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“Só a partir do amor na família
se pode regenerar o mundo”
PAPA FRANCISCO
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA, DE 11 A 19 DE AGOSTO.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO NO SANTUÁRIO À PÁGINA 7

2

Editorial

SOMOS TODOS VOCACIONADOS!
Queridos irmãos, devotos de São Judas
Tadeu, colaboradores e amigos do nosso
Santuário, a graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que morreu e ressuscitou, o amor do
Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco. Eis o que nos diz o Senhor: “A
messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para sua messe” (Mt 9, 32-38).
Neste mês de Agosto a Igreja no Brasil celebra o mês das vocações. Temos a
certeza de que Jesus nos chama à missão
e assim viver a nossa vocação. Todos nós,
pelo dom batismal que recebemos, somos
vocacionados, ou seja, chamados a corresponder ao amor de Jesus com a nossa vida.
Sendo assim, queremos rezar pelas famílias,
seio e canteiro de tantas vocações, lugar privilegiado para a vivência do amor e para o
despertar do compromisso cristão.
O nosso Santuário é um espaço de vivência da família, nas catequeses, formações, celebrações, atendimentos e bem
como na vivência de comunidade. Queremos fazer uma prece especial neste mês
aos pais, mães, filhos e filhas para que não
deixem de sonhar. Colocamos no Coração
de Deus a sua família, para que todos vivam
harmoniosamente e sejam um sinal reluzente da ação misericordiosa de Deus. Como
disse bem o Papa Francisco no Encontro das
Famílias em Manila, nas Filipinas: “Não é
possível uma família sem o sonho. Numa

família, quando se perde a capacidade de
sonhar, os filhos não crescem, o amor não
cresce; a vida debilita-se e apaga-se. Por
isso, é muito importante recuperar o amor
através do sonho de cada dia”.
Sendo assim, para que frutifique sempre
mais as vocações no seio familiar, parafraseando o Padre Zezinho,scj, pedimos ao
Senhor: “Abençoa Senhor, as nossas famílias .Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos
ombros a graça de um pai. Que a mulher
seja um céu de ternura, aconchego e calor
e que os filhos conheçam a força que brota do amor!” Que a exemplo da família de
Nazaré, Jesus, Maria e José, a nossa família
corresponda à vontade de Deus Pai e seja
um sinal fecundo do seu amor.
De fato, nos alegramos por contar com
sua ajuda em cada mês e por sermos juntos
Famílias de devotos de São Judas Tadeu.
O nosso Santuário sempre está de portas
abertas para vos acolher, pois aqui é a casa
de Deus, casa de oração, de encontro, enfim,
é a casa de irmãos.
Que Deus abençoe a você e sua família
e que na extensão do nosso Santuário a sua
casa seja uma casa de oração e vivência do
chamado que Jesus faz a cada um de nós.
“Segue-me!”

PADRE JOSÉ RONALDO , SCJ

Vice-reitor do Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO AGOSTO
01 – Memória de Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja; Dia
Mundial da Amamentação
03 – Dia do Tintureiro e dia do Capoeirista; 1a Sexta-feira do mês: Missa Reparadora do Sagrado Coração de Jesus às 9h na igreja nova (Apostolado da
Oração) seguida de Adoração Eucarística e às 19h30 missa na igreja antiga,
concelebrada com os agentes de pastoral da comunidade
04 – Memória de São João Maria Vianney - Padroeiro dos Sacerdotes
05 – 18º Domingo do Tempo Comum: Dia das Vocações para o Ministério
Ordenado (Diáconos, Padres e Bispos); Missa de Abertura do mês Vocacional às 7h na igreja nova presidida por Dom José Roberto Fortes Palau. Dia
Nacional da Saúde; aniversário natalício de 98 anos de Joaquim Evangelista da
Silva, ministro extraordinário da Eucaristia do Santuário
06 – Festa da Transfiguração do Senhor
08 – Memória de São Domingos
09 – Memória de Santa Teresa Benedita da Cruz; Dia Internacional dos Povos
Indígenas
10 – Memória de São Lourenço, Diácono
11 – Memória de Santa Clara de Assis, companheira de São Francisco - fundadora das Monjas Clarissas; dia da Televisão; dia do Advogado; dia do Estudante;
dia do Garçom; dia da Consciência Nacional
11 a 19/08 – Semana Nacional da Família (Programação à página 7 deste Jornal)
12 – 19º Domingo do Tempo Comum; Vocação para a Vida em Família - Dia
dos Pais e Dia das Vocações Matrimoniais. Aniversário do Falecimento do Venerável Pe. Leão João Dehon, Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus.
13 – Dia do Economista; dia dos Encarcerados e dia do Canhoto
14 – Memória de São Maximiliano Maria Kolbe; dia do Protesto e dia da Unidade Humana
15 – Memória de São Tarcísio - Padroeiro dos Coroinhas
18 – Aniversário do Pe. Cláudio Weber,scj. Missa concelebrada às 7h na igreja antiga.
19 – Solenidade da Assunção de Nossa Senhora; Dia das Vocações para a
Vida Consagrada (Religiosos, religiosas e consagrados seculares). Dia Mundial do Fotógrafo e da fotografia; dia Nacional do Historiador e dia do Ator
21 – Memória de São Pio X; Dia da Habitação
22 – Memória de Nossa Senhora Rainha; dia do Folclore e dia do Supervisor
Educacional
23 – Festa de Santa Rosa de Lima, Padroeira da América Latina. Dia dos Artistas, dia do Aviador Naval
24 – Festa de São Bartolomeu, Apóstolo
25 – Dia do Feirante e dia do Soldado
26 – 21º Domingo do Tempo Comum; Dia das Vocações Leigas, dia Nacional dos Catequistas; Dia Nacional do Psicólogo e dia do Corretor de Imóveis.
Pedalavoc e Caminhada com a Cruz Peregrina da JMJ 2019 e imagem
Peregrina de N. Sra. Aparecida (Programa às página 3)
28 – Memória de Santo Agostinho de Hipona, Bispo e Doutor da Igreja; dia do
Bancário; dia da Avicultura; Dia dedicado a São Judas Tadeu: no Santuário
missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 18h, 19h e 20h30
29 – Memória do Martírio de São João Batista; Dia Nacional de Combate ao Fumo
30 – Dia Nacional do Nutricionista

ASSINATURAS DO JORNAL
O Jornal São Judas é distribuído gratuitamente, cada dia 28, aqui no Santuário
São Judas Tadeu. Mas para enviá-lo à casa dos leitores a colaboração é de
R$30,00 para cobrir as despesas de Correio durante um ano.
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Jornal São Judas
Agosto de 2018

saojudas.org.br

Foto: Renata Souza

MÊS VOCACIONAL

Rezemos pelos nossos padres, para que sejam fiéis à
vocação de servir a Deus e a seu santo povo!

