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QUARESMA: CONVERSÃO PARA A COMPAIXÃO 

     Estamos vivenciando um período muito importante para nós católicos: a 
Quaresma, que é, como sabemos, um tempo de conversão. A imposição 
das cinzas com que a Igreja inicia a nossa preparação para a celebração 
solene do Tríduo Pascal, não pode ser um gesto formal, de mera tradição. 
Ela deve ser expressão de um compromisso de deixar-nos moldar pelo 
Espírito Santo para uma conversão pessoal e comunitária. 
      Na Quarta-Feira de Cinzas sentimos ainda o eco da voz do Senhor, 
que mediante a Igreja, nos convida à conversão: “Convertei-vos e crede no 
Evangelho”. Somos chamados a entender o forte 
convite de Jesus. A conversão nos lança num rela-
cionamento mais profundo e íntimo com Deus, e, 
necessariamente, com os irmãos, aos quais vemos 
bater à nossa porta com fome, frio, cansaço, doen-
tes, solitários e desesperados. Somente os novos 

homens e mulheres sentirão compaixão ao ver nos rostos dos irmãos deformados pela miséria, 
a face de Jesus. 

No período da Quaresma, a Igreja quer preparar seus fiéis, mediante a solene celebração do 
Tríduo Pascal, para a renovação de nossa existência em Cristo. Os exercícios quaresmais como 
jejuns, abstinências, esmolas, paciência com o próximo, irão favorecer esse nascer de novo. 

A Campanha da Fraternidade deste ano nos revela que Jesus teve compaixão da multidão 
faminta (Mt 14,14) e apontou o caminho da partilha para saciar a fome de todos. Nesta Quares-
ma, precisamos buscar a conversão do nosso coração para a compaixão, para assim nos em-
penharmos na luta contra a fome em nosso país. 

Na força da vida nova, com ardor renovaremos nosso compromisso de servir o Reino de 
Deus, de dobrar, em atitude humilde e serviçal, os joelhos diante de nossos irmãos necessita-
dos, especialmente os que estão vivendo em insegurança alimentar. É essa a graça que mais 
devemos almejar ao participarmos da Quaresma e da Celebração do Tríduo Pascal. 

Marcos Pastre (Coord. Equipe da Campanha da Fraternidade) 

JEJUAR PARA PARTILHAR  
     Jejuar significa abster-se de alimentos. Na prática religiosa, porém, o 
sentido é muito mais amplo. Nós, cristãos, jejuamos com o intuito de adquirir 
a virtude da temperança. Nesse aspecto, portanto, nosso jejum não precisa 
ser necessariamente de alimentos, mas sim daquilo que nos mantém longe 
dessa virtude. Aquele, por exemplo, que não consegue se conter diante da 
dependência das redes sociais, pode jejuar do acesso a tais redes, com o 
intuito de obter o autocontrole sobre esse vício. Isso vale para atitudes noci-
vas, cigarros, bebidas etc. Não jejuamos com o intuito de sofrer, mas de pro-
gredir na fé e na observância aos mandamentos, de tomar as rédeas de 
nossa própria vida e servirmos livremente ao Senhor.  

Ao praticar o jejum, também observamos o quanto nossa vida é repleta de supérfluos. Praticando o consumo des-
medido, vamos nos entorpecendo perante o sofrimento daqueles que mais necessitam, deixando de partilhar o que 
temos e acumulando cada vez mais. Assim, a prática do jejum no cristão deve despertar o desejo da partilha. Em espe-
cial neste ano, onde a Campanha da Fraternidade procura nos sensibilizar perante o flagelo da fome, sofrido por uma 
multidão de irmãos e irmãs, nosso jejum quaresmal precisa ser converti-
do em obras concretas que transformem esta realidade a partir do Evan-
gelho de Jesus Cristo.  

Somos convidados, portanto, a realizar um jejum consciente e não 
meramente ritualístico. É necessário analisar nossa vida, os aspectos 
que mais necessitam de mudança, abster-se daquilo que nos afasta de 
Deus e seu projeto e, por fim, converter tudo isso em boas obras. Que o 
Espírito Santo nos ilumine nessa caminhada quaresmal.   

Miriam Picon (Pastoral Social) 

Faça seu jejum  
tornar-se partilha.  

Entregue seu cofrinho da 
Quarema na Semana Santa. 
As doações serão utilizadas 
para comprar alimentos para 
as cestas básicas distribuí-
das pela nossa Paróquia. 



