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QUEM É JESUS

PARA VOCÊ?
JORNAL SÃO JUDAS: 42 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO!
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Editorial
ALEGRIA EM COMUNIDADE

Queridos irmãos, devotos de São Judas Tadeu, colaboradores e amigos do
nosso Santuário, imbuídos pelos dons do
Espírito Santo, graça e paz a todos, da
parte de Deus nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos, pois não
obstante os desafios da vida, sabemos
que a alegria sempre será o sal da vida
cristã e que o Evangelho, onde resplandece gloriosa a Cruz de Cristo, nos convida insistentemente à alegria. Portanto,
a mensagem de Cristo sempre será uma
fonte de alegria: “Manifestei-vos estas
coisas, para que esteja em vós a minha
alegria, e a vossa alegria seja completa”
(Jo 15, 11). A nossa alegria cristã brota
da fonte do seu Coração transbordante.
Por isso, queridos irmãos, aqui no
Santuário São Judas Tadeu comunicamos esta alegria com base na acolhida,
vivência da fé e partilha da Boa Nova do
Evangelho. E isso não o fazemos sozinhos, mas sim, com todos que participam
e compõem a nossa comunidade, bem
como a todos que frequentam em diversos momentos o nosso Santuário.
O nosso Santuário não se restringe
a anunciar somente aqui e tem o desejo
que este anúncio alcance a sua família,
suas casas, outros estados e até outros
países. Como nos orienta o Papa Francisco na exortação Alegria do Evangelho: “A alegria do Evangelho, que enche

a vida da comunidade dos discípulos, é
uma alegria missionária. Experimentam-na os setenta e dois discípulos, que
voltam da missão cheios de alegria (cf.
Lc 10, 17). Vive-a Jesus, que exulta de
alegria no Espírito Santo e louva o Pai,
porque a sua revelação chega aos pobres
e aos pequeninos” (cf. Lc 10, 21).
Sendo assim, o nosso Jornal São Judas, que nesta edição completa 42 anos,
chegando até você, quer ser um sinal desta
comunhão na missão, ou seja, somos todos
evangelizadores e partilhamos da alegria
do Evangelho que nos mantém como família, amigos e irmãos. Queremos que na
“degustação” de cada artigo você experimente um pouquinho do nosso Santuário e
ao mesmo tempo se forme nesta partilha de
espiritualidade, devoção e oração.
Nos alegramos por poder 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 a sua família e que na extensão do nosso Santuário, a sua casa seja uma casa de oração e
testemunho da misericórdia!

PADRE JOSÉ RONALDO , SCJ

Vice-reitor do Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO JULHO
01 – Solenidade de São Pedro e São Paulo; Dia do Papa (Óbolo de São Pedro)
02 – Dia do Bombeiro
03 – Festa de São Tomé Apóstolo
04 – Memória de Santa Isabel de Portugal
06 – 1ª Sexta-feira do mês: Missa Reparadora do Sagrado Coração de Jesus às
9h na igreja nova seguida de Adoração Eucarística (Apostolado da Oração) e às
19h30 na igreja antiga, concelebrada, com a participação dos agentes das diversas pastorais da comunidade
08 – 14º Domingo do Tempo Comum; Dia do Panificador
09 – Memória de Santa Paulina; Revolução Constitucionalista de 1932-Feriado
no Estado de São Paulo.
10 – Dia Internacional da Pizza
11 – Memória de São Bento Abade; Dia mundial da População
13 – Dia do Engenheiro Sanitarista; Dia Internacional do Rock
14 – São Camilo de Léllis – Patrono dos hospitais, doentes e profissionais da saúde;
Dia Internacional da Liberdade; Dia do Propagandista; Dia Mundial do hospital
15 – 15º Domingo do Tempo Comum; Dia Nacional do homem
16 – Dia do Comerciante
17 – Memória do Bem Aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e Companheiros Mártires; Dia do Protetor da Floresta
18 – Missa pelos Enfermos às 15h na igreja nova
19 – Dia Nacional do Futebol
20 – Dia Internacional da Amizade
21 – Aniversário do Pe. Oscar Longen,scj, Missa concelebrada às 7h na igreja antiga
22 – 16º Domingo do Tempo Comum
23 – Dia do Policial Rodoviário Federal
25 – Festa de São Tiago (Maior) Apóstolo; Dia do Motorista, do escritor e do
trabalhador rural
26 – Memória de São Joaquim e Santa Ana (pais de Maria Santíssima); Dia dos
Avós e Bisavós; Aniversário do Pe. José Ronaldo de Castro Gouvêa,scj, Missa
concelebrada às 7h na igreja antiga
27 – Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho; Dia do Motociclista
28 – ANIVERSÁRIO DO JORNAL SÃO JUDAS (42 anos); Dia do Agricultor.
Dia Mundial de Combate à Hepatite; Dia devocional a São Judas Tadeu. No
Santuário missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 18h, 19h e 20h30
29 – 17º Domingo do Tempo Comum
31 – Memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero

Pensamento do Pe. Dehon
“O Coração de Jesus deu a Eucaristia. Deu também
as graças redentoras do presépio e do Calvário, os
sacramentos e todo o resto. Ele não está somente
na Eucaristia, está também no céu. A Eucaristia
passará, o Coração de Jesus permanecerá.”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)

Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus - Dehonianos

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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Nosso Bispo

“JOÃO É O SEU NOME”
No mês de Junho tivemos as tradicionais “festas juninas”, quando celebramos Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Neste artigo,
quero refletir sobre a solenidade de São
João Batista. Esta festa antiquíssima na
liturgia, sempre foi celebrada, levando
em conta o Natal de Jesus: exatamente
seis meses antes. Em muitos países, a
Festa de São João Batista vem envolta
com celebrações folclóricas paralelas,
que expressam grande carinho e devoção por esse homem que fechou o Antigo e abriu o Novo Testamento. Sua
vida e sua missão estão unidas, de tal
modo, à vida e à missão de Jesus, que
sua festa é considerada também uma
“Festa do Senhor”; e, por isso, quando
cai no domingo, toma, inclusive, o lugar da liturgia dominical.
Batista foi o ‘apelido’ que o povo
lhe deu e os evangelhos conservaram
(cf. Mt 11, 11; Mc 6, 14.24; Lc 7, 20).
O apelido lhe veio porque “ele percorria toda a região do rio Jordão, pre-

gando um batismo de conversão” (Lc
3, 3). Ele teve inclusive o privilégio de
batizar Jesus, e de ver com os próprios
olhos a primeira epifania de Cristo (cf.
Mt 3, 16-17). Foi um homem admirável, totalmente consagrado ao serviço
de Deus. Tão admirável que mereceu
um ‘elogio rasgado’ de Jesus: “(...) entre os nascidos de mulher não surgiu
nenhum que fosse maior que João Batista” (Mt 12, 11a).
O culto a São João Batista difundiu-se rapidamente de tal modo que ele se
tornou um dos santos mais populares
do cristianismo. Poucos sabem, mas
até mesmo a denominação das sete notas musicais (Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá,
Si) têm relação com São João Batista.
Essas notas foram obtidas da primeira
sílaba dos sete versos da primeira es-