VOCAÇÃO E VIDA
“Eu, o prisioneiro no Senhor,
peço que vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para a
qual foram chamados” (Ef 4,1).
Em Agosto a Igreja celebra o mês
das vocações: sacerdotal, familiar, religiosa, leiga e do(a) catequista. É um
mês voltado para a reflexão e a oração
pelas vocações. Vocação é um termo
derivado do verbo no latim “vocare”
que significa “chamar”. É uma competência que estimula as pessoas para
a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. É o encontro de
duas liberdades, a liberdade absoluta
de Deus que chama e a liberdade humana que responde a este chamado. A
partir do momento em que tomamos
consciência, ela precisa nos levar à
ação, vivenciando no dia a dia o chamado que o Pai nos faz.
Vocação é mais que um chamado
comum, é um chamado de Deus. Enquanto a maioria das pessoas pensa
em uma vocação como aquilo que é
chamado a fazer na vida, é importante

entender que o primeiro e mais importante chamado de Deus é um chamado
a SER - o chamado universal voltado a
Ele. Ensina o Catecismo da Igreja Católica (n. 1878): “Todos os homens são
chamados ao mesmo fim, pelo próprio
Deus. Existe certa semelhança entre a
união das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer
entre si, na verdade e no amor. O amor
ao próximo é inseparável do amor a
Deus”. Isso implica que você está sendo chamado por Deus para um estado
particular ou curso de ação.
Até recentemente, ter uma vocação
implicava uma convocação divina para
a vida religiosa, mas desde o Vaticano
II, uma apreciação renovada do chamado de todos os batizados nos permitiu compreender que Deus tem uma
esperança, um sonho, uma vocação
para cada um de nós. Não é uma “coisa” dentro de nós. Nem é uma “coisa”
fora de nós que procuramos encontrar
como numa caça ao tesouro. Ao tentar entender o que realmente é uma
vocação ou o que estamos realmente
fazendo quando procuramos descobrir

Igreja

nossa vocação na vida, talvez seja útil
considerar duas posições extremas.
Assim, uma vocação é literalmente “o
chamado de Deus”, um chamado que
ouvimos, escutando a voz de Deus
dentro de nós quando Deus fala através de nossas experiências internas e
externas. Ouvir o chamado de Deus é
um processo interativo - um diálogo entre Deus e eu.
Se olharmos para os principais e
arquetípicos chamados das Escrituras,
vemos esse padrão ser confirmado.
Seja Abraão, Moisés, Samuel, Jeremias, Maria, Jesus ou Pedro, todos de
alguma forma ouvem a voz de Deus,
muitas vezes no interior de seus corações e às vezes através de experiências
externas. Independentemente de como
eles ouvem a voz de Deus, cada um
desses modelos das Escrituras, eventualmente, responde generosamente e
abertamente. Depois de algum tempo,
suas ligações parecem óbvias e literalmente definem quem elas são. Mas
isso não é o caso inicialmente.
No início, cada um responde com
confusão e dúvida. A primeira reação de cada um é uma variação de
“Senhor, não sei falar porque sou
muito jovem” (Jr 1,6) ou “Eu tenho
gagueira”(Ex 4,10) ou “Eu sou muito
pecador” ( Lc 5,8; Is 6,5) ou “como
acontecerá isso, se eu não vivo com
nenhum homem? “(Lc 1,34). Mas, ao
ouvir atentamente e responder generosa e abertamente, acabam descobrindo ao que Deus está chamando. E
quanto mais profundamente eles respondem com o tempo, mais claro se
torna o sentimento de terem sido chamados. Eles desenvolvem um senso
genuíno e profundo de vocação.
Nas palavras de nosso fundador da
Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus, Padre Dehon: “Era o
Natal de 1856, enquanto assistia à Missa na igreja dos Capuchinhos em Hazebrouck. É uma maravilha que desde
aquele dia a minha decisão nunca mais
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foi abalada. As crises da adolescência, as tentações, as fraquezas não me
desencorajavam. O Senhor tinha-me
dado tal firmeza na vocação, que não
era uma coisa natural para mim; a sua
graça agia fortemente no meu coração.
A comunhão eucarística e as leituras
espirituais impressionavam-me vivamente…” (NHV, I, p. 35-36).
Vocação é atender um chamado de
Deus. Se você é um homem, ou uma
mulher chamada para o estado de casamento, você pode pensar que não precisa se preocupar com vocações. Mas
quem vai abençoar seu casamento,
batizar e ensinar seus filhos? Pense na
necessidade de vocações! Nós, como
membros da Igreja, devemos nos preocupar com o bem-estar dela. Não devemos ser tão egoístas a ponto de termos
uma única preocupação de salvarmos
nossa própria alma. E quanto a todos
os milhões de pessoas vagando na escuridão hoje? E quanto a todas aquelas
pessoas que desejam um padre para
lhes dar os sacramentos? Santo Afonso
diz que o diabo vai tentar uma pessoa
que sabe que é chamada por Deus para
atrasar um dia, depois outro, e depois
uma semana, um mês, um ano, e antes que você perceba, a vocação está
perdida. Portanto, se for chamado por
Deus, não demore. Todos nós devemos
fazer a nossa parte, orando pelas vocações pelo bem-estar das almas e da
Santa Madre Igreja.
O mês vocacional nos provoca a
refletir a importância da vocação, nos
levando a descobrir nosso papel e nosso compromisso com a Igreja e a sociedade.
Ore, como disse Nosso Senhor: “A
messe é grande, mas os trabalhadores
são poucos. Portanto, peçam ao Senhor
da colheita que envie trabalhadores
para a sua colheita” (Mt 9;37).

PE. BALA JOJAPPA KAKUMANU,SCJ

O ENCONTRO COM JESUS CRISTO
Na edição do nosso Jornal São
Judas do mês passado, refletimos o
tema: “Quem é Jesus para você?”.
Queremos dar continuidade à nossa
reflexão, apresentando a temática do
“Encontro com Jesus Cristo”, pois
ela é prioritária para viver o verdadeiro discipulado.
Cada pessoa que deseja seguir os
passos de Jesus Cristo e vir em seu
seguimento deve estabelecer um encontro pessoal com Ele, um encontro
que faça surgir um verdadeiro cristão,
que estabeleça vínculos. Encontro que
não venha apenas de uma decisão ética ou de uma grande ideia, mas que
produza um acontecimento, um relacionamento pessoal, uma orientação
para a vida inteira. Esse encontro deve
ser verdadeiramente um encontro de fé
com a pessoa de Jesus Cristo, para que,
fascinados pelo Mestre, desejemos
permanecer com ele. É também deste encontro que acontece a verdadeira
conversão, pois sem ela não acontece
o discipulado e a missão não se realiza.
O cristão autêntico é aquele que fez
opção por Cristo, por seus gestos, suas
atitudes e palavras. Somente quem fez
um encontro pessoal com Ele pode as-

sumir essa opção radical de conversão,
comunhão e solidariedade.
Pastoralmente, também vemos que
não há outra maneira de exercer e de
buscar uma verdadeira evangelização
sem antes promover um encontro e
passar por um processo de experiência pessoal com Cristo e com seu
Evangelho, percebendo sua presença
na história, na vida do povo, para, assim, nos tornarmos homens verdadeiramente novos e apóstolos dessa mesma boa-nova redentora.
A V Conferência do Episcopado Latino Americano e Caribenho, realizada
em Aparecida, muito contribuiu para o
desenvolvimento deste tema. A temática do encontro com Jesus Cristo nos
faz perceber a urgente provocação da
Igreja nos últimos tempos, em todos os
seus âmbitos. Em seus discursos, o Papa
Francisco tem insistido nessa temática.
A partir do encontro com Jesus
Cristo, tomamos consciência da nossa
fé, da alegria e da coerência que ela

