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 A VOCAÇÃO DE MARIA E A NOSSA VOCAÇÃO 

     Celebrando a Festa da Apresentação do Senhor, no contexto do Ano Vocacional 
que estamos celebrando, somos convidados a contemplar a atitude da Virgem Maria, 
que dá o seu Sim à vontade do Pai: Faça-se em mim segundo a tua palavra.

. Maria 
começa, assim, a realizar a sua vocação, ser Mãe de Deus e dos homens; logo uma 
peregrina da fé! A vocação e a missão de Maria são inspiradoras para todos nós, con-
fiarmos na graça de Deus, da mesma forma como Ela confiou, dando o seu Sim. 
     Seguindo fielmente a lei de Deus, Maria apresenta no templo seu filho Jesus, ainda 
bebê, e pela boca de Simeão e Ana prova que a Salvação chegou; Jesus é consagra-
do do Pai e, com Ele, toda humanidade. 
     Assim como Deus chamou Maria, Ele nos chama. Infinitos são os caminhos para os 
quais Deus nos convoca. Logo, são os tipos de vocação que nos permitem evoluir e 
dar continuidade às obras D`Ele. 
     Dando Sim à nossa vocação, seja ela qual for, a Igreja se enriquece, pois, Deus 
conhece os dons que são colocados a serviço. Como cristãos missionários do Rei-
no devemos ser a seta que aponta quando os caminhos se tornam escuros e incertos.  
Deus nos exorta a sermos luz para o mundo. Luz que guia os passos daqueles que 
vivem na escuridão, conduzindo-os para o brilho de Cristo. Sendo assim, é fundamen-
tal espalhar esse brilho e deixar que ele atinja a todos. 
     Com a sabedoria que vem do Espírito Santo, é possível assumir a proposta do Rei-

no para sermos luz em um mundo sedento de amor. E em nome de Deus e pela fé, haverá sempre uma palavra carre-
gada de luz e serenidade para aqueles que enfrentam as adversidades impostas pela vida. 

 

Maria José M. dos Santos (Pastoral Vocacional) 

UM OLHAR SOLIDÁRIO PARA COM OS ENFERMOS 

 

No dia 11 de fevereiro comemoramos Nossa Senhora de Lourdes, protetora dos en-
fermos. Momento especial para reforçarmos nossas orações; para pedir e agradecer 
pelos nossos enfermos. Ela nos faz lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus 
nos fala e falamos com Ele. Tanto que apareceu à Bernadete no silêncio de uma gruta 
em Lourdes, onde até hoje jorra a água considerada de gotas milagrosas. E pediu para 
que nos fosse transmitido o poder do Santo Rosário ou mesmo o Terço. Por isso, todos 
os meses a Pastoral da Saúde de nossa Paróquia dedica um momento para rezarmos o 
terço em intenção de nossos doentes. Durante a pandemia rezamos mais intensamente 
e a realização da vacinação nos prova o poder da oração. Sempre pedindo as graças 
de N. Sra. de Lourdes.  

Então nos lembramos sempre do poder do Santo Rosário. Minutos diários para re-
zarmos o terço são momentos de conseguir graças e paz para nossa alma; suavizar 
nossos problemas, dando forças para enfrentá-los. Peçamos a N. Sra. de Lourdes que 
nos ajude e nos abençoe, para que possamos também, como ela, ter esse olhar solidá-
rio e carinhoso para com os enfermos.  

Sempre que formos aspergidos com água abençoada, lembremos das gotas mila-
grosas de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, protetora dos enfermos, rogai por nós e por todos os enfermos! 

Gracia Teresa Negregiol e Maria Natalina R. Campos (Past. da Saúde) 

BÊNÇÃO DAS VELAS 

     Fazendo memória da Apre-
sentação do Senhor, nas mis-
sas dos dias 04 e 05 de feverei-
ro, faremos a bênção das velas.  