Igreja

trofe do hino litúrgico composto em
honra a São João Batista.
Apesar do reconhecimento público,
São João em nenhum momento perdeu
o ‘foco’ de sua missão. Ele não permitiu que a fama lhe ‘subisse à cabeça’.
Por isso, definiu a si mesmo como
“(...) Eu sou a voz de quem grita no
deserto: ‘Endireitai o caminho para
o Senhor!’” (Jo 1, 23b). São João é a
voz, não a palavra. A voz está a serviço da palavra, pois sem a palavra a voz
não comunica absolutamente nada! Jesus é o “Verbo de Deus”, e São João é
o seu ‘porta voz’; sua missão consiste
em preparar o coração das pessoas para
acolher o evangelho de Cristo: “Convertei-vos, pois o Reino dos Céus está
próximo” (Mt 3, 2). E essa missão, São
João realizou com rara fidelidade. Em
nenhum momento, ele ‘usurpou’ o lugar de Jesus.
A história de São João Batista desperta também nossa atenção para a virtude da ‘humildade’. São João Batista
foi humilde, ou seja, nunca perdeu de
vista a verdade sobre si mesmo. Sua
missão era levar as pessoas até Jesus, e
pronto. Os dons que lhe foram concedidos por Deus, deveriam ser colocados a serviço desta missão; e foi o que
ele fez. Não utilizou esses dons para
‘acalentar’ a própria vaidade ou para
‘massagear’ o próprio ego. Tudo o que
recebeu de Deus, colocou a serviço de
Deus. Por isso mesmo, foi um homem
admirável.
Certamente, a frase do evangelho
que melhor sintetiza a missão de São
João Batista, encontra-se no evangelho
de João: “É necessário que ele cresça e
eu diminua” (Jo 3, 30). Esse é o grande
ensinamento de João Batista para nós.
Que o nosso único desejo seja também
servir a Cristo e nada mais. Feliz festa
de São João Batista a todos!

DOM JOSÉ ROBERTO FORTES PALAU
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo
para a Região Episcopal Ipiranga
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Em busca da grande verdade

NOS MEUS 77
ANOS DE VIDA
Agradecido a Deus que me
criou, me corrigiu, me perdoou,
me inspirou e me salvou inúmeras
vezes e continua a me perdoar, embora eu não saiba agradecer e pedir
perdão como deveria...
Agradecido aos anjos e santos
que tantas vezes intercederam por
mim, especialmente à Santa Mãe
Maria que mesmo quando eu não
me lembro dela, ela dá um jeito de
me aconchegar ...
Agradecido aos meus familiares
que já foram para o céu e os que vivem perto ou longe de mim, mas a
quem devo o carinho sempre fiel...
Agradecido aos amigos que insistem em ver valores que acho que
não possuo em suficiente quantidade e qualidade...
Enfim, agradecido a quem convive diariamente comigo pelos testemunhos ou contra testemunhos
que às vezes escapam em palavras
e gestos,
MINHA PRECE DE SACERDOTE QUE APRENDEU A SER
JOVEM, MADURO NA IDADE E
AGORA ANCIÃO FELIZ.
Oro por todos! Orem por mim!
Continuo querendo ser cristão, católico, sacerdote e servidor enquanto
aprendo a ser libertador e aprendiz,
dehoniano, restaurador e reparador.
Padre Zezinho, scj, em madrugada de gratidão! (77 anos completados em 08 de Junho de 2018)

PELO FIM DO
CASAMENTO
“RELÂMPAGO”
O brasileiro está se casando menos, se divorciando mais, e, além disso, está ficando menos tempo casado.
De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2016, dos 344 mil divórcios
registrados, 10.572 foram realizados
por casais que resolveram acabar o
relacionamento antes de comemorar
bodas de papel (1 ano de união). Muitos escritórios de advogados atendem
todo mês ao menos dois ou três casos
de pessoas que pretendem se divorciar
com menos de 365 dias de casados.
Dentre as várias justificativas
para o divórcio, a maioria dos casais
alega que “acabou o amor” ou “incompatibilidade de gênios”. As leis
atuais também facilitam o divórcio e
hoje em dia muitos tomam a decisão
de casar-se sem planejamento e sem
conhecer-se bem um ao outro. Quando se deparam com os desafios do dia
a dia, sem maturidade e convívio, o
matrimônio não resiste.
Uma ajuda muito importante que
a Igreja Católica oferece aos casais,
para evitar o chamado casamento
“relâmpago” e toda a tristeza e traumas da separação para as famílias é o

Encontro de Noivos. O tempo do Encontro de Noivos varia entre as Paróquias, no Santuário São Judas Tadeu
é de um dia apenas: das 7h30 às 19h.
Neste Encontro, o casal de namorados
que pretende se casar, reserva um dia
inteiro para “pensar” o matrimônio,
racionalmente, com suas responsabilidades e desafios. Não é de se estranhar que muitas vezes, ao final do
encontro, aconteça a desistência do
casamento, ou até a decisão de adiá-lo
por tempo indeterminado. Mas isso
não acontece com frequência.
Segundo o Pe. Aloísio Knob,scj,
responsável pelo Encontro de Noivos
do Santuário São Judas Tadeu, é preferível que haja a desistência do que
um casamento fracassado.
O Encontro de Noivos, longe de
ser apenas uma burocracia da Igreja,
tem por objetivo preparar o novo casal para as dificuldades do casamento,
que todos passam, com palestras de
padres e também de leigos, casais atuantes na Igreja, que testemunham seu
casamento com exemplos concretos e
conselhos úteis, dos mais diversos.
Com o casamento, vem novas responsabilidades e dificuldades surgirão, já que ambos, homem e mulher,
vieram de famílias diferentes, com
visões e criações diferentes. Esse
ajuste, diálogo, e até uma certa dose
de tolerância e resignação, tornam-se
necessários. Pensar em tudo isso, antes do “sim” torna-se indispensável e
o Encontro de Noivos é uma oportunidade para essa reflexão.
É preciso lembrar que trata-se de
um Sacramento. A presença de Deus
fará toda a diferença na vida dos noivos que decidem casar-se na Igreja.
O casamento religioso não combina com as ideias imediatistas da
sociedade atual. É uma instituição indissolúvel. Não pense que é “normal”
imaginar: “Vou me casar com fulano,
e se não der certo, eu me separo”. Se
você pensa assim, não se case!
PRISCILA
THOMÉ NUZZI

