e 
deseja assumir com responsabilidade a fé recebida no Batismo. 

Pré-Eucaristia: para menores de 8 anos. 
1ª Eucaristia - 1ª Etapa: para crianças a partir de 8 anos. 
Turmas especiais de 1ª Eucaristia para quem tem 11 anos ou mais. 

Quem realizou a 1ª Etapa da Catequese Eucarística em 2022 não 
precisa fazer inscrição, devendo aguardar as orientações da catequista. 

Perseverança: para quem já fez a 1ª Eucaristia e quer continuar firme e 
fiel no caminho de Jesus. 

TODOS E JUNTOS  
A CAMINHO DE BELÉM 

 

     A narrativa da visita dos Magos do Oriente 
ao Menino Jesus, para adorá-lo e oferecer-lhe 
presentes (cf. Mt 2,1-12) nos faz refletir sobre 
dois aspectos importantes para a vivência da 
nossa fé em meio à realidade atual.   
     Em primeiro lugar, observemos o sentido 
teológico dessa narrativa a partir da intencio-
nalidade catequética de São Mateus. Sabe-
mos que Mateus, escrevendo para uma comu-
nidade de cristãos oriundos do judaísmo, quer 

mostrar que Jesus é o novo Moisés, que vem formar o novo povo de Deus, com uma nova Lei e uma nova justiça. Porém, 
esse novo povo de Deus não está reduzido aos descendentes de Abraão, ao povo judaico, mas envolve toda a humani-
dade, simbolizada nos Magos do Oriente, estrangeiros que reconhecem Jesus como o Salvador. É interessante que, en-
quanto os estrangeiros adoram Jesus, o rei Herodes, representante do povo judeu, busca uma forma de mata-Lo.  

Essa novidade apresentada por São Mateus nos desafia a romper toda forma de sectarismo e exclusivismo, que 
separa as pessoas, os povos, as raças entre melhores e piores, entre superiores e inferiores. Em Jesus Cristo, Deus 
veio para salvar a todos e não apenas um grupo de eleitos, que se consideram perfeitos e melhores que os outros. 

A partir dos presentes oferecidos, os Magos foram reconhecidos como sendo três. Sabemos que o número três sim-
boliza uma realidade completa, a totalidade que não pode ser dividida. Assim, eles representam toda a humanidade 
que caminha ao encontro do Senhor, mas que caminha unida, em comunhão, sem divisões ou separações. Com isso 
São Mateus nos ensina que não é possível encontrar o Senhor sozinhos ou fechados no individualismo. Essa mensa-
gem nos desafia a rever a vivência da nossa fé cristã. Não podemos reduzir nosso seguimento a Jesus Cristo ao âmbi-
to individual, sem a experiência da comunhão. Ensimesmados, isolados, não encontramos Jesus. Como os Magos, 
somos convidados a caminhar juntos ao encontro do Senhor. É o que o Papa Francisco pede hoje à Igreja: a sinodali-
dade, ou seja, caminhar juntos, na comunhão e na participação, para cumprir a missão que Jesus nos confiou. 

Contemplando os Magos que chegam juntos a Belém, aprendamos a caminhar em comunhão, compreendendo que 
as divergências não são sinônimo de discórdia e a diversidade não deve gerar desunião. Aceitando que Jesus veio tra-
zer a salvação para toda a humanidade assumamos a missão de superar toda forma de exclusão religiosa ou social.  

 

Pe. Marcio Coelho 



NATALÍCIOS 

 

01- Aderbal Luiz B. Capelini 
01- Ana Maria Peppino 

03- Silvia Ap. Correa e Cas-
tro Loboschi 
04- Marinéia Aparecida Do-
mingues Reimer 
04- José Luchesi 