     Traga sua vela para ser 
abençoada, e leve a luz da gra-
ça divina para a sua vida e para 
a sua família. 

ESTUDO DO TEXTO-BASE  
DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE  

 

Fraternidade e Fome 

 

Dia 08 de fevereiro - 19h30 

Presencial (Igreja) e pelo Facebook 
 

Vivenciando a espiritualidade de conversão 
quaresmal, busquemos caminhos para obedecer 
a ordem que recebemos de Jesus: “Dai-lhes vós 

mesmos de comer!” (Mt 14,16) 



NATALÍCIOS 

 

01 - Helena Marcelino de Lago 

01 - Jean José Sorregotti 
01 - Mara Cavalcante da Silva 

07 - Lucio Gallego 

09 - Emília Lima Fernandes  
09-  Luiz Carlos Peppino 

10 - Fernando Zago 

10 - Maria Isabel Perez Fer-
nandes 

11- Luiz Fernando Frozza 

11 - Pedro Henrique Correia Silva 
Moreira 

12 - Maria Silvia de Guzzi Plepis 

13 - Nilva Ap. Milanetto Rocha 

14 - Cleonice Aparecida da Silva Santos 

15 - Ailton Lozano 

15 - Marcos Antonio Pierri 
18 - Izildinha C. Rezende 

19 - Madalena Lucia F. de Godoy 
19 - Nádia Perussi Jesus 

20 - Vânia Maria Fukuhara 

24 - Sergio Paulo Doricci 
23 - Aparecida de Lourdes Ca-
sella Canova 

26 - Tânia Maria Ibelli Váz 
27 - Deorene Antônia Della Antonia Zambrano 

27- Fátima Regina de Toledo Doricci 
28 - Valdecir Aparecido Pacini  
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ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL      
Ângela Cristina D’Onofrio 
 

Fone: (16) 98215-9698 / 997661063 
 

Facial: Limpeza de pele/ Peeling/ Rejuvenescimento 
Corporal: Drenagem Linfática Massagem Relaxante/ 

Modeladora/ Shiatsu/ Acupuntura Auricular 

PADARIA E CONFEITARIA 
 

SÃO JUDAS TADEU 
 

Pães feitos com carinho 
 

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

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 

A sua evolução é 
o que nos move. 

Equitação  

Equoterapia 

Atendimentos clínicos 
 

(16) 99127-3295 

LITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIROLITURGIA DIÁRIA DE FEVEREIRO    
01 Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102 / Mc 6,1-6  

02 Ml 3,1-4 / Sl 23 / Lc 2,22-40                                         Festa da Apresentação do Senhor  

03 Hb 13,1-8 / Sl 26 / Mc 6,14-29  

04 Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22 / Mc 6,30-34  

05 Is 58,7-10 / Sl 111 / 1Cor 2,1-5 / Mt 5,13-16                     5º Domingo do Tempo Comum  

06 Gn 1,1-19 / Sl 103 / Mc 6,53-56                                       São Paulo Miki e Companheiros  

07 Gn 1,20-2,4ª / Sl 8 / Mc 7,1-13  

08 Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103 / Mc 7,14-23  

09 Gn 2,18-25 / Sl 127 / Mc 7,24-30  

10 Gn 3,1-8 / Sl 31 / Mc 7,31-37                                                                  Santa Escolástica 

11 Gn 3,9-24 / Sl 89 / Mc 8,1-10  

12 Eclo 15,16-21 / Sl 118 / 1Cor 2,6-10 / Mt 5,17-37             6º Domingo do Tempo Comum 

13 Gn 4,1-15.25 / Sl 49 / Mc 8,11-13  

14 Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28 / Mc 8,14-21                                        São Cirilo e São Metódio  