saojudas.org.br
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SER OU TER, EIS A QUESTÃO
Quanta solidão nos dias de hoje...
Em pleno século XXI o ser humano
experimenta sentir-se tão só e, pior,
se preenchendo de algo tão técnico
como celular, internet, tablete, computador, videogame. Estamos na era
do ter, onde o dinheiro fala mais alto
em quase todos os setores da sociedade, até na família.
Então, é momento de agir, de fazer tudo para vencermos essa solidão
com casa cheia. Parece que buscamos o sucesso de forma desenfreada,
um “salve-se quem puder”, porém,
tão só. Mesas com pessoas individualmente nos seus celulares.
Sucesso é atingir objetivos e se
você quer SER uma pessoa de sucesso, deve escolher objetivos que o levem a chegar ao final podendo dizer
“EU FIZ POR MERECER”. Madre
Tereza de Calcutá recebeu um comentário de um homem: “Madre eu não
faria esse trabalho que a senhora realiza por dinheiro nenhum neste mundo”
e a Irmã então respondeu: “eu também
não o faria por dinheiro nenhum”.
Outra citação, um poema, que
pode nos ajudar a encarar a vida de
forma mais humana e com força é de
Charles Chaplin: um grade ator, escritor, comediante, músico e muito
mais. Em 1959 ele fez a poesia que

vale a pena conhecer por inteiro:
“Quando comecei a amar-me, eu
entendi que em qualquer momento
da vida estou sempre no lugar certo e na hora certa. Compreendi que
tudo o que acontece está correto.
Desde então, eu fiquei mais calmo.
Hoje eu sei que isso se chama: confiança... desapego... autenticidade...
maturidade... honestidade... amor
próprio... humildade... consciência... sabedoria do coração... Hoje
eu sei que isso se chama VIDA!”
Isso nos mostra que grandes personalidades vivem sentimentos como
outra pessoa qualquer e todos nós aqui
na terra, para evoluir e nos encontrarmos conosco mesmos, passamos por
muitos encontros e desencontros.
Nunca desanime, se ame, valorize-se! Creia acima de tudo em Deus
e que somos imagem e semelhança
do Criador. Viemos a esse mundo a
serviço do próximo e para isso temos
que aprender a amar a nós mesmos
para amar ao próximo.
Quando a solidão bater à porta,
procure alguém para ajudar e verá
que o amor de Deus brotará em seu
coração, lhe dando a paz!

MARIANGELA MANTOVANI

Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias,
sexóloga, palestrante escolar, coordenadora do atendimento
psicológico da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu desde 1984.
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AVÓS SÃO BÊNÇÃOS
NA VIDA DOS NETOS!
Entre tantas graças na minha vida, uma em
especial é a de ser avó. Sou avó do coração,
e considero uma graça de Deus dada a tantas
avós como eu. Senti muita felicidade ao nascer
cada um dos meus netinhos; tive vários sentimentos e atitudes, como carinho, ternura, ajuda, generosidade, doação, apoio e oração. Poder percebê-los desenvolvendo-se e recebê-los
em casa sempre é uma alegria que invade todo
o nosso ambiente.
Há avós que brincam dizendo de seus netos:
há duas alegrias, uma na chegada e outra na partida, pois os avós ficam sempre à espera da chegada dos netos, e quando partem sentem um sossego por causa de suas peraltices. Mas a verdade
é que ser avô e avó é uma bem-aventurança, é
uma grande graça concedia por Deus: “Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos…”
(Pv.17.6). É a recompensa de Deus prometida
àqueles que temem ao Senhor: “Como é feliz
quem teme o Senhor… Que o Senhor o abençoe… e veja os filhos dos filhos” (Sl 128,1;5-6).
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Não importa com que idade alguém se torna
avô ou avó; mesmo se a criança vier em circunstâncias adversas, o nascimento dela vem
sempre acompanhado de bênção. Em muitas famílias, é grande o número de avós que ajudam
na criação dos netos, porque os filhos trabalham
fora. Como é importante o exemplo cristão para
essas crianças! Os avós cristãos têm como missão transmitir aos netos, acima de tudo, a fé
em Deus. São Paulo diz a Timóteo :“Conservo
a lembrança de tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lóide e de tua mãe Eunice
e que, não tenho a menor dúvida, habita em ti
também” (II Tm 1,5). Que bela herança Timóteo recebeu!
Quem não se recorda das orações transmitidas e das palavras de encorajamento em momentos-chave como: “Tudo passa, tenha fé em
Deus!”, “Deus lhe faça santo!”.
O Papa Francisco, falando da importância
que os avós têm na família e na sociedade, recorda os anciãos Simeão e Ana, que estavam no
Templo de Jerusalém, sempre atentos à vinda
do Messias. Ao reconhecerem o Menino Jesus,
receberam novas forças para bendizer a Deus e
anunciar a libertação para todo o povo. Assim
como eles, os avós de hoje são chamados a formar um coro permanente no grande santuário
espiritual do nosso mundo, a sustentar com a
sua oração e a encorajar com o seu testemunho
todos aqueles que lutam no campo da vida.
“A oração dos mais velhos é um grande dom
para a Igreja, e suas palavras são uma injeção
de sabedoria para a sociedade, muitas vezes
ocupada com mil coisas e distraída com o essencial”. Com carinho!
LUZIA SANTIAGO
Cofundadora da
Comunidade Canção Nova