05- José Luiz Destro 

06- Denise Fukuhara 

06- Marilei Grotta D’Agostino 

09- Mafalda Corrêa Leves 

11- Carlos Roberto Diniz 
12- Selva Azenha de Genova 

13- Jorge Henrique Carrara 

13- Nadija Borges Silva Oliveira  
13- Roseane Maggiotto 

14- Maria Helena T. Alonso 

19- Anderson Ramos de Oliveira 

20- Maralise Lopes Chiva 

20- Sebastiana dos Santos 
Françoso 

23- Danver Messias Bruno 

24- Ana Lúcia Fonseca 

24- Luciane Kovalek Ramos de Oliveira 

27- Luis Alberto Russi 
27- Everton Cristiano Lotério 

30- Cristina Xavier da Costa 
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Educação Infantil  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

LITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIROLITURGIA DIÁRIA DE JANEIRO    
01 Nm 6,22-27 / Sl 66 / Gl 4,4-7 / Lc 2,16-21        Solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus 

02 1Jo 2,22-28 / Sl 97 / Jo 1,19-28                     S. Basílio Magno e S. Gregório Nazianzeno  

03 1Jo 2,29-3,6 / Sl 97 / Jo 1,29-34  

04 1Jo 3,7-10 / Sl 97 / Jo 1,35-42  

05 1Jo 3,11-21 / Sl 99 / Jo 1,43-51  

06 1Jo 5,5-13 / Sl 147 / Mc 1,7-11  

07 1Jo 5,14-21 / Sl 149 / Jo 2,1-11  

08 Is 60,1-6 / Sl 71 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12                   Solenidade da Epifania do Senhor  

09 Is 42,1-4.6-7 / Sl 28 / At 10,34-38 / Mt 3,13-17                      Festa do Batismo do Senhor 

10 Hb 2,5-12 / Sl 8 / Mc 1,21b-28  

11 Hb 2,14-18 / Sl 104 / Mc 1,29-39  

12 Hb 3,7-14 / Sl 94 / Mc 1,40-45  

13 Hb 4,1-5.11 / Sl 77 / Mc 2,1-12  

14 Hb 4,12-16 / Sl 18 / Mc 2,13-17  

15 Is 49,3.5-6 / Sl 39 / 1Cor 1,1-3 / Jo 1,29-34                       2º Domingo do Tempo Comum  

16 Hb 5,1-10 - Sl 109 / Mc 2,18-22  

17 Hb 6,10-20 / Sl 110 / Mc 2,23-28                                                                     Santo Antão 

18 Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109 / Mc 3,1-6  

19 Hb 7,25-8,6 / Sl 39 / Mc 3,7-12  

20 Hb 8,6-13 / Sl 84 / Mc 3,13-19  

21 Hb 9,2-3.11-14 / Sl 46 / Mc 3,20-21                                                                   Santa Inês 

22 Is 8,23b-9,3 / Sl 26 / 1Cor 1,10-13.17 / Mt 4,12-23            3º Domingo do Tempo Comum  

23 Hb 9,15.24-28 - Sl 97 / Mc 3,22-30  

24 Hb 10,1-10 / Sl 39 / Mc 3,31-35                                                     São Francisco de Sales 

25 At 22,3-16 / Sl 116 / Mc 16,15-18                                 Festa da Conversão de São Paulo 

26 2Tm 1,1-8 / Sl 95 / Lc 10,1-9                                                         São Timóteo e São Tito 

27 Hb 10,32-39 / Sl 36 / Mc 4,26-34  

28 Hb 11,1-2.8-19 / Lc 1,69-75 / Mc 4,35-41                                     Santo Tomás de Aquino 

29 Sf 2,3;3,12-13 / Sl 145 / 1Cor 1,26-31 / Mt 5,1-12a           4º Domingo do Tempo Comum 

30 Hb 11,32-40 / Sl 30 / Mc 5,1-20  

31 Hb 12,1-4 / Sl 21 / Mc 5,21-43                                                                   São João Bosco 

PARA QUEM PUDER AJUDAR! 
 

Para você que sente o chamado de 
Deus para colaborar com a manutenção 
material da missão evangelizadora da 
nossa Paróquia, estas são as formas 
disponíveis: 
 

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. 

BAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECIBAZAR CLECI    
 

SILBONE & SECCHIN -ME 
 

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

Sampaio Vidal, 1271, Centro 

DESCAR 
Veículos novos e 
usados 
 
 

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

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

SER DIZIMISTA É SER EVANGELIZADOR 

 

Dízimo é um sinal de comprometimento com a Igreja. Se pertenço à 
Igreja, preciso ser coerente com a fé e com os seus ensinamentos.   

E um dos ensinamentos que Jesus pediu aos seus seguidores é para 
que sejamos evangelizadores: “Portanto, vão e façam com que todos os 
povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo”. (Mt 28,19) 

No entanto, para que a Igreja possa desempenhar a sua vocação 
evangelizadora, ela precisa de recursos materiais.  

Com o dízimo, você ajuda a Igreja a obter os recursos materiais ne-
cessários para que ela seja cada vez mais unida, fraterna e possa cumprir 
a sua missão de evangelizar.  

Assim, ser dizimista é ser um 
evangelizador. Ser dizimista, na di-
mensão mais profunda, significa 
construir comunidade, pois não 
evangelizo sozinho, e sim com os 
meus irmãos na fé. 

É importante que saibamos por 
que devolvemos o dízimo. Quanto 
mais soubermos sobre o dízimo 
mais contribuiremos com fé, alegria 
e generosidade. 

 

Senhor, fazei de mim  
um dizimista evangelizador! 

 

Mauro Carlos Romanatto  
(Pastoral do Dízimo) 

SÃO JOSÉ: AMOR À IGREJA 

 

     São José acolheu e cuidou do Menino 
Jesus na Sagrada Família de Nazaré. Ho-
je é missão de todos nós batizados, viven-
do como família de Deus, em comunida-
de, cuidar da nossa Igreja, o Corpo Místi-
co de Cristo.  
     Somente com o zelo e a dedicação de 
cada um de nós a graça da salvação pode 
alcançar todos os corações, especialmen-
te dos mais necessitados. 
 

Obrigado pela sua generosidade no  
sustento da nossa 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 

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 

 

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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CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

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 

XVI ASSEMBLEIA PAROQUIAL DE PASTORAL 

 

     Com a dinâmica do XVI Sínodo Ordinário dos Bispos, que tem co-
mo tema: “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, o 
Papa Francisco convida a nossa Igreja a viver a sinodalidade, ou seja, 
a caminhar juntos, em verdadeira comunhão, onde todos são chama-
dos a participar da vida da Igreja e assumir com responsabilidade a 
missão evangelizadora. 
     Vivenciando esse espírito de sinodalidade nossa Paróquia realizou a 
XVI Assembleia Paroquial de Pastoral. Para envolver o maior número 
de paroquianos, a dinâmica da Assembleia teve início nas pastorais e 
comunidades, que se reuniram para avaliar a caminhada pastoral e pro-

por prioridades pastorais para este ano de 2023, em comunhão com as ori-
entações do Plano de Pastoral de nossa Diocese, que concretizando as Di-
retrizes da CNBB, priorizará o Pilar da Caridade. Tais propostas, depois de 
agrupadas em cada Setor, foram sintetizadas pela Comissão da Assembleia.   

No dia 29 de novembro, 96 agentes de pastoral, representando as dife-
rentes pastorais, ministérios e comunidades, numa experiência de verda-
deira comunhão e sentindo-se verdadeiramente Igreja, membros do Corpo 
Místico de Cristo, se reuniram à luz do Espírito Santo, para definir as priori-

dades pastorais da nossa Paró-
quia para este ano. Concluindo 
o trabalho sinodal da Assem-
bleia, na reunião do CPP (Conselho Paroquial de Pastoral), no dia 06 de 
dezembro, foi aprovado o Calendário Pastoral de 2023.  
     Nossa gratidão a todos que participaram, especialmente aos coordena-
dores de cada pastoral e comunidade, à Pastoral Vocacional e à Pascom 
que organizaram o evento, bem como à Comissão da Assembleia, constitu-
ída pela sra. Lígia Silva e Souza, Silvia Plépis e Paulo César Moraes. 

