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FÉ PARA NOSSAS LABUTAS!
Queridos devotos de São Judas Tadeu, colaboradores e amigos do nosso
Santuário, neste tempo pascal temos a
certeza de que Cristo ressuscitou verdadeiramente e que por Ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem
para os fiéis as portas do reino dos céus;
porque a nossa morte foi redimida pela
sua morte e na sua ressurreição ressurgiu
a vida do gênero humano.
Esta e a verdade da nossa fé! Fé esta
que partilhamos como irmãos, famílias e
em comunidade. E esta verdade que cultivamos aqui em nosso Santuário São Judas Tadeu na prece, no canto, no louvor,
na oração, na devoção, nos atendimentos
e em nossa convivência.
Neste mês de Maio saudamos especialmente, com muito carinho, as
mamães. Tantas mulheres que em seu
cotidiano vivem este grande dom da
maternidade no cuidado para com a família, na educação dos filhos e na labuta
do dia a dia. A você que é mãe, em seus
mais diversos contextos, desejamos que
Deus lhe conceda muitas bênçãos e que a
Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por
nossas famílias.
Dentre tantas comemorações queremos saudar e pedir o consolo de Deus a
todos trabalhadores, empregados e desempregados, para que no suor de cada

dia possam viver dignamente, pois sabemos que o trabalho edifica o homem.
Em especial a todos que desejam trabalhar, mas sofrem com a crise econômica e com o desemprego. Que São Judas
Tadeu interceda por todos os desempregados, para que perseverem na busca e
mantenham-se firmes na fé.
Queridos irmãos, não cansamos de
agradecer a sua ajuda para com o nosso
Santuário, mesmo diante de tempos econômicos difíceis, sabemos que unidos na
partilha nos mantemos firmes na missão.
A você que é paroquiano e está sempre
perto de nós e aos que estão longe em
outras cidades, estados e que trazem o
Santuário bem perto do coração, a nossa
oração e prece sempre os alcança como
também o nosso desejo de encontrá-los
firmes na fé.
Lembre-se, o nosso Santuário sempre
está de portas abertas para acolhê-los,
pois aqui é a casa de Deus, casa de oração, de encontro, enfim é a casa de irmãos. Pela intercessão da Virgem Maria,
nossa Mãe, que Deus abençoe a você e a
sua família. Lembre-se: nós somos Santuário São Judas Tadeu! Fraterno abraço!

