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Nascido em 30 de maio de 1963, em Queiroz - 
SP, é �ilho de Sebastião Cabral e Anália Gomes 
Brandão. Estudou �iloso�ia no Seminário São Fidelis, 
em Piracicaba e teologia na Pontifıćia Universidade 
Católica de Campinas. Foi ordenado presbıt́ero no 
dia 12 de março de 1993, em Cordeirópolis.

Antes do episcopado, atuou como pároco, foi 
capelão hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de 
Limeira, em 1999. Também foi juiz auditor da 
Câmara Auxiliar da Diocese de Limeira, em 2005, e, 
posteriormente, até ser nomeado bispo, serviu junto ao Tribunal 
Eclesiástico Interdiocesano de Campinas. Dom José Carlos também foi 
vigário episcopal da Região Pastoral Centro na diocese de Limeira; 
orientador espiritual dos estudantes de Teologia, no Seminário Maior 
São João Maria Vianey (1994 a 2003); e chanceler da Cúria de Limeira.

A nomeação episcopal para a diocese de Almenara foi no dia 19 de 
junho de 2013, e a ordenação em 15 de setembro do mesmo ano, em 
Americana. Escolheu como lema “Ecce �illius tuus” – “Eis o teu Filho” (Jo 
19,26). A posse como o quarto bispo da diocese mineira foi em 20 de 
outubro daquele ano.

DOM	JOSÉ	CARLOS	BRANDÃO	CABRAL
6º	BISPO	DA	DIOCESE	DE	SÃO	JOÃO	DA	BOA	VISTA

No dia 3 de agosto passado, o Papa Francisco 
transferiu Dom José Carlos para a nossa Diocese. 
Sua posse será no dia 6 de novembro, dia de Todos 
os Santos, às 10:00h no CIC em São João da Boa 
Vista. Vamos acolhê-lo!

SEJA	BEM-VINDO	ENTRE	NÓS!



18º CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL
Recife – 11 a 15 de novembro de 2022

Os Congressos Eucarísticos são realizados 
pela Igreja Católica em todo o mundo, e visam 
professar e dar testemunho público da fé em Jesus 
Eucarístico, para adorar o Senhor em Espírito e 
Verdade (Jo 4,23). A primeira edição ocorreu em Lille,

 na França, em 1881, por iniciativa de um grupo de leigos com apoio de São 
Pedro Julião Eymard, com a participação de fiéis e bispos de vários países 
europeus.

No Brasil, o primeiro Congresso Eucarístico Nacional ocorreu 
na Arquidiocese de São Salvador, BA, no ano de 1933. Recife sediou o III 
Congresso Eucarístico Nacional, em 1939.

Programado para acontecer em 2019, foi adiado devido a pandemia. 
Terá como tema “Pão em Todas as Mesas” e o lema “Repartiam o Pão com 
alegria e não havia necessitados entre eles”. O propósito, de acordo com o 
arcebispo da arquidiocese pernambucana, Dom Fernando Saburido, é 
“promover a comunhão das Igrejas em torno da Eucaristia, no desejo de que 
esse evento, que reúne o Brasil em terras do Nordeste, nos leve a entender 
que o 'Pão da Vida' move a Igreja a sair de si, das zonas de conforto, para 
alcançar as periferias existenciais bem lembradas pelo Papa Francisco”.

O Hino do 18º CEN já encontra-se no nosso Livro de Cantos, na 
página 159  nº 12.

3º ANO VOCACIONAL DO BRASIL
20/11/2022 a 26/11/2023

O Ano Vocacional tem o objetivo de 
promover a cultura vocacional nas comunidades 
eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que 
sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas 
as vocações, como graça e missão, a serviço do 
Reino de Deus. O tema é: "Vocação: Graça e 
Missão", e o lema: "Corações ardentes, pés a
 caminho" (Lc 24,32-33). Seu sentido está em
favorecer que cada pessoa acolha o chamado de Jesus como Graça, de 
maneira que mais corações ardam e que os pés se ponham a caminho, em 
saída missionária.
 O Ano Vocacional acontece a cada 20 anos. Os primeiros foram em 
1983 e 2003.