26 DE JULHO: DIA DE SÃO JOAQUIM E SANTA ANA
Os pais de Maria Santíssima, mãe de Jesus, recebem o nome de Joaquim e Ana em um
Evangelho apócrifo (não autêntico) do século II, chamado Protoevangelho de São Tiago. A
veneração por eles se consolida muito tempo depois, na Idade Média. Embora a gente apenas imagine os detalhes da relação de Joaquim e Ana com sua filha Maria e com seu neto
Jesus, podemos apostar que Maria aprendeu deles a fé e a confiança profunda em Deus; e
que Jesus menino também recebeu o carinho e a fé dos seus avós. A memória de São Joaquim e Santa Ana traz uma mensagem direta sobre nossa relação com os mistérios de Deus
em nossas relações familiares. Eles são padroeiros dos avós e também símbolos da proteção
carinhosa de Deus que nos dá a missão de transmitir sabedoria de vida.
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NESSAS FÉRIAS, DEIXE A
CRIANÇA BRINCAR!
Brinco, experimento, logo aprendo. Assim deveria
ser o trabalho das crianças. É através do “brincar” que a
criança explora o entorno e, assim, aprende. As crianças
que brincam e jogam diariamente somam vantagens em
relação a outras que passam a maior parte de seu tempo
em atividades passivas, como videogame ou assistindo
televisão. Deveríamos lutar por uma infância com menos
televisão, ipads e celulares, e mais jogos livres.
O maior trabalho da criança é brincar. Esse é o momento mais importante para ela. Através dos jogos e
brincadeiras, as crianças desenvolvem a linguagem, o
raciocínio lógico-matemática, aprende valores e como
lidar com suas emoções… enfim, uma infinidade de coisas. Nesse contexto, nosso papel de pais, avós e educadores é acompanhar o brincar, como observadores conscientes. É muito importante não interromper o jogo e a
brincadeira da criança.
É errado pensar que brincar é perca de tempo. Frases
do tipo: “Não faz nada. Só quer saber de brincar.” deveriam ser evitadas. Ao brincar, a criança está fazendo
algo: está aprendendo. Deveríamos sempre usar a frase
“brinco, experimento, logo aprendo” para nos referirmos
ao trabalho da criança.
VANTAGENS DO BRINCAR PARA A CRIANÇA
O fato é que as vantagens de que uma criança passe
algumas horas do dia brincando são muitas. Aqui elencamos oito delas:
1. Motiva a criança a viver novas experiências.
2. Ajuda a raciocinar e a ser autônomo.
3. Permite a aprendizagem ativa.
4. Desenvolve a capacidade de controle sobre seu
próprio aprendizado.
5. Proporciona informação útil aos pais, sobre o comportamento de seus filhos.
6. Potencia a criatividade e a imaginação.
7. Fomenta as habilidades sociais, pois pode realizar
atividades em grupos.
8. Contribui para o desenvolvimento da linguagem.
Logo, achar que porque a criança está na escola, seu
tempo em casa deve ser dedicado apenas ao estudo é
balela. Certamente, se você se interessar pelo conteúdo
aprendido na escola por seu filho, com um pouco de criatividade, pode reforçá-lo através de jogos e brincadeiras.
Aproveite o mês de Julho, de férias escolares, para
deixar que seu filho se dedique a essa preciosa atividade,
de brincar, sem hora marcada para terminar.
Adaptado de: www.criandocomapego.com
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ao entregar um exemplar do Jornal São Judas para o sr. Nilson Mendes, que
trabalhou a noite toda antes de visitar o Santuário nessa manhã. “Passei aqui
para agradecer pelo meu emprego e por ter dado entrada na minha aposentadoria. Hoje eu vim após uma noite toda trabalhando porque Deus tocou o meu
coração” desabafa. Nilson mora no Capão Redondo e terá um longo caminho
até sua casa para descansar, mas diz que não se importa: “Aqui é Casa de Deus
e é uma honra estar aqui. Deus nunca me desampara!”

DE JOELHOS, FÉ EM SÃO
JUDAS TADEU, PELO BEM
DO NOSSO BRASIL!
28 de Maio. Greve dos caminhoneiros no seu oitavo dia. As ruas quase vazias. Postos de gasolina e supermercados desabastecidos. Nas missas da igreja
nova, orações pelo povo brasileiro. Dias melhores são pedidos e esperados.
A fé no Santuário São Judas Tadeu, da Avenida Jabaquara, está em pé. Hoje é
dia 28, segunda-feira. Voluntários, padres, fiéis: todos estão num só coração,
intensificando suas orações por dias melhores para o nosso Brasil.
Francisco e sua mãe Marilene Pizani de repente entram na igreja antiga de joelhos, juntos. Quando pergunto se vieram por alguma graça em especial dizem que
“Não... Já é uma grande graça o dom da vida, a saúde, a paz...” Marilene conta que
todo dia 28 vem ao Santuário com o filho, para agradecer, de joelhos. Fez uma promessa a São Judas que alcançou há mais de 30 anos e vem ao Santuário desde então.
Antônio José Fernandes também entra pelo corredor central, de joelhos
até o altar. Mais tarde, depois de rezar, me diz que é devoto de São Judas há
mais de 20 anos e que todo dia 28 entra na igreja e após passar pela imagem
de São Judas, volta a entrar na igreja de joelhos, somente “para agradecer”.
Seu Antônio e várias pessoas entram na igreja de joelhos, mas poucas dizem o
porquê. “Há algumas graças ainda não alcançadas que somente Deus sabe por
enquanto”, desabafa certa senhora... Mas o sr. Antônio não tem segredos. Ele
conta que já passou por acidentes graves, já deu perda total no carro, mas saiu
ileso: “Todo 28 é sagrado pra mim!”
Para Iracema Neves Quirino dia 28 também é sagrado: “Dia de vir ao Santuário, deixo tudo para vir. Sou voluntária há 4 anos e é muito gratificante estar
aqui, servir e conversar com as pessoas. Tenho muita fé”, completa sorridente,

Francisco e Marilene

Antônio

Iracema

Maria Ap.

Nilson

Maria Aparecida Rodrigues concorda. “Deus não deixa a gente sem resposta!” Com avental da Pastoral da Acolhida, ela me conta que tem muito o que
agradecer e que foi graças à intercessão de São Judas Tadeu que seu filho mora
hoje no que é dele: “Meu filho foi assaltado cinco vezes na casa que morava
com seus sogros e tinha o sonho de comprar sua casinha com a esposa, mas estava muito difícil dar certo. Foi quando eu pedi, numa Novena a São Judas aqui no
Santuário. Eu rezei, pedi com muita fé para que meu filho alcançasse essa graça.
Depois de 15 dias, saiu o financiamento e hoje meu filho, além de morar na casa
própria está com planos de comprar outra, graças a Deus e a São Judas Tadeu!”
O sr. Vitor da Silva Almeida também veio pedir uma graça especial: que o
Brasil entre nos eixos. Ele conta que só veio ao Santuário hoje para rezar pelo
país: “Quero que os governantes pensem mais no povo, minha filha. Assim
todo mundo ganha, não é mesmo?” Concordo. Estou com o Sr.Vitor. Rezemos
sim, no Santuário, em casa e em toda a parte, para que o nosso país seja realmente um lugar mais justo, próspero e abençoado, para todos. Até o próximo
28, esperemos, e também lutemos, por dias melhores!

PRISCILA THOMÉ NUZZI
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QUEM É JESUS
PRA VOCÊ?