nos proporciona, a fim de que sejamos
conscientes de que somos discípulos e
missionários de Cristo e de que é Ele
que nos envia ao mundo para anunciar
e testemunhar o Evangelho.
O Cristo, que se encarnou e se
fez homem para que nós pudéssemos
participar de sua divindade, convida-nos a assumirmos essa realidade
de amor e a vivermos um encontro
pessoal com Ele. Tal encontro não é
ideológico, mas um encontro pessoal
e edificante, que nos leva a compreender nossa vocação batismal como
caminho de conversão e comunhão.
Esse caminho se faz na Igreja, comunidade que vive e prega o encontro
com o Senhor. Uma vez que a sua
origem está justamente ligada à experiência desse encontro pessoal das
primeiras comunidades cristãs, ressaltando os aspectos da conversão e
do testemunho das mesmas.
Da Igreja, vamos aos sacramentos,
que serão lugares eficazes para que
esse encontro com Jesus Cristo seja
marcado em todas as etapas de nossa
vida; sobretudo, na Eucaristia, encontraremos o verdadeiro sentido de nossa
relação com Deus e com o próximo.
Quando falamos do próximo,
não podemos nos esquecer do próximo mais necessitado: os pobres.
Eles são “lugar” onde encontramos
Jesus Cristo. É no serviço que deve
ser prestado, sobretudo para com os
mais necessitados, ou seja, os pobres,
os preferidos do Senhor e do Reino,
que estabelecemos um verdadeiro
encontro com Cristo e nos abrimos
a uma profunda conversão. Não podemos nos esquecer que esta opção é
da Igreja verdadeiramente discípula
e missionária. Em busca do encontro com o Senhor, lançamo-nos qual
peregrinos e assumimos o desejo dos
gregos que disseram a Filipe: “Queremos ver Jesus!” (Jo 12, 21).

PE. LEANDRO DOS SANTOS
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PENSE...

E INSPIRE-SE!
“Se não quiser resolver a questão,
nomeie uma comissão para estudá-la.”
“Quando todos e tudo se cala... aí
Deus fala.”
“Que as saudades de ontem e as
preocupações de amanhã não
estraguem as alegrias de hoje.”
“Não diga ao irmão: ‘Jesus te ama’,
mas ‘eu te amo.’”
“Nunca pergunte o que a Igreja
pode fazer por ti, mas o que podes
fazer por ela.”
“O sorriso é a distância mais curta
entre duas pessoas.”
“O chamado é de Deus... mas a
resposta é sua.”
“A Providência divina não se
explica, mas nela se espera e confia.”
“O cérebro é como um paraquedas...
só funciona bem, quando está
aberto.”
“O dia do benefício é a véspera da
ingratidão.”
Criação e seleção de
Pe. Aloísio Knob,scj

saojudas.org.br
NO HORIZONTE DOS DEVOTOS

FAMÍLIAS AMPARADAS POR SÃO JUDAS TADEU
São poucas as vezes que as pessoas rezam por si, sua saúde e suas próprias
necessidades. É por quem mais amamos, pelas necessidades dos nossos familiares, a maioria das nossas orações! Você concorda com essa afirmação?
Fomos conversar com os devotos e devotas de São Judas Tadeu e comprovamos essa prova de amor: no Coração de Deus depositamos a nossa família!
Confira alguns testemunhos:
“Sempre que eu posso, venho ao Santuário para agradecer, mas hoje (28 de Junho de 2018) o meu pai, Jesus
de Morais, fez um pedido especial, pela saúde de minha
mãe Noêmia, pela cura da ferida em sua perna e também
pela saúde de minha irmã Miriam que foi diagnosticada com leucemia. Eu e meu filho Vitor também viemos
pedir por eles e agradecer por tudo o que já alcançamos,
pela intercessão de São Judas Tadeu. O meu pai vem mais
tarde... Todo dia 28 ele vem para cá depois do trabalho. A família toda tem
muita fé e devoção!”
Nadir de Morais Oliveira
“Alguma coisa muito negativa aconteceu comigo, pois
fiquei 3 meses hospitalizada, sem os sentidos, paralisada.
Então o meu velho, o Antônio, precisava me carregar nos
braços... Ele vinha muito aqui no Santuário São Judas, rezar por mim. Ele pediu muito a São Judas por mim! Faz 25
anos que todo mês no dia 28 eu entro aqui nessa igreja de
joelho no chão, sempre agradecendo, porque Deus me libertou daquela coisa terrível espiritual que estava me consumindo.
Quando fiquei melhor vim aqui, e diante desse altar, senti
São Judas me libertar totalmente. Eu senti! Na hora eu me senti liberta, graças
a Deus! Prometi que enquanto eu tiver saúde e força, enquanto eu viver, virei
aqui trazer uma vela do meu tamanho, em agradecimento. Todas as forças
malignas que haviam colocado em mim, Deus me libertou, com a ajuda da
intercessão de São Judas Tadeu. Na minha vida perdi tudo o que tinha de material, mas o mais importante é que minha saúde e minha fé eu tenho, graças a
Deus. E agradeço ao meu marido por ter rezado por mim!”
Antônia dos Santos Souza
“Agradeço o grande milagre que Deus realizou através de São Judas Tadeu, que deu nova vida para a minha filha Rosilene. No centro cirúrgico, ela
pegou uma bactéria violenta. Ficou com infecção generalizada, paralisando
quase todos os órgãos. Os especialistas a deram como morta, pois os aparelhos foram desligando aos poucos... Então fizemos uma corrente de oração a
São Judas Tadeu e ele nos atendeu! Na hora que os médicos iam desligar os
aparelhos, minha filha abriu os olhos e nos sorriu. Os aparelhos começaram
a funcionar novamente, graças à intervenção de São Judas Tadeu que sempre
nos atendeu...”
Dalva Nogueira de Lima
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DESCUBRA: É POSSÍVEL
TER UMA FAMÍLIA FELIZ!