PADRE JOSÉ RONALDO , SCJ

Vice-reitor do Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO MAIO
01 – Dia do Trabalho e do Trabalhador. Feriado nacional
03 – São Felipe e Tiago Menor, Apóstolos; Dia do Sertanejo, dia do Sol, dia Mundial da
Liberdade de Imprensa
04 – Primeira sexta-feira do mês, Missa Reparadora do Sagrado Coração de Jesus às 9h
na igreja nova seguida de Adoração ao Santíssimo (Apostolado da Oração) e às 20h na
igreja antiga, com os agentes de pastoral do Santuário
06 – 6º DOMINGO DE PÁSCOA, Romaria da Arquidiocese de SP ao Santuário Nacional de Aparecida.
07 – Dia do Oftalmologista; dia do Silêncio; dia Nacional da prevenção da Alergia
08 – Dia da Cruz Vermelha; dia do Pintor e do Artista Plástico; dia do Profissional de
Marketing e Fim da 2ª Guerra Mundial
10 – Dia do Cozinheiro; dia da Cavalaria e dia do Campo
11 a 19 – Novena de Pentecostes às 10h e 18h na igreja antiga do Santuário
12 – Dia da Enfermagem e dia do Enfermeiro
13 – ASCENSÃO DO SENHOR; Dia das Mães; Nossa Senhora de Fátima; Dia da
Abolição da Escravatura; dia do Automóvel; Dia da Fraternidade Brasileira; início da
Semana de Orações pela Unidade Cristã; Dia Mundial das Comunicações Sociais
15 – Dia do Assistente Social e Dia Internacional da Família
16 – Dia do Gari; Missa pelos Enfermos às 15h na igreja nova
17 – Dia Mundial das Telecomunicações; Dia mundial da Internet
18 – Dia das Raças Indígenas da América e dia Internacional dos Museus; dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
19 – Dia do Defensor Público
20 – DOMINGO DE PENTECOSTES; Dia das Comunidades Eclesiais de Base e Dia
do Pedagogo, Dia da Família no Santuário São Judas Tadeu.
21 – Dia da Língua Nacional
22 – Santa Rita de Cássia; Dia do Apicultor; Dia do abraço; Dia internacional da Biodiversidade
24 – Nossa Senhora Auxiliadora; Dia de Oração pela China (determinado pelo Papa
Bento XVI); Dia do Telegrafista, da Infantaria, Dia do Café, Dia do Vestibulando
25 – Dia Nacional da Adoção; dia do Industrial; dia da Costureira; dia do Massagista; dia
da África; Dia Internacional da Tireoide
26 – Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e dia do Revendedor Lotérico
27 – SANTÍSSIMA TRINDADE; Dia do Profissional Liberal
28 – Dia Nacional de Luta pela Saúde da Mulher. Dia dedicado a São Judas Tadeu: no
Santuário missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 18h, 19h e 20h30 na igreja nova.
28 a 30 – Tríduo preparatório para Corpus Christi às 18h
29 – Dia do Geógrafo e dia do Estatístico
30 – Santa Joana d´Arc; Dia do Geólogo; dia do Decorador
31 – CORPUS CHRISTI (Missa Solene às 15h seguida de Procissão no Santuário); Dia da
Aeromoça, do Comissário de Bordo e dia Mundial do Combate ao Fumo. Feriado nacional.

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.

Pensamento do Pe. Dehon

“A Eucaristia e a Cruz são mananciais
dos quais o Sagrado Coração se
expande em ondas de amor, de graça, de
misericórdia!”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)

Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus - Dehonianos
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A CLASSE MÉDIA DA
SANTIDADE
Antes de mostrar o que fazer para

se tornar santos, o Papa Francisco se
detém no primeiro capítulo sobre o
“chamado à santidade” e reafirma: há
um caminho de perfeição para cada
um e não faz sentido desencorajar-se
contemplando “modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis” ou
procurando “imitar algo que não foi
pensado para ele” (n. 11).
“Os santos, que já chegaram à
presença de Deus” nos “protegem,
amparam e acompanham” (n. 4),
afirma o Papa. Mas, acrescenta, a
santidade a que Deus nos chama, irá
crescendo com “pequenos gestos”

Foi
publicada em 09 de
Abril a Exortação
Apostólica do Papa
Francisco sobre a
Santidade, a Gaudete
et Exsultate (Alegraivos e exaltai-vos).
O título repete as
palavras que Jesus
dirige aos que
são perseguidos e
humilhados por
causa dele.

OITO CAMINHOS DE
SANTIDADE
Além de todas as “teorias sobre
o que é santidade”, existem as Bem-aventuranças. Francisco coloca-as
no centro do terceiro capítulo, afirmando que com este discurso Jesus
“explicou, com toda a simplicidade,
o que é ser santo” (n. 63).
O Papa as repassa uma a uma. Da
pobreza de coração - que também
significa austeridade da vida (n. 70)
- ao reagir “com humilde mansidão”
em um mundo onde se combate em
todos os lugares (n. 74).
Da “coragem” de deixar-se “traspassar” pela dor dos outros e ter
“compaixão” por eles - enquanto “
o mundano ignora, olha para o lado”
(n. 75-76) - à sede de justiça.
“A realidade mostra-nos como é
fácil entrar nas súcias da corrupção,
fazer parte desta política diária do
“dou para que me deem”, onde tudo
é negócio. E quantos sofrem por causa das injustiças, quantos ficam assistindo, impotentes, como outros se
revezam para repartir o bolo da vida”
(n. 78-79).
Do “olhar e agir com misericórdia”, o que significa ajudar os outros
“e até mesmo perdoar” (n. 81-82),
“manter o coração limpo de tudo o
que mancha o amor” por Deus e o
próximo, isto é santidade (n.86).
E finalmente, do “semear a paz”
e “amizade social” com “serenidade,
criatividade, sensibilidade e destreza” - conscientes da dificuldade de
lançar pontes entre pessoas diferentes (n. 88-89) – ao aceitar também as
perseguições, porque hoje a coerência às Bem-aventuranças “pode ser
mal vista, suspeita, ridicularizada” e,
no entanto, não se pode esperar, para
viver o Evangelho, que tudo à nossa
volta seja favorável” (n. 91).
Fontes: Vatican News e A12
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(n. 16 ) cotidianos, tantas vezes testemunhados por “aqueles que vivem
próximos de nós”, a “classe média de
santidade” (n. 7).