NATALÍCIOS 

 

01- 01- Antonio Vendramin 

01- Gislaine Maria P. Escovar 
01 - Iranice de Oliveira 

01 - Luzia Ap. Rio Florido 

01 - Wander Rezende 

02 - Karen Dias Rabelo 

03 - Elisete Ap. Bianchi 
03 - Sônia Antônia Pelicolla 

Catani 
05 - Ondina Pontes de Oliveira 

07 - Silvia Gaviolli Miron 

08 - Maria Cristina Antoniassi 
10 - Augusto Cesar Pedro 

10 - Mirian Fabricio Picon 

10 - Ronaldo Gonçalves da Silva 

11 - Camila Tatiana Picon 

15 - Daniel Picon 

20 - Isabel Cristina da Silva 

18 - Noel Wilson Malachias 

21- Rodrigo José Martins 

22 - Cristina Dente de Souza 

24 - Adriana Amaral de O. Bueno 

24 - Carlos Eduardo Alves Pereira 

24 - Edson Alves Viana 

24 - Henrique Roberto Diniz 

25 - Felício Dellapina 

27 - Olga Lucia Pereira 

29 - Vera Lúcia Blanco 

30 - Aparecida Rosa Mazzola de Melo 
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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 

CASA ROSADA 
BOUTIQUE 

 

              A melhor moda  

feminina da cidade! 
 

Fone(16) 3372-1282 

Rua XV de novembro, 1229 

LITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇOLITURGIA DIÁRIA DE MARÇO    
01 Jn 3,1-10 / Sl 50 / Lc 11,29-32 

02 Est 4,17 / Sl 137 / Mt 7,7-12 

03 Ez 18,21-28 / Sl 129 / Mt 5,20-26 

04 Dt 26,16-19 / Sl 118 / Mt 5,43-48 

05 Gn 12,1-4a / Sl 32 / 2Tm 1,8b-10 / Mt 17,1-9                       2º Domingo da Quaresma 

06 Dn 9,4b-10 / Sl 78 / Lc 6,36-38  

07 Is 1,10.16-20 / Sl 49 / Mt 23,1-12 

08 Jr 18,18-20 / Sl 30 / Mt 20,17-28 

09 Jr 17,5-10 / Sl 1 / Lc 16,19-31 

10 Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 / Sl 104 / Mt 21,33-43.45-46 

11 Mq 7,14.15.18-20 / Sl 102 / Lc 15,1-3.11-32 

12 Ex 17,3-7 / Sl 94 / Rm 5,1-2.5-8 / Jo 4,5-42                              3º Domingo da Quaresma  

13 2Rs 5,1-15a / Sl 41 / Lc 4,24-30 

14 Dn 3,25.34-43 / Sl 24 / Mt 18,21-35 

15 Dt 4,1.5-9 / Sl 147 / Mt 5,17-19 

16 Jr 7,23-28 / Sl 94 / Lc 11,14-23 

17 Os 14,2-10 / Sl 80 / Mc 12,28b-34 

18 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88 / Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a          Sol. de São José 

19 1Sm 16,1b.6-7.10-13a / Sl 22 / Ef 5,8-14 / Jo 9,1-41                     4º Domingo da Quaresma  

20 Is 65,17-21 / Sl 29 / Jo 4,43-54 

21 Ez 47,1-9.12 / Sl 45 / Jo 5,1-16 

22 Is 49,8-15 / Sl 144 / Jo 5,17-30 

23 Ex 32,7-14 / Sl 105 / Jo 5,31-47 

24 Sb 2,1a.12-22 / Sl 33 / Jo 7,1-2.10.25-30 

25 Is 7,10-14;8,10 / Sl 39 / Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 

26 Ez 37,12-14 / Sl 129 / Rm 8,8-11 / Jo 11,1-45                       5º Domingo da Quaresma 

27 Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22 / Jo 8,1-11 

28 Nm 21,4-9 / Sl 101 / Jo 8,21-30 

29 Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95 / Dn 3 / Jo 8,31-42 

30 Gn 17,3-9 / Sl 104 / Jo 8,51-59 

31 Jr 20,10-13 / Sl 17 / Jo 10,31-42 

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. 

MASSAS E FRIOS 
 

Qualidade, higiene e  
preços bons. 