Celia Regina das Graças Pratavieira Escobar 
 

     Celia Regina das Graças Pratavieira Escobar nasceu 
em 16 de abril de 1963, filha de Alzira Fargoni e Fermiano 
Pratavieira. É casada com Célio Escobar e tem dois filhos: 
Ana Carla e Cleber Augusto, e 
um neto: Arthur Miguel. Atua na 
Pastoral Social desde 1999 e 
também é Ministra Extraordiná-
ria da Sagrada Comunhão, par-
ticipa do Encontro de Casais 
com Cristo (ECC), tendo sido 
do Grupo Dirigente, e é Missio-
nária responsável por um Setor 
de Quarteirão. “Ser agente de 
pastoral é ter uma atitude de 
resposta ao chamado de Deus,  
é assumir o compromisso de 
ser batizado.” 

Luis Guilherme de 
Souza 

 

Luis Guilherme de Souza 
nasceu em São Carlos-SP 
no dia 06 de abril de 1999, 
filho de Solange Moreira e 
Luis Carlos de Souza. Atua 
na Paróquia desde 2010, 
quando participou da 
Catequese Eucarística e da 
Crisma, e também foi 
Coroinha. Atualmente 

participa da Legião de Maria como oficial do Praesidium 
Mãe da Luz, colabora com a Pastoral da Comunicação, 
sendo responsável pelo Facebook e pelos post, e do 
Ministério de Leitores e Salmistas. “Ser agente pastoral é 
estar disponível para o serviço missionário, entregando 
com fé o melhor para Deus.” 

 

AGENTES DE PASTORAL 2022 

 

     O 3º Ano Vocacional, com o lema: Vocação: graça e missão, nos recorda que a nossa vocação é uma graça que rece-
bemos de Deus, mas é também um compromisso com a missão da nossa Igreja. E não podemos esquecer que todos os 
batizados são vocacionados, chamados por Deus para colaborar com Seu projeto de salvação para a humanidade. Reco-
nhecendo a dedicação dos agentes de pastoral que servem ao Senhor em nossa Paróquia, a XVI Assembleia Paroquial 
de Pastoral escolheu para receber a homenagem como Agente de Pastoral 2022, a Célia e o Guilherme. 
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O AMOR DIVINO SE FAZ GENTE NO VENTRE DE MARIA 

 

O amor de Deus se manifestou de uma maneira grandiosa na vida de Maria e 
estamos mais uma vez revivendo o resultado do seu “Sim”, revivendo as maravi-
lhas da visita do anjo Gabriel que desceu do céu e anunciou a concepção do seu 
filho unigênito Jesus. Desde há mais de 20 séculos, nós, filhos de Deus, experi-
mentamos e revivemos diariamente esse amor quando fazemos a oração cantada 
por Nossa Senhora quando o anjo desceu do céu, anunciando que ela geraria o 
Menino Deus, o Salvador! 

Estamos celebrando o tempo do Natal, festejando o nascimento de Jesus. E é 
nesse nascimento que devemos nos reabastecer conforme a vontade de Deus, supe-
rando o desgaste do ano que passou, também atingido pela pandemia da Covid-19. 

O “SIM ” de Maria mostra a confiança que Ela tem em Deus. Ela nos dá seu 
exemplo. Vem nos dizer que apesar das dificuldades, das incertezas, do ano difícil 
que tivemos que enfrentar nós não devemos perder a confiança. Que Ele, nosso 
Deus, enviou seu filho como gente para estar com a gente. E essa é a maior e úni-
ca certeza que nós cristãos temos. O Menino Deus está sempre conosco, desde 
que estejamos suplicando a sua presença. Basta orarmos todos os dias que Ele 
estará junto de nós, nos protegendo e nos dando a vida, e vida em abundância. A 
oração é uma forma de nos mantermos ligados a Deus, portanto protegidos de todos os males.   