PAPA FRANCISCO APRESENTA EXORTAÇÃO
APOSTÓLICA ‘GAUDETE ET EXSULTATE’
Os desafios de ser santos no mundo atual: este é o direcionamento do
Papa Francisco em sua nova Exortação Apostólica ‘Gaudete et Exsultate’, apresentada no dia 09 de Abril,
em que dá indicações sobre como viver a santidade - um chamado que é
para todos - em um mundo que apresenta tantos desafios à fé.
O título ‘Gaudete et Exsultate’
(Alegrai-vos e exultai-vos) repete as
palavras que Jesus dirige “aos que
são perseguidos ou humilhados por
causa dele”. O Santo Padre destaca
que nós nos tornamos santos vivendo as Bem-aventuranças, o caminho
principal porque “contra a corrente”
em relação à direção do mundo. O
chamado à santidade é para todos,
porque a Igreja sempre ensinou que
é um chamado universal e possível a
qualquer um, como demonstrado pelos muitos santos “da porta ao lado”.
A vida de santidade está assim
intimamente ligada à vida de misericórdia, “a chave para o céu” como
pontua o Pontífice. Portanto, santo é
aquele que sabe comover-se e mover-se para ajudar os miseráveis e curar
as misérias. Quem esquiva-se das
“elucubrações” de velhas heresias
sempre atuais e quem, entre outras
coisas, em um mundo “acelerado” e
agressivo “é capaz de viver com alegria e senso de humor.”

Igreja
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PAPA CRIA A FESTA
DE “MARIA, MÃE DA
IGREJA”
Por meio da Congregação para o
Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, o Papa Francisco instituiu a
festa litúrgica de “Maria, Mãe da Igreja”, que passa a ser inserida no calendário romano e celebrada todos os anos na
segunda-feira após o Domingo de Pentecostes (em 2018, no dia 21 de Maio).
Conforme o decreto de criação, o
Sumo Pontífice considera que a nova
data “possa favorecer o crescimento do
senso materno da Igreja nos pastores,
nos religiosos e nos fiéis, como também
a genuína piedade mariana”. O decreto é datado de 11 de fevereiro de 2018,
aniversário da aparição de Nossa Senhora em Lourdes, na França.
Em comentário escrito, o Prefeito
da Congregação, Cardeal Robert Sarah,
afirmou que o título de “Mãe da Igreja”
ajuda a compreender melhor a presença de Maria “no mistério de Cristo e na
Igreja”, como pedia o Concílio Vaticano
II. “Desejo que esta celebração recorde
a todos os discípulos de Cristo que, se
queremos crescer e nos encher do amor
de Deus, é preciso radicar a nossa vida
sobre três realidades: a Cruz, a Hóstia
e a Virgem - Crux, Hostia et Virgo”,
escreve Dom Sarah. “Estes são os três
mistérios que Deus doou ao mundo
para estruturar, fecundar, santificar a
nossa vida interior e para nos conduzir
rumo a Jesus Cristo”, diz.
Filipe Domingues, Jornal O São
Paulo, edição 3190, de 14 a 20 de
Março 2018