Hoje são muitos os que se sentem
atraídos pela figura de Jesus Cristo e
desejam conhecê-lo melhor. Alguns
por simples curiosidade? Outros por
atração. Certamente, Jesus é a resposta a muitas de nossas inquietações
pessoais. Mas quem é ele realmente?
Como é possível que alguém que viveu na terra há tantos anos ainda influenciar minha vida hoje?
No evangelho de Mt 16, 13-20,
vemos duas formas de conhecer Jesus
Cristo. A primeira concentra-se na
pergunta de Jesus: “Quem dizem os
homens que é o Filho do Homem?”,
os discípulos respondem: “Uns dizem que é João Batista; outros, que
é Elias; e outros, que é Jeremias ou
algum dos profetas”. Isto é, muitos

consideram Jesus mais como um personagem afamado junto aos que já são
conhecidos. Mas depois, dirigindo-se
pessoalmente aos discípulos, Jesus
pergunta-lhes: “E vós, quem dizeis
que eu sou?”. Pedro responde, confessando: “Tu és o Messias, o Filho
de Deus vivo”. A fé vai além de uma
pura atração ou “achismo”. É preciso
adentrar-se no mistério da pessoa de
Jesus Cristo na sua profundidade.
A fé, porém, não é simplesmente
um esforço humano, mas é um dom
de Deus: “És feliz, Simão, filho de

Jonas, porque não foi a carne nem o
sangue que te revelou, mas o meu Pai
que está no Céu”. É Deus quem tem
a iniciativa, sempre... Ele nos conduz
à intimidade com ele. A fé não é para
proporcionar informações empíricas
sobre Jesus, mas para estabelecer
uma relação pessoal com ele.
A pergunta de Jesus: “E vós, quem
dizeis que eu sou?”, motiva os discípulos a tomarem uma decisão pessoal em
relação a ele. Fé e seguimento a Jesus
Cristo estão intimamente relacionados.
“Para seguir o Mestre, a fé tem que
se consolidar e crescer, tornar-se mais
profunda e madura, à medida que se intensifica e fortalece a relação com Jesus,
a intimidade com ele” (Bento XVI).
Cristo hoje também se dirige com
a mesma pergunta que fez aos apóstolos: “E vós, quem dizeis que eu sou?”
Devemos responder com generosidade e coragem. E para isso a fé precisa estar sustentada por ele. Aquele
que se compromete hoje e fortalece
a sua fé em Cristo torna-se promotor
de um mundo melhor amanhã. É preciso colocar Cristo no centro da vida,
segui-lo na fé e caminhar com ele na
comunhão da Igreja.
“Não se pode, sozinho, seguir Jesus. Quem cede à tentação de seguir
“por conta própria” ou de viver a fé
segundo a mentalidade individualista, que predomina na sociedade, corre
o risco de nunca encontrar Jesus Cristo, ou de acabar seguindo uma imagem falsa dele” (Bento XVI).
Assim como os apóstolos, somos
as testemunhas da alegria de viver
nossa fé. E o mundo necessita desse
testemunho. Cristo nos convida para
a extraordinária tarefa de sermos discípulos e missionários. Segui-lo é ter
a certeza de que estamos adquirindo
valores autênticos, não nos deixando
seduzir pelas falsas promessas de um
estilo de vida vazio e sem Deus.

PE. LEANDRO DOS SANTOS
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PENSE...

E INSPIRE-SE!
“O hoje se sustenta no ontem e
antecipa o amanhã.”
“Julga-se a árvore pelos frutos... e
não pelas raízes.”
“Há quem reclame de tudo, de todos
e nunca está satisfeito com nada,
nem consigo.”
“Há quem nomeie o lobo como
pastor das ovelhas, constitui a
raposa como síndica do galinheiro,
encarregue a cabra como dona da
horta, e depois se admira do que
acontece.”
“A sociedade que abandona a
criança e marginaliza o idoso,
sanciona sua falência.”
“Neste Inverno, aqueça o coração
e faça sua doação. Doe o que você
usaria.”
“Quando a sociedade exclui... o
tráfico inclui.”
“Mãos que ajudam são mais santas
que lábios que rezam.”
“Viva sempre como se fosse o
primeiro dia de sua vida, ou o
último, e hoje como se fosse o único.”
“Envelheça como vinho... sem se
tornar vinagre.”
Criação e seleção de
Pe. Aloísio Knob,scj

Pastorais
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Foto: Arquivo Leigos Dehonianos.
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Aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de Maio a Assembleia Extraordinários dos
Leigos Dehonianos da Província da BSP (Brasil São Paulo) na Casa Padre
Dehon, pertencente à Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Meier, Rio
de Janeiro. O tema da Assembleia foi “Sem mim nada podeis fazer”(Jo 15,5).
Participaram leigos dehonianos de Minas Gerais (Lavras, Formiga, Varginha), Vale do Paraíba, (São José dos Campos e Taubaté), Paraná (cidades do
Noroeste do Paraná) e São Paulo. Representando os Leigos Dehonianos do Santuário São Judas Tadeu foram: Annéte, Philomena, Naura Diva e Maria Tereza.
O encontro foi aberto com a palestra sobre o Ano do Laicato e Laicato
Dehoniano, e em seguida o nosso Provincial, Pe. Ronilton Souza de Araújo,scj, falou da importância dos Leigos Dehonianos na Congregação e a valorização que o Pe. Dehon dava aos leigos.
Dentre os vários pontos abordados na Assembleia, podemos destacar:
• A constituição de grupo multisetorial, para elaboração do boletim dos
Leigos Dehonianos;
• Estruturação do triênio, ou seja, no 1º ano um Retiro geral, no ano seguinte (2º ano), Formação de Lideranças e no 3º ano a Assembleia Geral;
• Aprovação das Orientações para Secretariado e do Indicativo para a Utilização de recursos;
• No Projeto de Vida, houveram algumas alterações, todas aprovadas pelos
presentes, que agora serão enviadas para o Provincial e seu Conselho, para a
confirmação dos aspectos ligados ao carisma, sendo respeitada a plena autonomia dos leigos quanto aos aspectos organizativos.
Durante a Assembleia Geral, foi comentado sobre o Encontro da Família
Dehoniana em Taubaté/SP no período de 07 a 09 de Setembro.
Foi realizada a mudança de assessoria religiosa. O nosso assessor eclesiástico Pe. Ademir Joel Pedroso, scj irá para Roma e em seu lugar como assessor
foi apresentado o Pe. Túlio Marcos Ribeiro Correa,scj.
Queremos agradecer ao Pe. Ademir, pela sua dedicação aos leigos durante
todo o tempo que esteve presente conosco e parabenizamos o Pe. Túlio que
inicia uma caminhada junto aos Leigos Dehonianos da Província BSP.

PHILOMENA PINA FIGUEIREDO BUSSAB
Coordenadora dos Leigos Dehonianos
do Santuário São Judas Tadeu.