 

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

ORAÇÃO DE UM DIZIMISTA 

     Senhor, nós vos pedimos que abençoeis 
a nossa comunidade e fazei-nos fiéis dizi-
mistas em nossa paróquia. 
     Senhor, que a nossa participação efetiva 
na devolução do dízimo possibilite a realiza-
ção de suas dimensões: religiosa, eclesial, 
missionária e caritativa, permitindo que os 
ensinamentos de Jesus sejam uma realida-
de entre nós e que o seu Reino de amor, 
justiça e paz se propague cada vez mais. 
     Senhor, nós vos agradecemos por todas 

as pessoas já conscientes de sua corresponsabilidade para com a Igreja 
e por aquelas que ainda haverão de tornar-se dizimistas em nossa paró-
quia, assumindo sua vocação de batizados. 

Ao Senhor honra, louvor e glória para sempre Amém!  

Mauro Carlos Romanatto (Pastoral do Dízimo) 
ANO VOCACIONAL 

Dia da Mulher e Dia da Água 

 

     Neste mês de março, rezemos 
em comunhão com todas as mu-
lheres, fazendo memoria da pre-
sença feminina na Igreja e das 
lutas diárias enfrentadas na mis-
são que Deus confiou a cada uma 
delas.   
     Recordamos também o dia da 

água: você já parou para refletir sobre a importância da 
água e sobre o que você tem feito para economizá-la? O 
Senhor nos chama a participarmos de sua obra criadora, 
prestando nossa contribuição para o cuidado da Casa 
Comum. 

Contamos com sua presença na Celebração 

 Vocacional que acontecerá no dia 13/03 às 20h. 

Um Dizimista fiel revela que tem um coração convertido 
para o Senhor, pois reconhece os dons recebidos do Se-

nhor e se compromete com a missão da Igreja. 
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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 

A VOCAÇÃO DA MULHER EM PROMOVER VIDA 

Há mais de um século o dia 8 de março é identificado em todo o mundo como Dia Internacional das Mulheres. Esta 
justa comemoração se originou no movimento operário quando, em 1908, 15 mil mulheres marcharam pela cidade de 
Nova York exigindo redução das jornadas de trabalho, melhores salários e direito ao voto. 

Se, de um lado, é fundamental que haja um dia a nós dedicado, de 
outro temos de reconhecer que esta homenagem será vazia de sentido 
se nos outros 364 dias do ano continuarmos a ser alvo de discrimina-
ção social e profissional. 

De todo modo, penso que a data seja propícia para refletirmos so-
bre o significado de ser mulher. Eu, mulher cristã-católica, ao ler as 
palavras de Paulo em Gálatas 4,4: “... na plenitude do tempo, Deus 
enviou seu Filho, nascido de uma mulher...”, me emociono ao pensar 
na honra, que nós mulheres temos, de vermos uma igual a nós ter sido 
a promotora da vida do nosso Salvador!  

Seria a promoção da vida a vocação da mulher? Sim! Mas precisa-
mos pensar no sentido atribuído a essa expressão. Não se trata ape-
nas de promovermos a vida no âmbito biológico, embora esta seja uma 
graça concedida por Deus quando nos criou, e que nos torna seres 
especiais. Trata-se, além disso, de entendermos a vida em seu sentido 
amplo, de vida em abundância, como Deus nos prometeu; abundância 
não restrita ao plano material, mas envolvendo também amor, paz, 
graça e alegria.  

Lamentavelmente, este tema se encontra com o da Campanha da 
Fraternidade-2023, alusivo à fome, que o expressa no seu texto-base. 
Em adição, a pesquisa coordenada pela Dra. Catia Grisa (UFRGS) em 
2021, por exemplo, mostrou que 73,8% dos domicílios chefiados por 
mulheres estavam em insegurança alimentar, enquanto eram 60% os 
chefiados por homens. Tal situação – agravada pela pandemia de Co-
vid-19 – se deve, segundo a mesma pesquisa, aos altos índices de 
desemprego; às diferenças salariais; à responsabilização do cuidado 
com os filhos e familiares; às diversas formas de violência contra mu-
lheres, entre outras causas.  

Como as questões religiosas não estão desvinculadas das condi-
ções objetivas de existência das pessoas, urge que políticas públicas 
promovam a dignidade da condição feminina, a fim de que as mulheres 
possam viver plenamente a sua vocação de promover a vida!  