Maria está sempre pronta para colaborar com os planos de amor de Deus para transformar esse mundo em um lu-
gar melhor e conta com todos nós. Então vamos suplicar sempre e principalmente nesses dias em que vivenciamos a 
alegria pela celebração do Natal. Que Deus nos dê sensibilidade, forças, coragem e determinação para então juntos 
concretizarmos essa missão de amor com gestos de partilha e cuidados com os mais fragilizados e necessitados. 
 

Izildinha e Wander Resende (Eq. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento) 

A EXEMPLO DOS MAGOS, IR AO ENCONTRO DO SENHOR EM CADA IRMÃO 

 

O Senhor vem até nós por diversas maneiras. Seja em forma de oração, de uma palavra amiga, da homilia na cele-
bração, entre outras. Mas e nós, como vamos ao encontro d’Ele? 

Assim como eu, acredito que muitos já se perguntaram como fazer isso, como estar verdadeiramente com Ele, co-
mo fazer e agir da maneira que Ele nos pede? O que nos esquecemos é que Ele já nos disse por diversas vezes como 
fazer isso. “Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e 
vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive pre-
so, e vocês me visitaram” (Mt 25, 35-36). Ele também nos diz para orarmos sempre, pelos amigos e inimigos e que de-
vemos “amar ao nosso próximo como a nós mesmos”. 

E se nos lembrássemos dessas palavras, com certeza sempre estaríamos no caminho certo para irmos ao encontro 
d’Ele. Da mesma forma com que os Magos foram ao encontro do Senhor, sem terem a certeza, mas mantendo a espe-
rança de que ali encontrariam o Salvador, que iria trazer a paz, a libertação e cura, nós também devemos seguir o 
exemplo deles e buscar fazer as coisas com a certeza e a esperança de que um dia também estaremos na presença 
do Senhor. Desde que participei pela primeira vez de um grupo de jovens na Igreja e fiz uma visita aos mais necessita-
dos sabia que essa seria uma forma de ir ao encontro d’Ele, de agir da forma como Ele nos pede para agir, cuidar de 
quem tem fome, sede, sente frio, de quem precisa de uma conversa solta.  

Por causa disso e do empenho de outros amigos, iniciamos o Projeto Caminhar, que visa oferecer uma melhor quali-
dade de vida às famílias, não só levando roupas e alimentos, mas a orientação necessária para que possam um dia ca-
minhar sozinhas, com autonomia. Levamos até elas a palavra amiga, o conforto nas suas angústias que não são escuta-
das por ninguém. Levamos sim, o alimento para saciar a fome e a roupa para acabar com o frio, mas também a atenção 
de uma conversa “fiada”, sem pretensão nenhuma de retorno. Já passamos por muitas famílias que percebemos que 
precisavam apenas de um “empurrão” para poderem seguir com a vida sem o auxílio de ninguém, mas também por ou-
tras famílias que precisam de um pouco mais de atenção, famílias que são carentes não só nas necessidades básicas, 
mas também de orientação para a vida cotidiana, como limpar a casa, lavar a roupa e ir ao médico. Nesses momentos 
percebemos a fraqueza das pessoas e do nosso sistema social que não enxerga a real necessidade das pessoas, e 
muito menos enxerga a quantidade de pessoas que precisam de uma atenção mais individualizada para que possam 

viver de forma digna. 
     Procuramos sempre fazer o nosso melhor na forma co-
mo tratamos as pessoas, na forma como as ajudamos, co-
mo conversamos, como emprestamos o ombro quando pre-
cisam desabafar, com o cuidado que temos ao separar as 
doações que são feitas para nós, com o cuidado ao dar um 
“puxão de orelha” quando necessário. Procuramos orientar 
para buscar um caminho que seja mais correto, para que 
sigam também o exemplo de Deus e possam um dia ajudar 
alguém como nós as ajudamos. Não somos perfeitos, nun-
ca seremos, mas acredito que seguindo os ensinamentos 
d’Ele e tentando fazer o nosso melhor, conseguimos sim ir 
ao encontro do Senhor. 
 

Denise Fukuhara (Projeto Caminhar) 

01 de janeiro: Santa Mãe de Deus, Maria 
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Balancete do Dízimo - NOVEMBRO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 102 

O movimento de caixa do mês de NOVEMBRO, 
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 NOVEMBRO, doamos 1.250 kg de alimentos em 
50 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. 