PASTORAL DA COMUNICAÇÃO – PASCOM

Carlos Henrique de Sousa – Coordenador
Equipe:
Marcelo Pereira Martins
Agnaldo dos Reis Godoy
Antonio Carlos Nogueira
Roberta Cristina Oliveira Asnar Barboza
Luiz Miguel Borges

Paróquia com canal no Youtube
Desde o início da pandemia, fomos obrigados a adaptarmos aos meios 

de comunicação disponíveis para aproximarmos de Deus e em muitos 
lugares, a internet e suas redes sociais, foram os únicos meios utilizados pela 
humanidade neste período doloroso.

Nossa Paróquia também teve que se adaptar e, desde então, as quintas, 
aos domingos e nas principais celebrações, são transmitidas as santas 
Missas, pelas redes sociais, hoje, Facebook.

Com a evolução e a proporção que vem tomando as transmissões, nos 
vimos obrigados a ampliar o acesso a transmissão e para isso, criamos um 
canal na plataforma Youtube, para podermos ter uma transmissão de fácil 
acesso e consequentemente simultânea as demais redes sociais.

Para que possamos ter sucesso nessa empreitada com as transmissões, 
é necessário que o canal, tenha pelo menos 1000 (mil) inscritos.

As inscrições são feitas da seguinte forma, acesse a plataforma 
www.youtube.com, procure o canal da Paróquia que é: PARÓQUIA 
NOSSA APARECIDA – TAPIRATIBA, e se inscreva.

O acesso e as inscrições são gratuitos.
Ajude neste projeto de evangelização, divulgando ao maior número de 

pessoas possíveis, para que tão logo, possamos aumentar ainda o acesso das 
pessoas com Deus.

CRIAÇÃO DE NOVAS PASTORAIS NA PARÓQUIA

PASTORAL DA ECOLOGIA INTEGRAL

Elaine Santana Gonçalves Sarti – Coordenadora
Ana Maria Ribeiro Machado – Secretária
Solange Maria Peixoto N. Andrade – Comunicação
Rogério Ribeiro do Valle Sarti – Tesoureiro

Reunião 2ª sexta-feira do mês



MÊS DE NOVEMBRO

FINADOS – Missa no Cemitério 8:00h
Missa 8:00h - Adoração até 21:00h
Missa na Igreja Coração de Jesus
Encerramento da Peregrinação da Imagem de São Tarcísio
Missas: Ig. S. Francisco 18:00h – Ig. Coração de Jesus 19:20h
TODOS OS SANTOS

Posse do 6º Bispo Diocesano – Dom José Carlos - 10:00h - SJBV
Missas na Paróquia – Matriz 7:00h e 18:30 - Retorno Evangelizadores

Reunião sobre a 26ª Exposição de Presépios
Missa na Igrejinha
Missa 8:00h – Adoração até 21:00h
Missa da Família
Missas: Ig. S. Francisco 18:00h – Ig. Coração de Jesus 19:20h
Missas - Batizados
Missa na Casa de Santa Clara
Missa 8:00h – Adoração até 21:00h
Missa da Mãe Rainha na Casa da Mãe Rainha
Missas: Ig. S. Francisco 18:00h – Ig. Coração de Jesus 19:20h
CRISTO REI - Missas
Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral – 19:00h
Missa na Igreja dos Santos Reis
Missa 8:00h – Adoração até 21:00h
37º Curso de Liturgia
No cantar, celebrar e sentir o mistério pascal em nossa vida.
Irmã Custódia Maria Cardoso – Congregação da Santa Paulina
Missa da Saúde 18:45h – Início do Curso de Liturgia 19:30h
Curso de Liturgia 13:30h – 18:00h
Missa na Igreja Coração de Jesus 19:20h
ADVENTO – Missas – Curso de Liturgia 8:00h – 12:00h
Missa pelos falecidos do mês

DÍZIMO
Jesus recomendou a justiça, a misericórdia,

a fidelidade e o DÍZIMO.
(Mt 23,23)

02 - qua
03 - qui 
04 - sex

05 - sab
- DOM06  

08 - ter
09 - qua
10 - qui
11 - sex
12 - sab
13 - DOM 
16 - qua
17 - qui
18 - sex
19 - sab
20 - DOM

22 - ter
23 - qua
24 - qui
25 a 27

25 - sex
26 - sab

 - 27 DOM

30 - qua