 

Emília Freitas de Lima (MESC, Eq. Lit. São João, Min. Leitores) 

O SIM DE MARIA E O NOSSO SIM 

Assim como o sim de Maria, nós devemos dar nosso sim para a nossa vocação. Dar o sim, é muito mais do que 
uma palavra, é viver a cada momento a decisão tomada. Quando Maria, uma jovem deu seu sim ao Anjo, já sabia de 
tudo que iria passar. Sabia exatamente que seria a Mãe do Salvador e que Ele daria sua vida por nós. Dar nosso sim 
como Maria é nos doar na vocação, vocação essa que somos chamados por sermos leigos e leigas a serviço do Reino 

de Deus. "Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a Vossa Palavra."  
     Quando escutamos um chamado a servir e não damos o nosso sim, devemos pen-
sar: E se Maria não tivesse dado o sim? E se ela não quisesse ser a Mãe do Salvador 
e trazer a Glória de Deus a Terra? Somos livres para escolher, entre o bem e o mal, o 
certo e o errado. O nosso sim e nosso servir têm o mesmo sentido do sim de Maria, 
contemplar a glória de Deus e viver o Céu na Terra. Ser escravo do Senhor, é uma 
opção dentro do nosso livre arbítrio dado por Ele. Não é uma questão de humilhação, 
mas pensar que os desígnios de Deus para a nossa vida, passam longe de qualquer 
expectativa humana. "O Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós!" Jesus se en-
carnou no seio da Virgem Maria, nasceu e nos pediu para que vivêssemos em comuni-
dades e pregássemos a sua palavra e seu amor.  
     Quando se quer ir rápido, vai sozinho. Quando quer ir longe, vai acompanhado. 
Esse é o sentido da nossa vocação: vivermos nosso sim em comunidade, anunciando 
Jesus e a luz do seu Evangelho. É reconhecer, como o Ano Vocacional nos ensina, 
que é uma Graça e também uma Missão. Jesus deu sua vida por cada um de nós, nos 
libertou de todos os males para podermos viver como seus filhos.  
     E você? Vai viver uma vida dedicada às obras de Jesus? 

Leonardo Bruno da Silva (Acólito e Equipe da CF) 

25 de março: Solenidade da Anunciação do Senhor 

Nossa gratidão a todas as mulheres que se 
dedicam com amor à missão evangelizadora 

em nossa Paróquia! 
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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 

SÃO JOSÉ: ALICERCE PARA A CAMINHADA DA 
FAMÍLIA CRISTÃ EM NOSSOS DIAS 

Nós, da Comunidade de São José de nossa Paróquia, nos alegramos em louvar nosso patrono e contemplá-lo como 
modelo para a família cristã, regida pela fé e a confiança em Deus e no cumprimento do plano divino em nossas vidas. 

Protetor da Igreja Católica e padroeiro dos trabalhadores e das famílias, São José é o precioso exemplo de pai e 
esposo, cujas virtudes devem inspirar a sociedade atual. Homem justo e de fé in-
condicional, ele viveu na pobreza e em tudo cumpriu a vontade de Deus. Assumiu 
com fé e coragem a sua vocação, colaborando na realização do plano divino da 
salvação.  

São José foi alguém que pautou sua vida na virtude do silêncio. Sempre dispo-
nível, obedeceu à voz de Deus revelada nos sonhos. Guiado pelo Espírito Santo, 
superou todos os medos, provações e tentações. Suportou as dificuldades da vida 
com serenidade e deixou-se guiar pela luz do Espírito Santo. 

Tendo a família como seu maior tesouro, viveu do trabalho de suas mãos e do 
suor de seu rosto. Construiu sua caminhada fundamentada nos valores éticos e 
religiosos, privilegiando o grande valor da família nas realizações humanas. Assim, 
zelou e defendeu sua família em todos os momentos. Protegeu a vida: de sua Es-
posa e de seu Filho adotivo Jesus, e procurou sempre ser um esposo fiel, provedor 
de sua casa, pai e educador do Filho. 

Todos nós temos muito a aprender com São José e, com humildade diante dos 
desafios da vida, buscar sua ajuda. Principalmente aqueles que têm responsabili-
dade sobre outras pessoas na Igreja e na comunidade. 

Que cada vez mais possamos nos inspirar na caminhada de São José, agrade-
cendo a Deus pela graça de tê-Lo colocado em nossa vida, para que sob sua inter-
cessão, toda família possa viver sempre unida e feliz. 