FÉRIAS DA CATEQUESE, 
MAS NÃO DE DEUS! 

DIFERENTES CAMINHOS  
E UM SÓ FIM 

Minha vida cristã, graças a Deus, tem a ver com meus pais, que sempre levaram 
meus irmãos e eu à Igreja, começando na São Sebastião, onde fui batizado, mas mi-
nhas primeiras lembranças foram no Santuário Nossa Senhora das Graças, que perten-
ce à Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Lá fui coroinha, recebi a Primeira Eucaristia e 
participei dos encontros de Crisma, cuja celebração foi na Nossa Senhora do Carmo, 
paróquia que passei a frequentar com a minha família.  

Depois de muitos anos participando lá, comecei a sentir que precisava oxigenar mi-
nha espiritualidade, pois percebia que minha comunhão com Deus naquele momento já 
não era a mesma. Foi quando decidi conhecer novas paróquias. Indo à São Sebastião 
e à Catedral alternadamente, a última passou a ser a minha comunidade por aproxima-
damente 2 anos, até que, ocasionalmente, em um sábado a noite qualquer, fui à São 
Judas Tadeu pela primeira vez. E naquela noite fiquei seduzido pelo que encontrei, por dois elementos que considero 
fundamentais: o ministério de música e a homilia. Ambos me fizeram querer voltar, e com o passar do tempo fui perce-
bendo que a condução das celebrações e do trabalho na São Judas Tadeu eram diferenciados, o que me chamava ca-
da vez mais a atenção. 

Alguns anos depois o Sr. Mauro me convidou para a Pastoral do Dízimo. Mais tarde a Lucy me convidou para o Mi-
nistério dos Leitores, e mais recentemente a Vânia me convidou para a Equipe de Liturgia Maria de Nazaré. E aqui es-
tou, feliz de fazer parte dessa comunidade, tão atuante e participativa como pouco se vê. E que ela continue assim com 
o passar dos anos, com as bênçãos de Deus, com a proteção de Maria, e com a intercessão de São Judas Tadeu, 
apóstolo e mártir de Jesus! 

 

Guilherme Henrique de Lima 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

Um novo ano se inicia! Tempo de cultivar própósitos abençoados para 2023! 
De férias da escola e da catequese, vamos aproveitar esse tempo com os familiares e amigos para praticar atos de 

amor! Quando amamos as pessoas ao nosso redor, em verdade, é para Jesus que oferecemos nosso carinho! 
Que tal fazer uma surpresa e arrumar algum cantinho da casa, sem que ninguém tenha pedido? Que tal empenhar-se 
para usar as chamadas palavras mágicas – cumprimentar as pessoas com um bom dia, um boa tarde, um boa boite? 
Que tal lembrar de pedir licença antes de entrar em um local? Lembrar de pedir desculpas… de pedir a benção das 
pessoas que cuidam de nós? Todos esses gestos revelam o interior de pessoas que estão em harmonia com Deus, 
com os outros e consigo mesmas! 

Janeiro é tempo também de solenidades e festas litúrgicas importantes para a nossa fé!  
Utilize o banco de palavras para completar o texto com os nomes das principais celebrações: 

Epifania do Senhor Batismo do Senhor Maria Santíssima, Mãe de Deus 

Encerrando a oitava de Natal, no dia 1
o
 de janeiro, cele-

bramos a Solenidade de __________________. Maria, 
por ser Mãe de Jesus, recebe esse título especial. 
Uma mulher provada em sua fé. Diante do nasci-
mento de seu filho, em um contexto de tanta 
pobreza, ela nos inspira a guardar e meditar 
sobre todos os acontecimentos em nosso 
coração. Nem sempre conseguimos compre-
ender os caminhos de Deus. Precisamos 
sempre, como nossa Santíssima Mãe Maria, 
aprender a guardar, meditar e confiar! 