15 Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115 / Mc 8,22-26  

16 Gn 9,1-13 / Sl 101 / Mc 8,27-33  

17 Gn 11-1-9 / Sl 32 / Mc 8,34-9,1  

18 Hb 11,1-7 / Sl 144 / Mc 9,2-13  

19 Lv 19,1-2.17-18 / Sl 102 / 1Cor 3,16-23 / Mt 5,38-48        7º Domingo do Tempo Comum  

20 Eclo 1,1-10 / Sl 92 / Mc 9,14-29  

21 Eclo 2,1-13 / Sl 36 / Mc 9,30,37  

22 Jl 2,12-18 / Sl 50 / 2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18                         Quarta Feira de Cinzas 

23 Dt 30, 15-20 / Sl 1 / Lc 9,22-25  

24 Is 58,1-9ª / Sl 50 / Mt 9,14-15  

25 Is 58,9b-14 / Sl 85 / Lc 5,27-32  

26 Gn 2,7-9.3,1-7 / Sl 50 / Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11                        1º Domingo da Quaresma 

27 Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18 / Mt 25,31-46  

28 Is 55,10-11 / Sl 33 / Mt 6,7-15  

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. 

O DÍZIMO  
E A CARIDADE 

 

      O Documento 106 da CNBB – 
O dízimo na comunidade de fé: 
orientações e propostas – afirma 
que a devolução do dízimo é uma 
maneira de reconhecer que Deus 
é o Senhor de todos os bens 
(dimensão religiosa), de manter as 
estruturas da Igreja (dimensão 
eclesial), de colaborar para a 
evangelização (dimensão missio-
nária) e de atender ao serviço da 

caridade (dimensão caritativa). 
Na dimensão caritativa, o dízimo ajuda no cuidado com os menos fa-

vorecidos, por parte da comunidade. Uma das características das primei-
ras comunidades cristãs era de que “entre eles ninguém 
passava necessidade, pois tudo era distribuído conforme a 
necessidade de cada um.” (At 4,34-35)  

A atenção para com os pobres e suas necessidades é 
uma característica da Igreja de Cristo. A opção preferencial 
pelos pobres, doentes e desemparados está implícita na fé 
cristã e a caridade “é uma dimensão constitutiva da missão 
da Igreja e expressão concreta da sua própria essência”. 

Mas Jesus lhes disse: “Eles não precisam ir embora.  
Vocês é que têm de lhes dar de comer.” (Mt 14,16)  

Seja um dizimista em nossa paróquia  
e atenda ao pedido de Jesus! 

 

(Cláudio César G. Barros - Catequese, Comissão de Festas,  
Pastoral Social e Pastoral Vocacional) 

ANO VOCACIONAL 

Vocação à vida consagrada 

 

     Sob a luz do Senhor, a voca-
ção à vida consagrada é dom de 
graça e de aliança, segredo belo 
e precioso. Elevemos nossa ora-
ção ao Senhor pelo dom de ca-
da consagrado e consagrada na 
construção do Reino de Deus e 
na defesa da vida. 

Convidamos você para participar da celebração pelo 
Ano Vocacional no dia 13/02 às 20h. 
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023 

Tema: Fraternidade e Fome 

Lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16)  

     No Brasil não 
há falta de ali-

mento. A fome é um fenômeno social gerado pela estru-
tura injusta da nossa sociedade. A missão da Igreja, de 
salvação integral, inclui a questão da justiça social. 

2. VER a realidade da fome 
Consequências da fome: a fome afeta a saúde física e psí-
quica; ameaça a família, força a migração, gera a violência 
doméstica e o aumento da criminalidade; leva à perda do sen-
tido da vida. A busca de alimentação barata, a qual não é sau-
dável, gera pessoas desnutridas e obesas, e é causa de doen-
ças crônicas, sendo as maiores vítimas crianças, idosos e ges-
tantes. Falta no Brasil uma agência reguladora de alimentação. Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA): 

segundo a ONU é o acesso regular, permanente e irrestri-
to a alimentos saudáveis, em quantidade e qualidade 
adequadas, que garantam vida plena nas dimensões físi-
ca e mental. Sua não garantia gera a Insegurança Ali-
mentar, seja leve, moderada ou grave (situação de fome).  