Igreja
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1º DE MAIO: DIA DO TRABALHADOR
“Abençoai, ó Senhor,
a obra das nossas mãos” (Sl 90)
Estas palavras, que repetimos no Salmo 90, exprimem bem o sentido da data.
Do vasto e multiforme mundo do trabalho, eleva-se no primeiro dia de Maio
uma só invocação: “Senhor abençoai e
consolidai a obra das nossas mãos!”
O nosso cansaço nas casas, nos campos, nas indústrias, nos escritórios, muitas vezes pode resultar numa inquietação exaustante, no cansaço, e perder-se
assim o seu sentido (cf. Co 1, 3). Pedimos ao Senhor que este afã seja, ao contrário, a realização do seu desígnio, de
tal forma que o nosso trabalho recupere
o seu significado original.
E qual é o significado original do
trabalho? Ao homem criado à Sua
imagem e semelhança, Deus disse:
“Enchei e submetei a terra...” (1, 28).
A estas expressões faz eco o Apóstolo
Paulo, que assim escreve aos cristãos
de Tessalonica: “Quando estávamos
entre vós, demos esta norma: quem não
quer trabalhar, também não coma”, e
exorta a “comer o próprio pão, trabalhando em paz” (2 Ts 3, 10.12).
Por conseguinte, no projeto de
Deus, o trabalho aparece como um
direito-dever. Necessário para tornar
úteis os bens da terra na vida de cada
homem e da sociedade, este contribui para orientar a atividade humana

rumo a Deus, no cumprimento do seu
mandato de “submeter a terra”. A este
propósito, também esta exortação do
Apóstolo ressoa em nosso espírito:
“Portanto, quer comais, quer bebais,
quer façais quaisquer outras coisas
façam tudo para a glória de Deus” (1
Cor 10, 31).
O evangelho convida-nos a refletir com especial intensidade sobre a
vida escondida de Jesus de Nazaré.
Foi ali que Ele passou a maior parte
da sua existência terrena. Com a sua
operosidade silenciosa na oficina de
José, Jesus ofereceu a mais elevada
demonstração da dignidade do trabalho. O Evangelho do dia 1º de Maio
narra que os habitantes de Nazaré,
seus conterrâneos, O receberam com
admiração, perguntando-se uns aos
outros: “De onde vêm esta sabedoria
e estes milagres? Este homem não é o
filho do carpinteiro?” (Mt 13, 54-55).
O Filho de Deus não desdenhou
a qualificação de carpinteiro e não
quis eximir-se da normal condição
de cada homem.

Nesse dia 1º de Maio não podemos deixar de expressar a nossa solidariedade a todos aqueles que sofrem devido à falta de emprego, a um
salário insuficiente e à carência dos
meios materiais. Estão vivamente
presentes em nossa oração as populações obrigadas a uma pobreza que
ofende a sua dignidade, impedindo-lhes compartilhar os bens da terra e
forçando-as a alimentarem-se com o
que cai da mesa dos ricos.
A comemoração do dia 1º de Maio
é iluminada pela figura de São José
Operário de Nazaré, pela sua estatura espiritual e moral, que é tanto mais
elevada quando mais é humilde e discreta. Nele realiza-se a promessa do
Salmo: “Feliz quem teme o Senhor e
anda nos Seus caminhos! Comerás
do trabalho das tuas mãos, tranquilo e feliz... esta é a bênção para o
homem que teme ao Senhor!” (128
[127], 1-2.4). José, “o Guardião do
Redentor”, ensinou a Jesus a profissão
de carpinteiro, mas deu-lhe, sobretudo um validíssimo exemplo daquilo
a que a Escritura chama “temor de
Deus”, princípio mesmo da sabedoria,
que consiste na submissão religiosa
a Ele e no desejo íntimo de buscar e
cumprir sempre a Sua vontade.
À São José, trabalhador e homem
justo, e à sua santíssima Esposa, Maria Santíssima, confiamos todos os
trabalhadores e trabalhadoras.
“Abençoai, ó Senhor, a obra das
nossas mãos”. Senhor dos séculos
e dos milênios, abençoai o trabalho
diário com que o homem e a mulher
buscam o pão para si mesmo e para
os seus familiares. Nas vossas mãos
paternais depositamos também a fadiga e os sacrifícios ligados ao trabalho, em união com o vosso Filho
Jesus Cristo, que resgatou o trabalho
humano do jugo do pecado e o restituiu à sua dignidade originária.