CULTIVAR EMOÇÕES POSITIVAS!
A Pastoral do Empreendedor convida você que já é empreendedor ou pretende abrir um negócio para participar da palestra gratuita, no dia 03 de Julho
às 19h30h no Salão Dehon do Santuário ((Lanche Comunitário). Não necessita inscrição. Tema da Palestra: “Cultivar emoções positivas!”
Tema relacionados a desenvolvimento humano, autoconhecimento e fortalecimento das emoções no dia a dia, para que a pessoa tenha mais qualidade
de vida em todos os âmbitos (pessoal, familiar, profissional).
Palestrante: Angélica Cunha, publicitária, coach, palestrante e radialista,
atua como consultora/ assessora de marketing e comunicação para diversas
instituições do segmento religioso e realiza atendimento personalizado na
área de coaching. É sócia e administradora da agência UNITI - Assessoria de
Marketing e Comunicação.
Cursou graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade São Caetano do Sul (USCS) – (SP), pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de
São Paulo (SP), Radialismo no Setor Locução pelo SENAC de Santo André
(SP), Marketing de Relacionamento pela ESPM em São Paulo (SP), Personal
& Professional Coaching, Positive Psychology Coaching pela SBCoaching
em São Paulo.
Foto: Reprodução

ASSEMBLEIA DOS LEIGOS
DEHONIANOS

ENCONTRO
PARA LEITURA
E PARTILHA DA
PALAVRA

Também esperamos você no nosso Encontro de Leitura e Partilha da Palavra, que acontecerá no dia 17 de Julho, às 19h30min no Salão Dehon. Traga a
sua Bíblia. Tema: Cultivando emoções positivas em nossos empreendimentos,
com lanche Comunitário.
Acompanhe nossa fanpage:
pastoraldoempreendedorpsjt
Mais informações:
http://bit.ly/pastoraldoempreendedorsaojudas

Fotos: Arquivo da Pastoral da Criança
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VOCÊ CONHECE A
PASTORAL DA CRIANÇA?
A Pastoral da Criança, organismo de ação social da
CNBB, completa 35 anos em 2018. Sua atuação é alicerçada na organização da comunidade e na capacitação
de líderes voluntários que ali vivem e assumem a tarefa
de orientar e acompanhar as famílias vizinhas em ações
básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania. As atividades visam promover o desenvolvimento integral das
crianças, desde a concepção até os 6 anos de idade, e a
melhoria da qualidade de vida das famílias.
A Pastoral da Criança da Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu possui um grupo de líderes e uma coordenadora que fazem a visita domiciliar junto à Comunidade
Nossa Senhora Aparecida – Mauro I, todo primeiro sábado
do mês. O grupo de apoio participa da Celebração da Vida,
pesagem das crianças, que acontece no terceiro sábado do
mês. Depois de cada visita e Celebração da Vida, a equipe
realiza a chamada RRA–Reunião de Reflexão e Avaliação.

Pastorais
O ACONTECE DURANTE A VISITA?
Durante a visita domiciliar, a líder estará próxima das
famílias acompanhadas e poderá valorizar o que fazem de
bom para cuidar de seus filhos; conversar sobre a gravidez, cuidados e educação das crianças; alertar sobre sinais
de perigo para a saúde da gestante e da criança; identificar
situações desfavoráveis ao desenvolvimento da criança;
perceber as dificuldades e procurar formas de resolver esses problemas juntos.
O QUE ACONTECE NA
CELEBRAÇÃO DA VIDA?
É o dia em que as líderes, grupo de apoio e coordenadora se reúnem para Celebrar a Vida, que é reunir as
famílias para avaliar o desenvolvimento das crianças
e proporcionar troca de experiências e solidariedade na
comunidade. Nesse dia as crianças são pesadas e o peso
registrado. Esse encontro mensal é enriquecido com brincadeiras, troca de experiências, informação e fraternidade
entre as crianças e suas famílias, finalizado com a partilha
de um saboroso e nutritivo lanche.
O QUE ACONTECE NA REUNIÃO DE
REFLEXÃO E AVALIAÇÃO – RRA?
É o dia em que as líderes e a coordenadora se reúnem,
para avaliar os progressos de suas ações na comunidade,
com base nos indicadores anotados no Caderno do Líder,
utilizando a metodologia do Ver, Julgar, Agir, Avaliar e
Celebrar. Observamos a realidade das famílias acompanhadas, as causas e consequências de determinada situação, avaliamos quais alternativas podem ajudar as famílias ou a comunidade.
O QUE FAZER PARA SER LÍDER
Para ser Líder da Pastoral da Criança, a pessoa precisa fazer um curso de 15 aulas sobre o Guia do Líder e o
Caderno do Líder, com uma capacitadora da Pastoral da
Criança, para poder atuar junto à Comunidade. Para fazer
parte do grupo de apoio, não é necessário fazer o curso,
apenas participar do dia da Celebração da Vida auxiliando
o grupo. Se você quiser saber tudo sobre a família Pastoral da Criança você pode entrar no site: www.pastoraldacrianca.org.br. Lá você encontra os lugares onde a Pastoral atua, como trabalha, todos os relatórios financeiros,
doações, parcerias, etc.

Na Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu, entre em contato
com a coordenadora:
Elidália Aurora Costa de
Figueiredo Pinto, pelo Cel/
Whatsapp. (11) 97277-8826.
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SEJA UM
MEMBRO DA
PASTORAL DA
ACOLHIDA!
Nós, agentes da Pastoral da
Acolhida, somos os primeiros
contatos com a igreja de muitas
pessoas que estão afastadas ou
estão entrando pela primeira vez
numa igreja. A responsabilidade é
grande, pois a nossa atitude e acolhimento tem incentivado novos
retornos dessas pessoas. O próprio
Jesus define nossa missão como
evangelizadora. A Igreja é o Sacramento, sinal de Jesus. Portanto,
ser Igreja é assumir também nós
hoje, a missão de evangelizadores.
Por esta razão a nossa missão de
acolher é muito importante. Venha
você também pertencer à família
“Acolhida” e ser um agente de
Pastoral no Santuário São Judas
Tadeu. Todos serão recebidos com
muito amor e respeito.
Foto: Arquivo Jornal São Judas.
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Inscrições com Isolina ou Maria
do Céu, aos domingos, das 8h às
13h na sala de Acolhida, entrada da
igreja nova. Deus abençoe a todos!
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Pensando em sua saúde

Foto: Arquivo Jornal São Judas.