Fome, política e educação: “a alma da fome é políti-
ca” (Herbert de Souza) e no Brasil a política se aproveita do 
flagelo da fome sem resolvê-lo. Há uma crise das políticas de 
distribuição de renda. Embora as ações emergenciais de pes-
soas e instituições sejam importantes, cabe ao poder público 
resolver o problema da fome. A família educa para a alimenta-
ção saudável e a partilha e a escola deve aperfeiçoar esses 
hábitos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
desde 1955, é um exemplo de política pública no combate à 
fome, embora com verba reduzida nos últimos anos. 

     A narrativa de Mt 14,13-21 conhecida como a multiplicação dos pães inspira a 
luta contra a fome. Jesus é tomado de compaixão e diante da intenção dos discí-

pulos de despedir a multidão, ordena: Dai-lhes vós mesmos de comer. A partilha do pouco que tinham, na graça de 
Deus, alimentou a todos, e sobrou. Jesus mostra, pois, que não podemos ficar indiferentes ao flagelo da fome. 

1. NA FONTE DA PALAVRA 

     A fome, um instinto natural de sobrevivência, é socialmente uma tragédia e uma vergo-
nha. Afronta os princípios da Doutrina Social da Igreja, em especial da destinação universal 
dos bens. Por isso, pela 3ª vez é tema da Campanha da Fraternidade; já foi em 1975 
(Fraternidade é repartir) e em 1985 (Pão para quem tem fome). Inspira nossa conversão 
quaresmal, não apenas no âmbito pessoal, mas também comunitário-eclesial e social. 
     O objetivo geral é de sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da 
fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transfor-
mem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. E os Objetivos Específicos são de 
compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo; desvelar suas causas estrutu-
rais e indicar as contradições de uma economia que mata; aprofundar as exigências evangé-
licas e éticas de superação da miséria e da fome; acolher a Palavra de Deus que conduz ao 

compromisso e à corresponsabilidade fraterna; investir esforços concretos em iniciativas que levem à superação da 
miséria e da fome; estimular iniciativas de agricultura familiar e a produção de alimentos saudáveis; reconhecer e fo-
mentar iniciativas entre Igreja e sociedade; mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação.  

A Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, ven-
der, comprar e trocar o necessário para viver, sem explorar 
ou levar vantagem, sem destruir o ambiente, organizadas 
sob a forma de autogestão. A Economia de Comunhão, 
originada nos Focolares, reúne empresas que empregam o 
lucro em três causas: sustento dos que se encontram em 
necessidade, projetos de formação cultural e de incentivo ao 
empreendedorismo, e o incremento da própria empresa. A 
Economia de Francisco e Clara é uma iniciativa do Papa 
Francisco para envolver jovens que buscam repensar e hu-
manizar a economia, para torná-la mais justa e sustentável, 
assegurando um novo protagonismo para os pobres. 

Fome e sede: A Insegurança Alimentar e Hídrica coe-
xistem em 42% das famílias, sendo maior nas regiões 
Norte (48,3%), Sudeste (43,0%), Centro-Oeste (41,8%) 
e Nordeste (41,2%). A fome e falta de moradia andam 
juntas; em 2020 havia mais de 200 mil pessoas em situ-
ação de rua que não estão incluídas na estatística so-
bre Insegurança Alimentar, pois são invisíveis em nossa 
cultura do descarte e aporofóbica (aversão aos pobres). 
A densidade demográfica não gera a fome, sendo o 
crescimento demográfico plenamente compatível com 
um desenvolvimento integral e solidário. O cuidado da 
Casa Comum é afetado pelo modelo econômico que 
prioriza o lucro e não a alimentação, pela cultura do 
descarte e do desperdício, e pelo uso de agrotóxicos. 