Tenho atendido, no consultório, muitas famílias. Algumas são de casamentos conservadores e muitas de segundas núpcias, mas todas
têm o desejo muito parecido: “Queremos ter
uma família feliz”. E o que fazer? Porque é
tão difícil viver em paz nas relações familiares?
Um dos problemas mais comuns é a comunicação entre as pessoas. Parece que um fala “alho” e o outro entende “bugalho”. Então, o primeiro passo é aprender a ouvir até o fim aquilo que o outro quer
comunicar. Se você fala ao mesmo tempo que o outro, você não vai entender
nada e estará inferindo no pensamento do comunicador. E aí começam os desentendimentos. Que tal refletir um pouco, antes de responder?
Outro problema muito comum é quando as pessoas buscam adeptos para
se defender e ficar cheio da razão. Todos querem ter razão, mas na verdade, na
imaginação, todos temos razão. Tudo isso pode gerar sentimentos de injustiça e
mágoas... e o caminho do perdão torna-se difícil e trabalhoso.
Vamos a mais um dos problemas muito comuns na família: a diferença de geração
entre pais e filhos e avós (quando moram juntos). Nos dia de hoje, os valores e costumes mudam muito rapidamente e todos podem ter dificuldade em se adaptar e aceitar
as diferenças. O diálogo pode ajudar muito, principalmente quando um ensina ao outro
as novidades do mundo moderno e os mais velhos ensinam valores da nossa história.
As famílias de segundo casamento podem encontrar outros problemas como
por exemplo, a relação dos meios irmãos e de padrastos e madrastas. Cada um
traz consigo aprendizados diferentes do seio da família de origem e isso pode
gerar conflitos difíceis de resolver. Nessa hora é preciso que os adultos busquem
muita maturidade e compreensão para estarem unidos a uma mesma solução. Se
houver competição para ver quem está mais certo ou errado, dificilmente chegarão a uma conclusão mais feliz para todos. E é o casal que deve começar a se
entender, para não dificultar ainda mais os problemas instalados.
Casal feliz tem muito mais chance de construir a felicidade familiar. É preciso ter
em mente três importantes momentos:
1) Cada um tem sua individualidade e precisa do seu espaço, por exemplo,
trabalhar, estudar, ter atividades que gosta.
2) Todos precisam de vida social em família e os adultos devem colocar as
regras para que isso aconteça, por exemplo, momentos em que permaneçam
juntos para comer, conversar, brincar e rezar.
3) Outro momento é o da intimidade entre o casal, que deve ter suas conversas e carícias, que alimentam o amor.
Muitas são as receitas para a família ser mais saudável e feliz. Se cada um de nós
contribuirmos para a felicidade de todos os membros da família, com certeza todos
podem se sentir mais pertencentes e amados pelo núcleo familiar.
Se sua família está encontrando muitos problemas, que tal procurar uma ajuda? Há profissionais preparados para lhe orientar como nós psicólogos, médicos,
coordenadores e supervisores escolares e os padres (que estão
sempre a nossa disposição).
MARIANGELA MANTOVANI

PRISCILA THOMÉ NUZZI
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Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias,
sexóloga, palestrante escolar, coordenadora do atendimento
psicológico da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu desde 1984.

POSIÇÃO DA CNBB EM DEFESA
INCONDICIONAL DA VIDA HUMANA
E CONTRA O ABORTO
“O direito à vida é incondicional. Deve ser respeitado e defendido, em qualquer etapa ou condição em que se encontre a pessoa humana”. Essa afirmação
é da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitida em Nota Oficial “Pela vida, contra o aborto”, publicada em 11 de abril de
2017. Na ocasião, os bispos reafirmaram a posição firme e clara da Igreja“em
defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde
a sua concepção até a morte natural” e, desse modo lembram condenam
“todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil”.
Nos dias 03 e 06 de Agosto de 2018, a legalização do aborto volta à pauta
nacional em uma audiência pública convocada pela ministra Rosa Weber, do
Supremo Tribunal Federal (STF), que vai tratar sobre a descriminalização do
aborto até a 12ª semana de gestação, discutida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442. A ação sustenta que dois dispositivos do Código Penal que instituem a criminalização da interrupção voluntária da gravidez afrontam a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a não
discriminação, a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a proibição
de tortura ou o tratamento desumano e degradante, a saúde e o planejamento
familiar das mulheres e os direitos sexuais e reprodutivos.
Na nota, os bispos ressaltaram que“O direito à vida permanece, na sua
totalidade, para o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, para a
pessoa com deficiência, para a criança que acaba de nascer e também para
aquela que ainda não nasceu”. O documento lembra ainda que“o respeito à
vida e à dignidade das mulheres deve ser promovido, para superar a violência
e a discriminação por elas sofridas. A Igreja quer acolher com misericórdia
e prestar assistência pastoral às mulheres que sofreram a triste experiência
do aborto”. E afirmam:“A sociedade é devedora da mulher, particularmente
quando ela exerce a maternidade”.
Leia a nota na íntegra no site do Santuário São Judas Tadeu: www.saojudas.org.br, com o título “CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS
DO BRASIL, NOTA DA CNBB PELA VIDA, CONTRA O ABORTO”.

www.saojudas.org.br

Foto: reprodução
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Foto: pixabay.com
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“SÓ A PARTIR DO AMOR NA
FAMÍLIA SE PODE REGENERAR O
MUNDO”, AFIRMA O PAPA
O Papa Francisco escreveu que “somente a partir do amor, a família pode
manifestar, difundir e regenerar o amor de Deus no mundo. Sem o amor não é
possível viver como filhos de Deus, como cônjuges, pais e irmãos”.
Estas palavras do Pontífice estão na Carta de Preparação para o Encontro
Mundial das Famílias que acontecerá de 21 a 26 de Agosto de 2018, em
Dublin (Irlanda), e tem prevista a participação do Papa Francisco entre os dias
25 e 26. O encontro, cujo tema é “O Evangelho da Família: alegria para o
mundo”, é organizado pelo novo Dicastério para os Leigos, Família e Vida,
presidido pelo Cardeal Kevin Farrel. Na carta, o Pontífice deseja “oferecer
algumas indicações precisas” para que as famílias também tenham a oportunidade de “aprofundar a sua reflexão” sobre a Exortação Apostólica pós-sinodal
Amoris laetitia.
“Poderíamos nos perguntar: será que o Evangelho continua sendo alegria
para o mundo? A família continua sendo uma boa nova para o mundo de
hoje?”, escreve Francisco. “O amor de Deus é o seu ‘sim’ a toda a criação e
ao ser humano, centro da criação. É o ‘sim’ de Deus pela união entre o homem e a mulher, abertura e serviço à vida em todas as suas fases. É o ‘sim’ e
o compromisso de Deus pela humanidade ferida, maltratada e dominada pela
falta de amor”.
Na carta, o Papa também pergunta às famílias se “estão vivendo a partir do
amor, para o amor e no amor”, isso significa concretamente: “doar-se, perdoar-se, não perder a paciência, antecipar ao outro e respeitar-se”.
Como fez em várias ocasiões, o Papa destaca a importância de 3 palavras:
“com licença”, “obrigado”, “desculpa” e convidou a vivê-las na vida familiar.
“Sonho uma Igreja em saída, não autorreferencial, uma Igreja que não passe distante das feridas do ser humano. Uma Igreja misericordiosa que anuncie
o coração da revelação do Deus Amor que é Misericórdia”.
Francisco assegurou que “as famílias cristãs são lugares de misericórdia e
testemunhas de misericórdia” e deseja que sejam ainda mais, depois do encontro de Dublin.
Fonte: acidigital

Destaque

Jornal São Judas
Agosto de 2018
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SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

SEMANA DA FAMÍLIA
NO SANTUÁRIO:
11 AGO
08h

CAMINHADA ARQUIDIOCESE

CONCENTRAÇÃO:
PÁTIO DO COLÉGIO

10h

MISSA SOLENE DA SEMANA
NACIONAL DA FAMÍLIA

CATEDRAL DA SÉ

15h

MISSA DE ABERTURA
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

IGREJA NOVA

12 AGO
Todas as
missas

DIA DOS PAIS
BÊNÇÃO PARA PAIS E FILHOS

IGREJA NOVA

17h

ATENÇÃO AOS PAIS
EM SITUAÇÃO DE RUA.