Foto: Reprodução

A caridade em nossa Obra Social

“Estava doente e
me visitaram”

DE VOLTA AO TÚNEL DO TEMPO!
Chegamos ao tempo em que recordamos a infância, a família reunida na
rua à beira de uma fogueira, na partilha e no diálogo. Tempo de tradição
e de festa do povo, tempo de união e
solidariedade. As Festas Juninas nos
remetem a essas histórias, às nossas
raízes, à nossa cultura. E como é bom
celebrar! Celebrar a grandeza de estarmos juntos, de recordarmos que
um dia fomos crianças, das nossas
brincadeiras de infância e assim levar nossas crianças de hoje a também
vivenciarem nossas tradições. É isso
que o Centro de Educação Infantil
(CEI) São Judas Tadeu traz como

Foto: Arquivo Jornal São Judas.
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tema para a Festa Junina desse ano:
“De volta ao túnel do tempo!”.
O nosso Arraiá é mais que uma
Festa Junina: é um projeto de resgate
da nossa história, da simplicidade de
ser quem somos, como diz a música do Padre Zezinho,scj: “Das muitas coisas do meu tempo de criança,
guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar...”
Você é convidado(a) a fazer essa experiência fraterna e familiar, a experiência da alegria de estarmos juntos,
da animação nas músicas populares,
da comida que nos faz sentir o cheiro da panela de barro e da chaleira no
fogão a lenha, das danças criativas
das nossas crianças, que nos animam.
Queremos desde já contar com a participação de todos! Você pode dar sua
colaboração fraterna, por meio de doações de prendas, e também participar
da nossa Festa Junina!
A nossa Festa será no dia 30 de Junho, sábado, das 9h às 20h, no pátio da
Obra Social São Judas Tadeu, à Alameda dos Guaiós, 40, próximo ao Santuário São Judas Tadeu.
E viva São João!
VITÓRIA
DANTAS

CEI São Judas Tadeu

Mt 25,36

A doença faz parte da saúde. Trazemos em nós as marcas positivas e
negativas da história de nossa vida.
Imagens boas e menos construtivas
guardadas em nossa memória e em
nosso inconsciente. Confiança e medos, alegrias e tristezas, vitórias e
derrotas, podem ser parte dessa realidade que habita em nosso interior.
Muitas pessoas questionam a Deus
o porquê da doença, do desemprego,
da morte de um familiar ainda jovem.
Não estamos preparados para aceitar a doença e o sofrimento, que são
inevitáveis. Fazem parte da condição
humana. Cada dia somos desafiados
a nos adaptar a um meio ambiente
sempre mais instável, desfavorável a
uma vida harmônica e saudável.
O atendimento médico, psicológico
ajudam, mas são incapazes de oferecer
o sentido para a dor, nas situações diárias. Como encontrar a medida certa na
saúde do corpo, mente, alma e espírito?
A doença é o corpo pedindo socorro. É
o esforço da natureza buscando cura. Há
uma conexão em todas as dimensões do
ser. A integração pode levar à harmonia
e a discernir o que realmente faz bem.
Diz o monge psicanalista Anselm
Grün, que o “corpo revela o que a alma
sente, mas não ousa manifestar, então
se recalca, eis porque muitas doenças
psicossomáticas resistem a qualquer
terapia”. A ciência explica o como,
mas é incapaz de responder o porquê.

Tomamos conhecimento que na
vida pessoal, familiar, profissional,
religiosa, somos cobrados ou nos
exigimos em demasia.
O acolhimento e a escuta fazem milagres. O acolhimento se faz de modo
incondicional, isto é, aceitando a pessoa como ela é. “Podemos cuidar dos
doentes com medicamentos, mas é só
com amor que se cuida da solidão”,
dizia Madre Teresa de Calcutá. A mais
bela forma de acompanhamento está
na compaixão. É o despertar da humanidade em nós. É sentir o sofrimento dos outros e ajudar na medida de
suas capacidades. A compaixão não é
ter pena de quem sofre. Compaixão é
uma atitude de “sofrer com”, criar um
relacionamento positivo.
É bom manter certa distância com
relação ao acompanhado. A pessoa
enferma pode estar vulnerável, impaciente, difícil de contentar. Não
estão brigando com quem está próximo, mas é seu jeito de manifestar o
sofrimento. Ficar calado pode ser a
melhor ajuda. O diálogo precisa ser
verdadeiro. O melhor é ouvir e o fato
de ouvir é compartilhar de sua impotência. Dar nosso tempo a alguém
é gesto de amor, é servir a Deus no
próximo. Agradeço todo o empenho
e amor dos agentes da Pastoral da
Saúde do nosso Santuário!
VISITAS E MISSAS DA
PASTORAL DA SAÚDE
A Pastoral da Saúde, através de
seus agentes, visita os doentes levando a Palavra de Deus e a Eucaristia
semanal. O padre visita os doentes na
Quaresma e no Advento e quando necessário; realiza também bênçãos em
residências e escritórios.
Na terceira quarta-feira do mês há
no Santuário às 15h Missas pelos
doentes, organizada pela Pastoral da
Saúde. Mais informações na Secretaria Paroquial.

PE. ALCIDES
VENDELINO
PEDRINI,SCJ

Notícias
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NOVO HORÁRIO
DA FARMÁCIA

A Farmácia Comunitária da
Obra Social São Judas Tadeu está
com novo horário de atendimento, de segunda a sexta-feira das
8h30 às 11h30 e das 13h30 às
15h30 e aos sábados das 8h30
às 11h30. Documentos necessários (pode ser cópia): RG, Certidão de nascimento (se for menor
de idade), receita médica original
datada (remédios contínuos de 6
meses, não contínuos 30 dias.
Controlados não dispensamos).
Endereço: Av. Piassanguaba,
3061, próximo ao Santuário São
Judas Tadeu. Aceitamos doações
de medicamentos, fraldas geriátricas e materiais hospitalares.

OFICINAS DE ORAÇÃO E
VIDA NO SANTUÁRIO
Aprender a ORAR para aprender a
VIVER! A Oficina de Oração e Vida
do Frei Inácio Larranaga é um método simples e prático para aprender a
orar, orando. No transcorrer da Oficina, você será conduzido a:
-Relacionar com Deus como um
amigo.
-Orar com a Bíblia, sentindo a
presença de Deus, seu consolo,
sua força e sua paz.
- Libertar-se das tristezas, ansiedades e angústias mentais.
- Livrar-se dos ressentimentos,
mágoas, ódios, frustrações e
complexos.
- Conciliar as relações na família,
no trabalho e na comunidade.
- Enfrentar com sabedoria e serenidade os desafios do dia a dia.
- Ser mais saudável, alegre, livre e feliz.
Venha participar conosco! Início
em Agosto. Informações e inscrição na Secretaria do Santuário
São Judas Tadeu ou pelo telefone/wat sap (11) 988973030 (Ivaldir)ou (11) 972769003 (Irene).

ENCONTRO DE NAMORADOS
COM CRISTO

Vai acontecer no Santuário
o 15º ENC-Encontro de Namorados com Cristo da Região
Episcopal Ipiranga, no dia 22
de Julho, das 7h às 19h no Salão
Dehon. Podem participar casais
com mais de 1 ano de namoro.
Informações e inscrições e-mail:
nccipiranga@gmail.com,
tels
(11) 98936-4407 (Aninha) ou
(11) 99893-1521 (Laressa).

AGRADECIMENTO PELOS
PÃES NO DIA DE SANTO
ANTÔNIO

No dia 13 de Junho a Igreja celebrou Santo Antônio de Pádua e
de Lisboa. Na Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu recebemos doações de Padarias da região para as
bênçãos dos pães, pela intercessão
de Santo Antônio. Agradecemos
de modo especial: Panificadora
Pão Caseiro, Padaria Julia, Santa Marcelina, Padaria Ronex,
Supermercado Mori, Padaria
Ceci, Empório do Café, Padaria
Redenção, Padaria La Gôndola e
também todas as outras pessoas
que trouxeram doações de pães
o dia todo. Deus abençoe a todos!