Muito se tem feito no combate à fome pelas Igrejas, Movi-
mentos Sociais e ONGs. A Sociedade de São Vicente de 
Paulo atua no Brasil desde 1872 e busca promover e libertar 
as pessoas que socorre. A Caritas Brasileira, um organismo 
da CNBB, atua em Campanhas Emergenciais, Implementa-
ção de projetos comunitários, e Incidência política na luta por 
políticas públicas. A Pastoral da Criança, criada em 1983 pela 
médica Zilda Arns, combateu a desnutrição com a multimistu-
ra e o soro caseiro e hoje conscientiza sobre alimentação 
saudável. Durante a pandemia muitos grupos sociais atuaram 
na doação de alimentos e refeições. Ainda falta no Brasil os 
Bancos Éticos que conectam poupadores e investidores em 
vista do desenvolvimento econômico, social e ambiental sus-
tentáveis. A CNBB atua na elaboração de políticas públicas e 
financia projetos com o Fundo Nacional de Solidariedade. 

As causas da fome no Brasil: estrutura fundiária volta-
da para a grande produção e exportação; política agrí-
cola que incentiva o agronegócio e não a agricultura 
familiar; desemprego e subemprego; comportamentos 
morais (busca de dinheiro, poder e imagem, corrupção) 
e fatores socioculturais (tabus alimentares, desconheci-
mento sobre nutrição); extinção do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) em 
2019 e descaso com programas, inclusive da merenda 
escolar; distribuição iníqua de renda e riquezas. 

Os números da fome no Brasil: em abril de 2022, 125,2 
milhões de brasileiros viviam algum nível de Insegurança 
Alimentar e 33 milhões sofriam com a fome, sendo 18,6% 
nos domicílios rurais; 25,7% das famílias em insegurança 
alimentar grave estão na região Norte e 21% no Nordes-
te. A fome atinge 43% famílias com renda de até ¼ do 
salário-mínimo, chefiadas por mulheres ou pessoas de 
cor preta ou parda, e desempregadas. 
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O Encontro Nacional Contra a Fome (jun/2022) apresen-
tou 10 medidas que podem inspirar o nosso agir. Os esfor-
ços do Papa Francisco por uma Igreja sinodal devem provo-
car um movimento por uma sinodalidade econômica, para a 
construção de um mundo que tenha pão para quem tem fo-
me e fome de justiça pra quem tem pão.  
     A CF é um instrumento de comunhão eclesial, de forma-
ção das consciências e edificação de uma verdadeira frater-
nidade cristã. Maria, que declarou que Deus “encheu de 
bens os famintos” interceda, para que façamos o que Jesus 
nos ordena: “Dai-lhes vós mesmos de comer”. 

Elaboração: Pe. Marcio Coelho  

Coleta da Solidariedade: 02 de abril de 2023 

Propostas de ação pessoal: o que posso fazer? Pra-
ticar e incentivar a partilha; rever o estilo de vida, a ali-
mentação; abolir o desperdício de alimentos; praticar o 
voluntariado; discutir Políticas Públicas e participar dos 
Conselhos de Direito. 

     A dimensão social da fé exige a busca de soluções para o drama da fome, não a partir 
da lógica do dinheiro, mas a partir da lógica de Jesus. Os exercícios quaresmais devem 
gerar a caridade em obras de misericórdia, pelas quais seremos julgados (Mt 25). Nossa 

ação deve mudar a realidade social, valorizando a pessoa e sua dignidade, em três níveis: assistencial (alimentar o faminto), 
promocional (ajudar a ganhar o próprio pão) e sociopolítico (Políticas Públicas e responsabilidade social das empresas).  