Ida Fernandes (Com. São José) 

A ECONOMIA DE FRANCISCO E CLARA 

     Em maio de 2019, em carta endereçada aos jovens, o 
Papa Francisco destacou a urgência de "uma economia dife-
rente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza 
e não desumaniza, cuida da criação e não a depreda", sim-
bolicamente chamada de Economia de Francisco e inspirada 
pela encíclica "Laudato Si" (2015).  
    No Brasil, a proposta ganhou corpo a partir de diversas 
frentes de ação em todo o país por uma economia que venha 
fortalecer as experiências de colaboração, cooperativismo, 
renda e finanças solidárias para que seja uma economia in-
clusiva. Muitas ações têm sido realizadas no Brasil pelo Mo-
vimento Economia de Francisco e Clara e especialmente 

neste ano, a Campanha da Fraternidade com o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16) vem inspirar os jo-
vens do movimento a olharem para os milhões de brasileiros que passam fome ou estão em situação de insegurança 
alimentar.  

Clara, companheira de São Francisco de Assis foi incorporada ao nome original, já que a proposta brasileira defen-
de uma economia que o masculino e o feminino caminhem lado a lado uma vez que, para os participantes da Articula-
ção Brasileira para a Economia de Francisco e Clara (ABEFC), a lógica patriarcal também reduziu a economia unica-
mente a essa dimensão material e produtivista. O objetivo é promover uma economia mais justa, inclusiva e sustentá-
vel, alinhada aos valores do cristianismo. O nome é uma homenagem a São Francisco de Assis e Santa Clara de As-
sis, dois santos italianos que viveram na Idade Média e são conhecidos por sua opção pela pobreza, na defesa da justi-
ça social e da ecologia, dedicando suas vidas a ajudar os pobres e necessitados.  

Assim, o Papa Francisco enfatiza a importância da preocupação com a justiça social e a ecologia na economia glo-
bal a fim de inspirar jovens economistas, empresários, líderes religiosos, acadêmicos e ativistas de todo o mundo en-
volvidos no projeto, a seguirem o exemplo de São Francisco e Santa Clara em suas próprias vidas e carreiras em torno 
de um diálogo intergeracional e interdisciplinar sobre as falhas do sistema econômico atual e a busca de soluções alter-
nativas mais humanas, baseadas na solidariedade, na justiça social e na proteção do meio ambiente. Essa profunda 
transformação deverá promover a dignidade humana, a fraternidade e a paz.  

Muitos resultados já são obtidos, eventos internacionais para debate e troca de experiências;  elaboração de pro-
postas e soluções; promoção de ações concretas e projetos sociais e ambientais em várias partes do mundo; e a mobi-
lização de jovens lideranças em torno da ideia de uma economia que coloque as pessoas e o planeta no centro de su-
as preocupações. 

Ligia Maria Silva e Souza (PasCom) 

19 de março - Solenidade de São José 
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Balancete do Dízimo - JANEIRO 2022 

Dizimistas cadastrados Dizimistas que devolveram 

380 156 

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

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 

Vendas 
Instalações 

Manutenções 
 

(16) 3371-5594 
 

(16) 99114-3634    zappasound.com.br 
 

Av. Capitão Luiz Brandão, 355 - Vl. Nery 

QUARESMA: TEMPO DE 
VOLTAR PARA DEUS! 

SEGUIMOS SERVINDO 
AO SENHOR 

Olá a todos, sou a paroquiana Daiane Maia Zeferino, casada há 6 anos 
com Anselmo Ricardo de Oliveira e mãe da Helena Maria.  

Nascida em Porto Velho/RO, sou de uma família católica e frequentáva-
mos a Comunidade São Vicente Pallotti em Porto Velho; lá fiz minha primeira 
comunhão, crisma e fui coroinha.  

Meu esposo também veio de uma família religiosa; seus pais estudaram 
em colégio católico. Um tio por parte da mãe continuou os estudos e se tor-
nou padre, exercendo seu ministério em Rio Claro. 

 Em janeiro de 2020 nos mudamos para São Carlos. Meu esposo veio 
para ajudar sua irmã a cuidar dos pais, pois devido à idade avançada já de-
mostravam necessitar certos cuidados. Devido a pandemia, em março de 
2020, todos fomos obrigados a ficar isolados dentro de casa, o que causou certa angústia, pois estávamos em uma 
cidade nova e não podíamos visitar nada. 

A única alternativa era passear de carro, apenas para passar o tempo, e nesses passeios vimos a Igreja de São Ju-
das Tadeu e descobrimos que eram transmitidas pela internet as missas, o que deixou muito feliz a mãe do meu espo-
so, que passou a acompanhar as celebrações. 