PRECISA-SE DE ALIMENTOS
E AGASALHOS!

A Obra Social São Judas Tadeu pede a doação de alimentos
não perecíveis para a montagem
de cestas básicas e também de
agasalhos e cobertores para neste Inverno ajudarmos famílias
necessitadas da comunidade.
Doações na Secretaria Paroquial
ou na própria Obra Social, à Av.
Piassanguaba, 3061; tel. (11)
5078-6544. Deus abençoe seu
gesto de fraternidade!

FESTA DE
NOSSA SENHORA DE AKITA

Em comemoração ao segundo
ano da imagem de Nossa Senhora de Akita na Comunidade Cristo
Rei, será celebrada uma missa no
dia 07 de Julho, sábado, às 18h,
na comunidade. Endereço: Rua
Major Freire, 792 (paralela à Av.
Fagundes Filho, na altura do posto
BR), Vila Monte Alegre. Participe!
PRÓXIMO CASAMENTO
COMUNITÁRIO

As inscrições para o Casamento Comunitário de 11 de
Agosto já estão disponíveis na
Secretaria Paroquial. Lembrando
que o Casamento Comunitário é
destinado a casais ainda não casados na Igreja, mas que convivem
maritalmente ou só casados pelo
civil. A celebração é comunitária,
mas o compromisso e a troca das
alianças é individual. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700.
CURSO PARA CONTROLADOR
DE ACESSO

A Obra Social São Judas Tadeu, em parceria com a Escola
Alpha, está oferecendo um Curso
para controlador de acesso. As inscrições são realizadas diretamente
na Escola Alpha, localizada à Av.
Jabaquara, 1574, ao lado da estação Saúde do metrô. As aulas serão na Obra Social São Judas Tadeu (à Av. Piassanguaba,3061) e
começam no dia 29 de Junho. Os
interessados pagarão apenas a inscrição, no valor de R$80,00.
RENASCER SP 2018

Nos dias 03, 04 e 05 de Agosto
a CAJU (Casa da Juventude Comunidade Católica), realizará mais uma
edição do Renascer SP, um retiro para
jovens e adultos de 17 a 30 anos. A
taxa é de R$90,00 para alimentação,
material e transporte. Informações e
inscrições ao final das missas dominicais das 12h no Santuário (igreja nova).
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PARTIRAM
PARA A CASA DO PAI

Faleceu no dia
02 de Junho, o sr.
Agnaldo Santos,
agente de pastoral do
Santuário São Judas
Tadeu com a esposa
Benê. Era ministro
extraordinário da Eucaristia e
muito atuante no Encontro de
Casais com Cristo e Encontros de
Noivos do Santuário.
Faleceu no dia 18
de Junho, o sr. Walter Mattos Castanho
de Almeida, que trabalhou no setor da administração do Santuário São Judas por mais de 10 anos,
até o final do ano passado, quando
se aposentou. O sr. Walter era esposo da voluntária, sra. Nazareth.
Que o Sagrado Coração
de Jesus receba esses nossos
queridos irmãos em seu Reino
de Amor e misericórdia! Que as
famílias sejam confortadas com
nossas orações e solidariedade!
“Salvos pela morte de vosso Filho,
ao vosso chamado despertaremos
para a Ressurreição!”

SÃO JUDAS NO YOUTUBE

Nosso Santuário São Judas Tadeu também está no Youtube. Fique
por dentro de toda a programação
da WebTV São Judas! Inscreva-se
no nosso canal do Youtube: Santuário São Judas Tadeu e receba as
notificações das programações AO
VIVO! Nossas transmissões são de
segunda a sexta-feira às 17h.
Esta edição do Jornal
São Judas foi fechada no dia
20 de Junho de 2018. Mais
informações pelo tel. (11) 35045700 ou (11) 5072-9928 e site:
www.saojudas.org.br

Nosso
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Santuário

Vem aí a Semana Nacional da
Família, de 12 a 18 de Agosto,
com o tema: “O Evangelho
da família, alegria para o
mundo!” Aguarde!

Quando as igrejas
permanecem abertas

ORAÇÃO DE SÃO
JUDAS TADEU

Chamado e enviado por Jesus,
sois uma das doze colunas que
sustentam a verdadeira Igreja,
fundada por Cristo.

A campanha lançada pelo Ministério da Saúde para o Dia Mundial do
Doador de Sangue, 19 de Junho, ajudou a reforçar as doações na Fundação Pró-Sangue. Com o slogan “Doe
sangue regularmente. Tem sempre
alguém precisando de você”, a nova
campanha faz uma homenagem aos
doadores do Brasil, contando a história de pessoas que foram beneficiadas pelo gesto solidário da doação de
sangue. A iniciativa visa sensibilizar
novos voluntários para a causa e ampliar o número de doadores.
Doar sangue é um ato altruísta e de
solidariedade. A doação é 100% voluntária e pode beneficiar qualquer
pessoa. Uma doação pode beneficiar
até 4 pessoas. Para doar é preciso es-

tar em boas condições de saúde, descansado e alimentado. O doador deve
ter entre 16 e 69 anos (menores, devem estar acompanhados de um dos
pais ou responsável legal; maiores de
65 anos somente se já doaram antes
dos 60 anos) e portar documento oficial com foto. A equipe do Hemonúcleo poderá orientar sobre os fatores
de impedimento, como amamentação, ingestão de bebidas alcoólicas e
utilização de medicamentos.
Doe sangue regularmente. Tem
sempre alguém precisando de você!
No site: www.saude.sp.gov.br você
encontra endereços de vários Hemocentros em São Paulo. Você pode ligar
também para a Fundação Pró-Sangue:
0800-55-0300 e agendar a sua doação.

saojudas.org.br
SANTUÁRIO SÃO JUDAS
TADEU DE PORTAS
ABERTAS PARA VOCÊ!

São Judas Tadeu, apóstolo
escolhido por Cristo, eu vos
saúdo e louvo pela fidelidade
e amor com que cumpristes
vossa missão.

DOE SANGUE REGULARMENTE. TEM
SEMPRE ALGUÉM PRECISANDO DE VOCÊ!

Jornal São Judas
Julho de 2018

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!

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.
Velário para acender velas: Aberto
de segunda a sexta-feira das 8h às
20h. Aos sábados e domingos das 8h
às 18h.
Missas
Segunda a sexta-feira às 7h, 9h,
12h, 15h, 17h, na igreja antiga, e às
20h, na igreja nova.
Sábados às 7h, 12h na igreja antiga
e às 9h, 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.