Propostas de ação sociopolítica: o que nós – socie-
dade cidadã – podemos fazer e cobrar? 

a) Sociedade Civil: discutir o tema, ouvindo os pobres; 
voluntariado; fiscalização do orçamento público e audi-
ências públicas; ações de solidariedade, hortas comuni-
tárias, pesquisas em prol de alimentos baratos e saudá-
veis; orientação sobre educação alimentar, economia 
doméstica; alimentação saudável nas escolas e festas. 
b) Governos Municipal, Estadual e Federal: políticas 
públicas para erradicar a fome; apoiar a agricultura fa-
miliar, mercados populares e feiras livres; combater li-
xões ilegais; investir na alimentação escolar; estimular o 
pequeno produtor e comerciante; promover o abasteci-
mento popular; priorizar a vida e não interesses econô-
micos; investir no Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE); agência nacional que regule a alimen-
tação; programas de aquisição de alimentos e estoques 
reguladores; política de preços para a cesta básica; re-
forma tributária justa. 

A Igreja distribui a Eucaristia e a compaixão: em Mt 14,13-21 vemos a organização da comunidade: Jesus ensina os 
discípulos a confiarem em Deus, a iniciativa e a liderança, a mediação entre Ele e o povo. Também indica a relação 
com a Eucaristia (Mt 26), associando-a à responsabilidade pelas necessidades do outro. 

As primeiras comunidades cristãs tinham consciência da relação entre a Eucaristia e responsabilidade social; 
hoje a Igreja precisa recordar que celebrar a Eucaristia implica em cumprir a ordem de Jesus: “Dai-lhes vós mesmo de 
comer!”. São Jerônimo dizia que: a glória do bispo é ajudar a necessidade dos pobres; e São João Crisóstomo advertia 
que: Muitos cristãos saem da igreja e passam longe dos pobres sem se comover, e também: Queres honrar o Corpo de 
Cristo? Então não O desprezes nos pobres que não têm o que vestir. 

A Eucaristia clama por uma nova ordem econômica e para a globalização da solidariedade, pois reforça o destino 
universal dos bens. O Papa Bento XVI (SC) ensinava que: “A mística do sacramento tem um caráter social.”, e o Papa 
Francisco (GE) adverte que é nocivo e ideológico o erro das pessoas que suspeitam do compromisso social, conside-
rando-o superficial, mundano, comunista, populista. É preciso defender o nascituro e também a vida dos pobres que se 
debatem na miséria. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo. A efetiva co-
munhão na Eucaristia exige a compaixão; não podemos comer o Pão do Céu, se não dermos o pão aos famintos.  

A Sagrada Escritura e a Tradição convidam-nos a contemplar o mistério: entre a multidão faminta e a sobra depois 
de todos comerem, vemos a presença e a ação de Jesus, que orienta os discípulos e a nós hoje no combate à fome. 

Um caminho orientado por Mateus: escrito em torno 
dos anos 80 d.C. para uma comunidade que acolhia ju-
deus e não judeus, o evangelho de Mateus mostra Jesus 
como aquele que interpreta a Lei de Moisés com autorida-
de. A misericórdia e a solidariedade são valores que Je-
sus ensina nos dois relatos sobre a alimentação da multi-
dão, vítima da pobreza e da fome na Palestina da época, 
explorada pelo Império Romano. O centro da narrativa de 
Mt 14,13-21 não está no milagre, mas na ordem de Jesus: 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!”. É o chamado à res-
ponsabilidade diante do irmão, superando a indiferença já 
revelada por Caim, ao responder ao Senhor: Acaso sou o 
guarda do meu irmão?” (Gn 4,9). Jesus é o novo Moisés, 
que no deserto conhece o coração do povo e provê o seu 
sustento, não com o Maná, mas pela ação de seus discí-
pulos. O deserto da Quaresma exige de nós uma revisão 
de vida, pessoal e relacional (mundo, sociedade, irmãos). 
Jesus é também o novo Eliseu (2Rs 4,42-44), que ali-
menta mais pessoas com menos alimento; é o Profeta por 
excelência, que alimenta com a Palavra e promove a dig-
nidade humana. Os destinatários da atividade profética 
hoje são os que se encontram em insegurança alimentar. 