NAS PROXIMIDADES
DA IGREJA

13 AGO

“O EVANGELHO DA FAMÍLIA,
ALEGRIA PARA O MUNDO!”
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA,
DE 11 A 19 DE AGOSTO
Nenhum cristão tem dúvida sobre o valor da família para um mundo melhor, mais fraterno e solidário.
Anunciemos o Evangelho da família
como alegria para o mundo. Evangelho é boa notícia. A família é sempre boa notícia para todos: crianças,
jovens, adultos e idosos. É o lugar do
amor e do cuidado, primeira escola
de fraternidade e vida.
Ore também pelo “Encontro Mundial das Famílias”, que vai acontecer
na Irlanda, de 21 a 26 de Agosto. O

Papa Francisco se fará presente pessoalmente.
Adquira o livreto “Hora da Família”. Reze com ele em casa ou com
seu grupo de amigos e familiares. Pelo
bem da família, vale todo o empenho.
Ajude a divulgar a Semana da
Família no Santuário São Judas
Tadeu (Programação ao lado) e junte-se aos que amam a família. Participe conosco e traga a sua família!

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ

Todas as
missas

ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS
AO FINAL DE CADA MISSA

IGREJA ANTIGA

14 AGO
14h

PROJETO BEM VIVER
NA 3ª IDADE

SALÃO DEHON

19h30

LECTIO DIVINA:
ORAÇÃO BÍBLICA PELA FAMÍLIA

SALÃO DEHON

15 AGO
19h30

A FORÇA DA FÉ NA FAMÍLIA:
TESTEMUNHO DO CASAL RENAN E ELIANE

SALÃO DEHON

16 AGO
7h30 às 19h

REZANDO POR SUA FAMÍLIA
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA

IGREJA ANTIGA

19h30

MISSA DE CURA E LIBERTAÇÃO
PELAS FAMÍLIAS

IGREJA NOVA

17 AGO
19h30

ANÚNCIO DO EVANGELHO NA FAMÍLIA
CASAL TONINHO E OSMARINA
(Coordenadores da Pastoral Familiar - Sul 1)

SALÃO DEHON

18 AGO
8h às 12h

FORMAÇÃO DE AGENTES PASTORAIS:
PRÉ-MATRIMÔNIO

CÚRIA: REGIONAL IPIRANGA

14h às 16h

CRIANÇAS - INTEGRAÇÃO CATEQUESE
E CRECHE.

SALÃO DEHON

19 AGO
9h às 11h

JOVENS - INTEGRAÇÃO CRISMA/EJC.

SALA SÃO JUDAS

Pastorais

O TERÇO DOS HOMENS
O Terço dos Homens é um movimento criado em 08 de Setembro de
1936 na cidade de Itabi, Sergipe, por
um frade da Ordem dos Frades Menores da cidade de Penedo, Alagoas.
Este fazia o trabalho missionário em
vários municípios do estado de Sergipe e, após visitar vários deles, encontrou em Itabi o apoio para lançar
o Terço dos Homens. Após o lançamento, o movimento foi se espalhando por outros estados do nordeste
brasileiro.
Chegando em Maceió, o Terço
dos Homens tornou-se conhecido
pela sra. Oneida Araújo, de Jaboatão
dos Guararapes, Pernambuco, que o
levou à sua cidade. Depois, partindo
daí, chegou em Recife, precisamente
no Santuário da Nova Evangelização (Santuário da Mãe Rainha, Três
Vezes Admirável, de Schoenstatt)
onde encontrou o apoio do saudoso
Pe. Miguel Lencastre, que tornou-se
um grande divulgador, levando-o a
várias cidades dos estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, dentre
outros. Chegando em Fortaleza, Ceará, foi lançado na Paróquia Nossa
Senhora da Glória, na Cidade dos
Funcionários.
A partir do lançamento em Fortaleza, o Terço dos Homens começou a
se organizar, criando uma logomarca,
um manual para orientar como rezar e
formar equipes de coordenação, uma
orientação de estatuto para as Dioceses e Paróquias. Partiu daí a ideia

da recitação semanal de cada um dos
mistérios do terço para dar conhecimento completo do Rosário, a definição de uma das semanas ser com
os familiares, para que os homens se
acostumem a rezar, juntamente com
outros.
No dia 30 de Março de 2005 foi
lançado o site www.tercodoshomens.
com.br que o levou, além de outros
estados do Brasil para o mundo, pois
é visitado por 121 países dos cinco
continentes. O crescimento foi tanto que a CNBB resolveu colocar um
Bispo como referência do movimento: Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais.
O Santuário Nacional de Nossa
Senhora Aparecida dedicou um dia
ao ano para a Romaria do Terço dos
Homens. Em Fevereiro de 2018, essa
Romaria bateu o recorde de participação, com 70 mil peregrinos.
Graças às bênçãos de Deus, por
intermédio de Jesus e Nossa Senhora, o Terço dos Homens tem crescido
a cada dia e certamente não deixará
de crescer, pois o homem que o frequenta pela primeira vez, continua
frequentando e convidando parentes
e amigos para se fazerem presentes.
“O Rosário é a vida de Cristo contemplada com o olhar de Maria!”
NO SANTUÁRIO
Na Paróquia/Santuário de São
Judas Tadeu, o Terço dos Homens
começou no dia 09 de Novembro de

saojudas.org.br
2010, com a bênção do Pe. Antônio
Luciano da Silva, scj e três membros:
Giovanni Bittencourt Calou, Dirceu
A. do Valle Corso e Sebastião Guilherme Penna. Atualmente o grupo
conta com mais de 20 membros.
“Durante muitos anos à frente de
grupos de jovens, como catequista
de Crisma, pude perceber que o que
mais me motivava no trabalho pastoral, em nossa comunidade, era ajudar na formação religiosa dos adolescentes e corroborar com a escolha
que eles fariam ao receber o Sacramento da Confirmação ou Crisma.
Pessoalmente, era gratificante, mas
não era tudo. A sensação de que algo
me faltava ou de que as coisas poderiam ser melhores ou mais fáceis, era
constante. Pois então, o que faltava?
Foi quando encontrei, na internet,
um trecho de uma das Cartas Apostólicas escritas por São João Paulo
II, em 2002, que dizia: ‘O Rosário,
quando descoberto no seu pleno significado, conduz ao âmago da vida
cristã, oferecendo uma ordinária e
fecunda oportunidade espiritual e
pedagógica para a contemplação
pessoal, a formação do Povo de
Deus e a nova evangelização.’
Percebi que a oração contemplativa do Rosário poderia me ajudar
nesta ‘busca por uma vida mais serena’. Na Secretaria Paroquial me informaram que todas as terças-feiras,
às 19h, acontece a reza do TERÇO
DOS HOMENS, na igreja antiga de
nosso Santuário.
Posso dizer que fui muito bem
acolhido pelos já participantes e, a
cada semana que passava, a reza do
terço me ajudava a recordar a vida
de Jesus e sua mãe, Maria. Agora,
passado alguns anos, sinto-me entre
amigos. Rezo sabendo que juntos somos mais fortes e que estamos sempre protegidos pela invocação do Espírito Santo. É uma experiência sem
igual. Venha conhecer e participar!”