Em 2022, no dia das mães, fui convidada para entrar com a imagem de Nossa Senhora junto com minha filha. Nes-
se dia me senti muito tocada e muito amada por Deus. Depois desse primeiro convite, comecei a servir na igreja e fui 
convidada para participar da Eq. Liturgia São João; ao meu lado, meu esposo também começou a fazer parte da Equi-
pe de Liturgia e logo em seguida foi convidado a fazer parte do Ministério de Leitores. Logo em seguida, nossa peque-
na filha Helena queria ajudar o padre na hora da missa, e hoje ela faz parte dos coroinhas.  

É um legado que queremos ensinar a Helena a sempre seguir o caminho de Deus. Seguimos servindo ao Senhor, 
nosso Deus, e a comunidade que nos acolheu com tanto carinho. Desejo a todos que fiquem na paz do Senhor. Amém.  

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 

1. A Quaresma dura ………….. dias. 
2. Um dos exercícios espirituais da Quaresma é o ...........…... 
3. A Quaresma é um tempo especial de conversão que nos prepara 
para a festa da ………... 
4. A Quaresma é um tempo de pedir desculpas, pedir ………... por 
tudo aquilo que nos afasta de Deus. 
5. Jesus passou quarenta dias e quarenta noites, rezando e jejuando 
no………. 
6. A Quaresma começa na Quarta-feira de .............. 
7. A .................... é um exercício de conversão em vista da partilha 
com os irmãos necessitados. 
8. Por meio da ..................., que é um dos exercícios quaresmais, uni-
mos o nosso coração ao Senhor.  

          1. Q               

    2.       U               

       3.   A               

      4.     R               

        5.   E               

6.           S               

      7.     M               

      8.     A               

A Quaresma nos recorda o tempo que Jesus passou no deserto em oração, forta-
lecendo seu coração para vencer as tentações (leia Mt 4,1-11). Para nós, é um tem-
po de revisão da nossa vida, para abandonarmos o pecado e fazermos a vontade de 
Deus, preparando o nosso coração para renovar, na Páscoa, a Aliança que Deus fez 
conosco em nosso batismo. 

Vamos completar as frases e preencher a cruzadinha! 
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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 

 

Rua Antonio Blanco,768 / Fone 993973501 

 deabachurresende@gmail.com 
 /andrea.bachurresende 

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 06 de março 

Preparação: 07 de março (10h) 
Celebração (início com a missa às 08h30): 12 de março 

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 

PORCO À PARAGUAIA DO ECC 

     Almoço beneficente em prol do VII ECC (Encontro de 
Casais com Cristo) da nossa Paróquia 

Dia 12 de março - a partir das 12h  
Serviço de bar e música ao vivo. 

 

Adquira sua adesão até o dia 10/03 - Sexta-feira 

Será somente servido no Salão Paroquial. 

ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE  
DA QUARESMA 

Venha buscar a graça divina para uma sincera conversão, 
por meio da oração, à luz da Palavra de Deus.  

Dia 05 de março - 10h - Somente presencial 
No final do encontro você receberá a  

Caixinha dos Exercícios Espirituais diários  
para vivenciar com mais piedade o tempo da Quaresma. 

VEM AI O VII ECC 

Vocação matrimonial: graça e missão 

O ECC - Encontro de Casais com Cristo - é uma opor-
tunidade para os casais se aproximarem de Deus e forta-
lecerem o amor conjugal.  

E para os casais que passam por dificuldades de rela-
cionamento, um momento de cura e reconciliação.  

Reserve essa data: 19 a 21 de maio. 

ENCONTROS DE ORAÇÃO  
A Palavra inspira a conversão 

´ 

Participe dos Encontros de Oração da 
Quaresma em seu Quarteirão ou na sua 
Pastoral. Que a Palavra de Deus inspire 

uma profunda  
renovação espiritual 

da sua vida. 

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO 

O Sacramento da Reconciliação é o abraço amoroso que 
Deus nos concede por meio da Igreja. 

Com humildade, venha receber o perdão de Deus, para 
poder renovar a Aliança do seu Batismo na Páscoa. 

 

Dia 17 de março - Sexta-feira - 19h30 

Quarta-

feira de 
Cinzas 

Estudo do 
Texto-Base  
da CF 2023 

08/02 

Retiro Legionário - 04 e 05/02 

Gincana da CF 2023 - Catequese, Legião de Maria e Equipe da CF - 26/02 

Batizados - 26/02 

Legião de Maria na 
Casa da Infância  
Estrela da Manhã 

17/02 