“Sim, eu conheço seu sofrimento” (Ex 3,7): a partir do 
Êxodo, Deus revela que vê o sofrimento do povo e age 
para libertá-lo. Diante da fome, alimenta com o Maná (Ex 
16), ensinando a não reter além do necessário, e conduz à 
“terra onde corre leite e mel”, sinal da fartura. A rejeição à 
escravidão, a partilha e a hospitalidade (Gn 18) se tornam 
sinais da Aliança. Os profetas, e também os textos sapien-
ciais, denunciaram a falta de cuidado com os necessitados 
e a indiferença diante da fome (Am 6,1-6; Ez 34) e anunci-
am a abundância de alimentos (Is 55,1-3). 
      O episódio da alimentação da multidão é relatado seis 
vezes nos Evangelhos, revelando o cuidado de Jesus com 
os famintos. Ele ensina a pedir o pão de cada dia; utiliza do 
pão para referir-se à Sua pessoa e à salvação (Jo 6) e faz 
aliança numa Ceia. A fração do pão nas comunidades não 
era apenas ritual, mas gerava comunhão material (At 2,42-

46), como revelam os relatos Eucarísticos (1Cor 11,17-34).  

    Diante do quadro da 
fome apenas a Palavra de 
Deus tem o poder de ilu-

minar as sombras e indicar caminhos de esperança.   

3. ILUMINAR com a luz 
da Palavra 

4. AGIR para transformar 
a realidade da fome 

Propostas de ação comunitário-eclesial: o que nós – Co-
munidade-Igreja – podemos fazer? Apoiar a Coleta Nacio-
nal da Solidariedade; conhecer e discutir a realidade da fo-
me; aprimorar serviços caritativos; apoiar iniciativas comuni-
tárias (hortas, feiras); parcerias com instituições religiosas e 
sociais; estudar a Doutrina Social da Igreja; promover a ali-
mentação saudável na comunidade e meios de comunicação 
católicos; apoiar a Jornada dos Pobres, a Economia de 
Francisco e Clara, realizar Semana Social; acolher os po-
bres e agir contra a exclusão.  
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Balancete do Dízimo - DEZEMBRO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

378 154 

O movimento de caixa do mês de DEZEMBRO, 
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 DEZEMBRO, doamos 1.300 kg de alimentos em 
52 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 

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

 

3376-6165 
 

Av. José Fortuna, 406 - Portal do Sol 

CATEQUESE 2023 

SEJAM BEM-VINDOS! 

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

SERMOS ÚTEIS AO  
REINO DE DEUS 

 

     É com carinho que aproveitamos a palavra do paroquiano para agradecer o 
acolhimento de todos desta belíssima paróquia, onde o Pão da Palavra é farto e 
coloca nossa fé sempre em gradual ascensão. 

Sou Flávio e minha esposa Isabel, casados há trinta e sete anos, temos duas 
filhas, Bianca e Fabiana. Sempre católicos, zelando pelos sacramentos e obser-
vando as tradições apostólicas. Em nossa passagem pela paróquia anterior, 
São João Batista de Dourado – SP, colaboramos integralmente na Instituição 
Centro Juvenil São Domingos Sávio, assessorada pela paróquia. Chegando em 
São Carlos, celebrávamos a Santa Missa na São Judas Tadeu, aos domingos 
pela manhã, e em 2021 recebemos o chamado do Divino Espírito Santo ao Mi-
nistério Extraordinário da Sagrada Comunhão, que chegou a nós por nossa “madrinha de MESC” Silvani. Com nosso 
sim e o aval do Pe. Marcio nos tornamos membros ativos de nossa Igreja. Hoje participamos do Ministério de Criação e 
Ornamentação, cursamos Teologia, somos da equipe do pastel e realizamos o 6º Encontro de Casais com Cristo. 