Venha juntar-se a nós no “Encontro de Leitura e Partilha da Palavra” que acontecerá no dia 21 de
Agosto, às 19h30 no Salão Dehon.
Traga a sua Bíblia. Tema: “Empreender com Fé! Como cristãos em
busca do pão, empreender com fé
esperança e caridade”. Com lanche
comunitário.

MARCOS CALABRARO,

Acompanhe nossa fanpage:
pastoraldoempreendedorpsjt

Foto: Reprodução
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Coordenador do Terço dos Homens da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

EMPREENDER
COM FÉ!
A Pastoral do Empreendedor da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu convida você, que já é empreendedor ou pretende abrir um negócio, a participar da palestra gratuita,
no dia 07 de Agosto às 19h30 no
Salão Dehon, com lanche comunitário. Não necessita inscrição.
Tema da Palestra: “Empreender com Fé! Como cristãos em
busca do pão, empreender com
fé, esperança e caridade”.
Palestrante: Pe. José Ronaldo
de Castro Gouvêa, scj, é vice-reitor no Santuário São Judas Tadeu
em São Paulo/ SP, Formado em
Filosofia e Teologia, Ministra o
Curso de Personalidade – ENEAGRAMA, Pós graduando em
Gestão Religiosa e Paroquial e
Assessor de Comunicação no
Santuário São Judas Tadeu.

ENCONTRO PARA
LEITURA E PARTILHA
DA PALAVRA

Mais informações:
http://bit.ly/pastoraldoempreendedorsaojudas

Jornal São Judas
Agosto de 2018

saojudas.org.br
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A PASTORAL VOCACIONAL NO SANTUÁRIO
Convido-vos a ouvir e seguir Jesus, a deixar-vos
transformar interiormente pelas suas palavras”
A missão do todo cristão é amar e seguir Jesus Cristo.
É ser sal da terra e luz deste mundo (Mt 5, 13-16), vivendo a verdade que Cristo veio revelar. É seguir os passos
de Jesus e seu exemplo, através do Evangelho. A família
e a Igreja são escolas de vida cristã. Nas comunidades
cristãs, devem prevalecer a fé e o amor no único Deus
e a esperança na realização das promessas de Cristo. Os
cristãos vivem sua vocação através do exercício das virtudes teologais: Fé, Esperança e Amor. O sonho cristão é
ver realizado, no mundo, a vontade de Deus: que todos
tenham vida em abundância (Jo 10,10).
Vocação é um chamado de Deus. Ele chama cada um
pelo nome e confia uma missão a ser realizada na vida. A
vocação do cristão deve promover o bem comum, lutando
pela justiça e defendendo a dignidade e os direitos de todo
o ser humano, a partir de Jesus Cristo. Alguns são chamados para vocações sacerdotais, religiosas e missionárias.
É preciso ouvir Deus, ser bom católico e amar a Igreja. A
família pode mostrar ao jovem que a vocação é algo bom e
desejável. Isso ajuda muito o jovem na hora de sua decisão.
É fundamental estar engajado em uma comunidade e ali
ajudar a atender suas necessidades. É assim que o jovem
vai descobrindo e exercitando seus dons, no grupo de jovens, na liturgia, no serviço aos pobres, na amizade, etc..
A Pastoral Vocacional é uma equipe de pessoas que
trabalham em comunidades ligadas à Igreja, para ajudar e
orientar os jovens no processo de discernimento vocacional, em especial, de vocações à vida sacerdotal, à vida religiosa e à vida missionária. Estas vocações não são mais importantes que as vocações leigas, mas são em número bem
menor, têm enormes dificuldades de serem descobertas e,
às vezes, são rejeitadas pela comunidade. É importante para
que isto aconteça normalmente, que haja, na comunidade,
um clima de evangelização e catequese permanente. Esta
evangelização e catequese devem promover a “libertação
total da pessoa humana, em sua dimensão terrena e transcendente, contribuindo, assim, para a construção do Reino último e definitivo. A integração das demais pastorais,
movimentos e serviços da comunidade, mantendo suas
especificidades, no trabalho vocacional, é essencial para
suscitar e amadurecer vocações. São realizados encontros
de despertar vocacional com os interessados e um acompanhamento personalizado, através de entrevistas e conversas
regulares. A Pastoral Vocacional é composta por sacerdotes, diáconos, religiosos (as) e leigos (os) de diferentes idades, que participam da comunidade, e que dão testemunho
de vida cristã e disposição para o trabalho. Agosto é o mês
dedicado às vocações na Igreja.
Venha ajudar-nos e participar da Pastoral Vocacional
de São Judas Tadeu! Jovem, Jesus te chama! Venha fa-

zer seu discernimento vocacional conosco! Informações e
contatos, na Secretaria Paroquial.
“Dirijo-me agora àqueles que estão dispostos justamente a pôr-se à escuta da voz de Cristo, que ressoa
na Igreja, para compreenderem qual possa ser sua vocação. Convido-vos a ouvir e seguir Jesus, a deixar-vos
transformar interiormente pelas suas palavras que
‘são espírito e são vida’ (Jo 6,63) ”- Papa Francisco
(Mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, Dia do Bom Pastor, 11/05/2014).

GRUPO DE
PARTILHA
DESPERTAI!
PROGRAMAÇÃO DO MÊS VOCACIONAL AGOSTO 2018
04/08 Vigília Vocacional Arquidiocesana na Paróquia
N. Sra. da Saúde das 18h às 21h
05/08 Missa de Abertura do Mês Vocacional na Arquidiocese/Região Ipiranga na Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu às 7h na igreja nova, presidida por Dom
José Roberto Fortes Palau.
26/08 Pedalavoc e Caminhada com a Cruz Peregrina da
JMJ 2019 e imagem Peregrina de N. Sra. Aparecida. Segue
itinerário:
9h – Saída das bicicletas da Paróquia N. Sra. Aparecida/
Moema;
9h50 – Chegada à Paróquia N. Sra. da Saúde;
10h – Santa Missa na Paróquia N. Sra. da Saúde;
11h – Saída da PEDALAVOC e Caminhada com a
Cruz Peregrina da JMJ 2019 da Paróquia N. Sra. da
Saúde rumo à Paróquia/Santuário São Judas Tadeu;
12h30 – Acolhida da Cruz Peregrina na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu (Sala São Judas).
PARTICIPE E REZE SEMPRE PELAS VOCAÇÕES!