No domingo após 6 de janeiro, celebramos a Solenidade 
da_______________________, a manifestação de 

Deus ao mundo. Os três magos, guiados pela 
estrela, chegam a Belém e adoram o meni-
no Deus. Hoje, cada um de nós é convi-
dado a repetir esse gesto: ir ao presépio 
e adorar o menino Deus e oferecer-lhe 
os nossos presentes. O maior presente 
que poderemos oferecer ao menino 
Deus é o nosso amor, o amor aos ir-
mãos, o nosso próprio coração. 

Encerramos o ciclo natalino com a festa do _________________________. Jesus, com humildade, vai ao encontro de 
João Batista e pede para ser batizado. Deus Pai se manifesta e apresenta Jesus como seu Filho muito amado. Siga-
mos os passos de Jesus, ao longo de todo ano que se inicia, atentos à voz do Pai, inspirados pelo seu Santo Espírito, 
praticando a Palavra do Senhor! 
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Aulas particulares 
 e reforço 

 

RODRIGO 

Fone: 3371-2489 

Rua Major José Inácio, 2798 - Centro 

Batismo - 18/12 

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 

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

 

3376-6165 
 

Av. José Fortuna, 406 - Portal do Sol 

EXPEDIENTE 

 

O boletim informativo Palavra de 
Vida 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.  

 

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

Rua Miguel Petroni, 1744 
 

(16) 99161-5419 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

Inscrições (na Secretaria): até 07 de janeiro 

Preparação: 08 de janeiro (10h) 
Celebração (início com a missa das 08h30): 15 de janeiro 

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 

Entrega presentes de Natal - Casa da Infância Estrela 
da Manhã e Pastoral da Criança 

 

Nossa gratidão a todos que doaram os kits de Natal para as 
crianças acompanhadas pela nossa  Paróquia. Deus os re-

compense com abundantes bênçãos. 

Legião de Maria  

Dia da Sobremesa - 10/12  

Encontro final - 18/12 

Encontro de Espiritualidade - Advento - 04/12 

FAMÍLIAS QUE RECEBEM NOSSA CARIDADE 

 

A Pastoral Social da nossa Paróquia recebe doações 
de alimentos da comunidade e com estes prepara e distri-
bui todo mês cerca de 53 (cinquenta e três) cestas básicas 
que equivalem a 1.325 (um mil trezentos e vinte e cinco) 
quilos. Estas cestas são assim distribuídas: 18 cestas são 
oferecidas para famílias necessitadas que residem no terri-
tório da nossa Paróquia, e que são visitadas pela Pastoral 
Social; 16 cestas são doadas para a Paróquia Nossa Se-
nhora da Rosa Mística, no bairro Antenor Garcia, onde o 
padre distribui para as famílias carentes que são assistidas 
por aquela Paróquia;  08 cestas são doadas para a Paró-
quia São Francisco de Assis, no bairro Pacaembu, que 
distribui para famílias cadastradas no Jardim Gonzaga; 07 
cestas são entregues pelo Projeto Caminhar de nossa Pa-
róquia para as famílias que são acompanhadas; 03 cestas 
a Pastoral da Criança entrega para famílias carentes, cu-
jos filhos estão cadastrados na Pastoral; 01 cesta é entre-
gue pela Conferência Vicentina São Domingos Sávio.  

De acordo com as necessidades que surgem, outras 
cestas são distribuídas, sempre com o critério de que a 
família realmente esteja precisando de nossa caridade. 
Além das doações de alimentos que recebemos, todo mês 
a Paróquia investe na compra de alimentos, doando o va-
lor dos patrocínios do Jornal Palavra de Vida, porque mui-
tas vezes as doações que chegam não são suficientes 
para montar todas as cestas.  

Se puder, contribua doando alimentos mensalmente 
para que possamos continuar com essa obra de misericór-
dia, ajudando nossos irmãos mais necessitados. Estamos 
obedecendo as palavras do próprio Jesus: “Dai-lhes vós 
mesmos de comer” (Mt 14,16) 

 

Celia R. das G. Pratavieira Escobar (Pastoral Social) 