Vivemos um amor especial pela nossa paróquia, pois São Judas Tadeu nos alcançou o auxílio do Senhor e em es-
pecial durante um longo período de várias batalhas quando uma doença hepática grave resultou posteriormente em 
transplante de fígado e após dois anos, o retransplante ocasionado por rejeição. Durante anos, nossas idas e vindas do 
hospital de Ribeirão Preto foram constantes, saíamos às cinco horas da manhã e antes sempre parávamos em frente à 
igreja para pedir a intercessão de São Judas, que nos fortalecia de esperança para superar as dificuldades. Em todo 
momento soubemos que a graça alcançada foi por intercessão do nosso padroeiro ao amor de Jesus por todos nós. 
Hoje agradecemos tanto pelas graças quanto pelas tribulações vividas na família, pois nos fizeram crescer em nossa 
caminhada junto a Jesus, visto que foram muitos os sinais do amor do Pai e Sua piedade por nós.  

Em nome de nossa gratidão, desejamos servir como fomos servidos por tantos irmãos desconhecidos, pois através do 
sim de uma família doadora entristecida, uma vida foi salva e outra família feliz. Desejamos em nossa paróquia poder rece-
ber a graça de sermos úteis na construção do Reino de Deus e se alimentar do Pão da Palavra, não por merecimento, mas 
pela misericórdia de Deus em salvar a todos. 

 

Flávio e Isabel Prestes 

PALAVRA DO PAROQUIANO 

Educação Infantil  

Ensino Fundamental 

3307-6264 / 3307-5059 

 

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 

CASA DE CARNES 
CONQUISTA 

 

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

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

MASSAS E FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

INÍCIO DA CATEQUESE  
EUCARÍSTICA E PERSEVERANÇA 

1º Encontro: 11 de fevereiro  
 Horário normal da catequese: 09h ou 14h30 

Terço de Abertura da Catequese  
com a presença dos catequizandos e sua família 

 

Sábado - 18 de fevereiro - 15h 

 

Juntos com Nossa Senhora, invoquemos a bênção de 
Deus para nossos catequizandos e suas famílias. 

Catequese é uma palavra de origem grega, que significa ECO-
AR. Os encontros catequéticos fazem ecoar em nosso coração 
os ensinamentos de Jesus, que já recebemos em nossa famí-
lia. É também uma experiência de fraternidade, vivendo em 
comunidade como Jesus viveu e ensinou.  
Procure na Bíblia e complete esses versículos que animam a  

caminhada da catequese de nossa Paróquia. 

Mc 2,13b: Toda a multidão ia ao seu encontro. E Jesus as _ _ 
_ _ _ _ _ _.  
 

Mt 24,13: Mas, quem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ até o fim, será salvo. 
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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 

ModAtiva 
“Você sempre na moda” 

 
 

Moda juvenil, adulto e infantil 
 

 

 

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

 

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 

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/ 

CASA DE CARNES  

CARRARA 
 

Qualidade e preço bom! 
 

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

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 18 de fevereiro 

Preparação: 19 de fevereiro (10h) 
Celebração (início com a missa às 08h30): 26 de fevereiro 

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 

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

Artigos p/ bordados e pedrarias 

FONE (16) 3371-8636 

Rua Dona Alexandrina, 604 - Centro 

DESCAR 
Veículos novos e 
usados 
 
 

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

Enc. Novena de Natal - 23/12 

Agente de  
Pastoral 2022 - 

28/12 

Auto de Natal 
23/12 

Missa final de ano - 31/12 Aniv. Past. Batismo - 08/01 

Missa Santa 
Mãe de Deus 
01/01 

Missa  
Batismo do 

Senhor 
09/01 

Missa Noite de Natal - 24/12 

Missa Dia de Natal - 
25/12 

Batizados - 15/01 

Festa Sagrada Família - 30/12 