MARCOS ALBERTO BUSSAB

Amiga, amigo paroquiano, irmã,
irmão em Cristo, como católicos,
conhecemos bem o preceito da
missa dominical. Mas sabe aquela
sensação de “arder o coração” na
celebração? Aquele desejo de continuar, aprofundar e partilhar sua
experiência? Às vezes não sabemos
bem como trabalhar isso e acabamos
deixando passar uma Graça tão bonita e tão especial dada por Deus...
Uma oportunidade para evitar
isso é o Grupo de Partilha DESPERTAI. Nessa dinâmica você terá espaço para dividir com irmãos e irmã na
fé a experiência vivida durante a celebração da missa e os aprendizados
colhidos. Assim, poderá intensificar
a participação da Eucaristia. A Palavra de Deus precisa ser praticada no
dia a dia da sua semana.
Iniciativa do movimento Ministério Eucarístico, as reuniões
do Grupo de Partilha DESPERTAI
acontecem no Santuário São Judas
Tadeu aos domingos, após a missa
das10h, na sala 11 do corredor 149
(entrada pela Alameda dos Guaiós,
rua atrás da igreja). De uma maneira simples, mas confiantes no Espírito Santo, ajudamos uns aos outros
no aprofundamento da vivência litúrgica. Venha conhecer!
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PENSANDO EM SUA SAÚDE

VICENTINOS E OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU
No ano de 1940 os confrades vicentinos estabeleceram-se na Paróquia São
Judas Tadeu fundando a Conferência
Vicentina de São Judas Tadeu e realizando o trabalho de ajuda às famílias
carentes. Em 1944 essa função foi
transferida para o Apostolado de Caridade por ocasião de sua fundação. No
dia 30 de Agosto de 2011, passados
71 anos da fundação da Conferência
Vicentina no Santuário, a Obra Social
São Judas Tadeu teve o prazer de recebê-los para novas reuniões, com o
objetivo de reativar a Conferência Vicentina de São Judas Tadeu. Os vicentinos voltaram em 2011 ao Santuário
para ajudar, colaborando com as visitas domiciliares das famílias atendidas
e continua ativo e firme em sua missão.
A proposta é levar, não só o alimento
material necessário, mas também o alimento espiritual, às famílias que necessitam de ajuda em nossa comunidade.
O trecho do artigo “Caridade cristã:
um amor sem limites” (Revista Voz de
Ozanam de Julho/Agosto 2011, assinado pelo confrade Renato Lima) deixa
clara a preocupação dos vicentinos
com a promoção do ser humano, vindo
de encontro com os objetivos da Obra
Social: “A Caridade que devemos
empreender com os necessitados vai
além do aspecto material, constituindo-se em verdadeira oportunidade de
promoção humana muito mais abran-

gente, ou seja, holística. Reside, aqui,
um dos maiores desafios no âmbito das
Conferências Vicentinas: agregar à
ação generosa da simples entrega de
bens materiais a ação efetiva de viabilizar as adequadas condições de vida
para que as famílias carentes vivam
com dignidade, capacitando-as para
seu próprio desenvolvimento, a fim de
que elas mesmas vençam as barreiras
da pobreza e da miserabilidade, com
o suor de seu trabalho e com a força
de Deus. Temos noção de nosso papel
transformador ou nos acomodamos
como meros entregadores de cesta básica? Essa reflexão nos remete a outra,
mais profunda e mais evangélica, que
trata da Caridade em si, dom maior de
Deus e razão da existência da Sociedade de São Vicente de Paulo. Na verdade, a Caridade significa um “amor
sem limites” que exige dos vicentinos
uma visão completa do ser humano sofredor, respeitando sua história e seus
anseios.” Nosso agradecimento aos vicentinos pela importante colaboração!
Queremos fazer um convite especial
a você: venha conhecer e se integrar
à Conferência Vicentina de São Judas
Tadeu! Para mais informações, entre
em contato com o coordenador do grupo, o sr. José Pardelli Jr., pelo tel (11)
99556-1152. A Obra Social São Judas
Tadeu está localizada à Av. Piassanguaba, 3061, tel. (11) 5078-6544.

Foto: Arquivo Projeto Bem Viver.

Foto: reprodução
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O AUMENTO DAS CAPACIDADES EMOCIONAIS
O que é o aumento das capacidades
emocionais? É quando o indivíduo
sente-se capaz de enfrentar situações
difíceis de forma construtiva, saudável, mantendo a sua qualidade de
vida. E como aumentar as capacidades
emocionais de um indivíduo? Através
de dinâmicas de grupo com enfoque
psicológico e atividades variadas.
As Dinâmicas de Grupo com psicólogos constituem um momento importante. Os temas são: perdas, luto,
solidão, depressão, envelhecimento e
doenças, conflitos familiares, falta de
motivação e sentido na vida, entre outros. Os idosos tem a oportunidade de
expressar problemas, e encontram possibilidades de organizá-los emocionalmente, de forma mais construtiva.
No Projeto Bem Viver, da Obra
Social São Judas Tadeu, trabalhamos com Dinâmicas de Grupo com
psicólogos e também com atividades
variadas para os idosos, como: palestras com médicos e fisioterapeutas;
aulas de inglês; vivência de musicoterapia; oficinas de memória.
Os objetivos do Projeto Bem Viver são:
1-evolução emocional;

2-manutenção da qualidade de vida.
Recebemos no Projeto Bem Viver
idosos com início de D.A. (Doença
de Alzheimer). Além da medicação,
sabemos que é fundamental o idoso
com demência inicial participar de
atividades físicas e mentais e também manter uma interação social.
Atualmente o Projeto Bem Viver
conta com 215 idosos inscritos. Inscrições abertas para idosos acima
de 60 anos. O Projeto Bem Viver da
Obra Social São Judas Tadeu reúne-se toda terça-feira, das 14h às 16h
na Sala São Judas do Santuário São
Judas Tadeu à Av. Jabaquara, 2682.
Mais informações na Obra Social,
tel: (11) 5078-6544. Entrada franca.
PROGRAMAÇÃO PARAAGOSTO

Dia 07 - Palestra com médica
sobre “Diabetes”.
Dia 14 - Show ao vivo com músicas de Elvis Presley.
Dia 21 - Dinâmica de grupo motivacional com psicóloga e desfile de bolsas com manequins
profissionais de terceira idade.

REGINA CÉLIA PASTORE MELLO
coordenadora do Projeto Bem Viver, da Obra Social São Judas Tadeu. Contatos: regina.
cpm@gmail.com / regicpm@yahoo.com.br . Tel. (11) 99756-8801.

Notícias

Jornal São Judas
Agosto de 2018

saojudas.org.br

CURSO DE INICIAÇÃO À
LITURGIA

Este curso é destinado a todos que
desejam conhecer melhor a Liturgia da
Igreja ou exercer algum serviço, sendo
leitor, salmista ou acólito. O curso tem
duração de 4 meses e começa no dia
03 de Agosto. Retire sua ficha de inscrição na Secretaria Paroquial.
OFICINAS DE ORAÇÃO E
VIDA NO SANTUÁRIO
Começa no dia 06 de Agosto, às
10h, as Oficinas de Oração e Vida,
oportunidade para você mergulhar
na presença de Deus, recuperar a
estabilidade emocional e a alegria
de viver. Informações sobre os próximos dias e horários na Secretaria
do Santuário São Judas Tadeu ou
pelo tel/whatsApp (11) 98897-3030
(Ivaldir)ou (11) 97276-9003 (Irene).
ESCOLA DE TEOLOGIA PARA
LEIGOS: INSCRIÇÕES ABERTAS!

Estão abertas as inscrições para
a Escola de Teologia para Leigos
da Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu. Início no dia 06 de Agosto
às 20h. Temas estudados: Sacramentos, Eclesiologia, Mariologia
e Liturgia. Valor mensal: R$30,00.
Vagas limitadas. Informações e
inscrições na Secretaria Paroquial.

CURSO DE
DINÂMICA CRISTÃ

Nos dias 04 e 05 de Agosto
acontecerá o Curso de Dinâmica
Cristã para novas lideranças juvenis. Será no Centro de Apostolado Salvatoriano (Av. Lino
de Almeida Pires, 130 - Vila
Guarani,tel. (11) 5588-2000. O
investimento é de R$ 150,00
(incluindo hospedagem, alimentação e materiais didáticos).
Cada Paróquia poderá encaminhar até 3 jovens para participar.
PASTORAL DA ESCUTA

O atendimento da Pastoral
da Escuta da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu retorna no dia
06 de Agosto, de segunda a sábado, das 14h às 17h, na sala em
frente à Secretaria Paroquial.
RÉPLICA DA CRUZ DA
JMJ E IMAGEM DE N.SRA.
APARECIDA

A réplica da Cruz da JMJ-Jornada
Mundial da Juventude e da imagem
de Nossa Senhora Aparecida estarão
peregrinando pela Região Episcopal
Ipiranga em Julho e Agosto. Passarão
por 5 paróquias, uma em cada setor
pastoral. No Santuário São Judas Tadeu a visita será no dia 26 de Agosto
às 12h30 na Sala São Judas. Participe!

CAJU – RENASCER SÃO PAULO

Nos dias 03,04 e 05 de Agosto, a CAJU- Casa da Juventude
Comunidade Católica realiza a 10ª
edição do Renascer São Paulo, um
retiro para jovens e adultos de 17
a 30 anos. Inscreva-se ao final das
missas dominicais das 12h ou pelo
site: comunidadecaju.com.br
CRISMA E CATEQUESE PARA
JOVENS

O Santuário está com as inscrições
abertas para a Crisma de adolescentes
de 13 a 18 anos que ainda não são batizados e que não fizeram a Primeira
Eucaristia. E se você tem 18 anos ou
mais e não é batizado, não fez a Primeira Eucaristia nem o Crisma, participe da
“Catequese para adultos”. Informações
e inscrições na Secretaria Paroquial.
BOLO DE SÃO JUDAS E OUTRAS DELÍCIAS

Visite a Lanchonete que funciona todo dia 28, embaixo da igreja
nova do Santuário, com entrada pelos corredores 145 e 149, à Alameda dos Guaiós (rua atrás do Santuário). Venha conhecer e aproveitar:
salgadinhos, pizzas, cachorro quente, café, refrigerantes e o tradicional
Bolo recheado de São Judas Tadeu,
nos sabores pêssego e abacaxi. Experimente e ajude o Santuário!
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MEGABAZAR EM AGOSTO

A Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu promove nos dias 10 e 11 de
Agosto mais um Megabazar, com
roupas semi-novas, calçados, bolsas, cintos e brinquedos, por apenas
R$1,00 ou R$2,00 cada peça. Será
das 8h às 17h na Sala São Judas.
PROJETO ABRINDO PORTAS

Em Agosto acontece mais
uma edição do Projeto Abrindo
Portas, uma iniciativa que visa
ajudar aqueles que estão à procura de uma oportunidade no
mercado de trabalho. Participe a
aprenda a elaborar um bom currículo, se comportar de forma adequada em entrevistas de emprego
e desenvolver o seu potencial. Os
encontros serão nos dias 11 e 18
de Agosto, das 9h30 às 11h30.
Inscrições na Obra Social, à Av.
Piassanguaba, 3061. Mais informações tel (11) 5078-6544.
Nota: Esta edição do Jornal
São Judas foi fechada no dia
20 de Julho de 2018. Mais
informações pelo tel. (11) 35045700 ou (11) 5072-9928 e site:
www.saojudas.org.br

Nosso
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Santuário

DIA DOS PAIS – 12 DE AGOSTO

Jornal São Judas
Agosto de 2018

saojudas.org.br

SANTUÁRIO SÃO JUDAS
TADEU DE PORTAS
ABERTAS PARA VOCÊ!
Quando as igrejas
permanecem abertas
Igreja Antiga: Todos os dias das
6h30 às 20h.
Igreja Nova: Segunda a sexta-feira
das 19h30 às 21h.
Sábados: Das 8h30 às 12h e das 14h
até o último casamento.
Domingos: Das 6h30 às 13h e das
14h30 às 20h30.
Secretaria Paroquial: Aberta de
segunda a sexta-feira das 8h às 20h.
Aos sábados e domingos das 8h às 18h.

Foto: pixabay.com

Velário para acender velas: Aberto
de segunda a sexta-feira das 8h às
20h. Aos sábados e domingos das 8h
às 18h.

As mãos do meu pai
As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis sobre um fundo de manchas já cor de terra - como são belas as tuas mãos - pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram na nobre cólera dos justos...
Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E, ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira
predileta, uma luz parece vir de dentro delas...
Virá dessa chama que pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível
solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento?
Ah, como os fizeste arder, fulgir, com o milagre das tuas mãos.
E é, ainda, a vida que transfigura das tuas mãos nodosas... essa chama de vida
- que transcende a própria vida - e que os Anjos, um dia, chamarão de alma...
Poema de Mário Quintana, em “Esconderijos do Tempo”
Aos PAPAIS, felicidades e muitas bênçãos de Deus!
Parabéns a todos os pais que de fato assumem o seu papel de farol, de
guia, de porto seguro, de referência na vida dos filhos.

Missas
Segunda a sexta-feira às 7h, 9h,
12h, 15h, 17h, na igreja antiga, e às
20h, na igreja nova.
Sábados às 7h, na igreja antiga e às
9h, 12h, 15h e 19h30, na igreja nova.
Domingos às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h,
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.
Dia 28 de cada mês às 6h, 7h, 8h30,
10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 18h, 19h
e 20h30, na igreja nova.
Confissões e
Orientação com Sacerdote
Segunda a sexta-feira das 8h às 20h.
Sábados das 8h às 18h.
Domingos das 8h às 18h, na Capela
de Bênçãos.
Dia 28 de cada mês, Confissões das
6h às 19h, no Salão Dehon.
Bênçãos
De segunda a sexta-feira das 8h às
20h.
Sábados das 8h às 18h.
Domingos ao final de cada missa.
Dia 28 de cada mês das 6h às 21h, na
Sala São Judas.

ORAÇÃO DE SÃO
JUDAS TADEU
São Judas Tadeu, apóstolo
escolhido por Cristo, eu vos
saúdo e louvo pela fidelidade
e amor com que cumpristes
vossa missão.
Chamado e enviado por Jesus,
sois uma das doze colunas que
sustentam a verdadeira Igreja,
fundada por Cristo.
Inúmeras pessoas, imitando
vosso exemplo e auxiliadas
por vossa oração, encontram
o caminho para o Pai, abrem
o coração aos irmãos e
descobrem forças para
vencer o pecado e superar
todo o mal. Quero imitar-vos,
comprometendo-me com
Cristo e com sua Igreja, por
uma decidida conversão
a Deus e ao próximo,
especialmente o mais pobre.
E, assim convertido, assumirei
a missão de viver e anunciar
o Evangelho, como membro
ativo de minha comunidade.
Espero, então, alcançar de
Deus a graça que imploro
confiando na vossa poderosa
intercessão. (Faça o pedido da
graça a ser alcançada…). São
Judas Tadeu, rogai por nós!
Amém!