PENSE...
E INSPIRE-SE!
“O primeiro espelho para a criança
é o rosto da mãe”
“Quando algo não está bem...
procuramos um culpado para pô-lo
em nosso lugar.”
“É preferível acender uma vela do
que amaldiçoar as trevas.”
“Melhor do que ter muitos amigos...
é ser amigo.”
“Quando Deus dá, pegamos. E
quando Deus pede, negamos.”
“Somente há dois dias em que não
é preciso amar e perdoar: ontem e
amanhã.”
“O bom exemplo é a melhor
pregação.”
“Não há mestre que não possa ser
aluno”
“Não pode invocar a Deus como Pai,
se não tiver a Igreja por mãe.”
“Se alguém sempre está certo,
alguma coisa está errada.”

PE. LEANDRO DOS SANTOS

Criação e seleção de
Pe. Aloísio Knob,scj
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MAIO: MÊS DE MARIA!
Maria era uma jovem vivendo
em uma cultura em que poderia ter
sido apedrejada até a morte por ter
engravidado fora do casamento. Ela
conhecia as consequências culturais
e sociais de seu “SIM, eis a serva
do Senhor. faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38) e sabia
o que poderia ter acontecido se José
não entendesse o plano da salvação a
ela confiado. Quando o Anjo Gabriel
apareceu, lemos nas Escrituras como
Maria ficou perturbada (Lc 1,29).
Em algum lugar, lá no fundo, Maria
encontrou coragem, força interior e
graça para responder com total assentimento. Maria nos mostra o que
significa ouvir com intensidade o que
Deus pede, o que Deus quer dizer.
A Anunciação a Maria inaugura a
“plenitude dos tempos” (Gl 4,4), isto
é, o cumprimento das promessas e
das preparações. Maria é convidada
a conceber aquele em quem habitará
“corporalmente a plenitude da divindade” (Cl 2,9). A resposta divina à sua
pergunta “Como se fará isto, se não
conheço homem algum?” (Lc 1,34) é
dada pelo poder do Espírito: “O Espírito Santo virá sobre ti” (Lc 1,35).
Para ser a Mãe do Salvador, Maria
“foi enriquecida por Deus com dons
dignos para tamanha função”. No momento da Anunciação, o Anjo Gabriel
a saúda como “cheia de graça”(Lc
1,28). Efetivamente, para poder dar o
assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela
estivesse totalmente sob a moção da
graça de Deus (CIC; 484 ,490).
Quando o Anjo revelou a Maria

que sua prima Isabel estava grávida,
Maria foi às pressas para a casa de
Isabel e Zacarias. Elas não trocaram
simplesmente uma saudação simples, mas de profunda fé. A Palavra
de Deus não pode ficar presa dentro
de nós se quisermos ser preenchidos
com a vida que ela oferece. Devemos
compartilhá-la! Depois da saudação
de Maria a Isabel, João Batista pulou em seu ventre de alegria, fazendo
com que Isabel proclamasse: “Bendita és tú entre as mulheres e bendito é
o fruto do seu ventre”(Lc 1,42). Nos
evangelhos, Isabel se torna a primeira
a cantar os louvores da Virgem Maria.
Depois que Isabel proclamou seu
louvor, Maria passou a profetizar sobre as futuras gerações de devoção
mariana em seu Magnificat. A Palavra
de Deus mostra que “eis que de agora
em diante todos os séculos me chamarão bem-aventurada”(1,48b). Ao
relatar seu louvor da bondade de Deus
a ela e a todo Israel, Maria entendeu
que as futuras gerações a chamariam
de “bem aventurada” porque ela seria
a mãe de Jesus, o filho de Deus.
O Decálogo (os Dez Mandamentos) nos exorta a honrar nosso pai e
mãe (Ex 20,12); Jesus estava sujeito
a este mandamento. Ao honrar sua
mãe na terra, Jesus deu honra a seu
Pai no céu. E o próprio Jesus, pregado
na cruz no evangelho de João, confiou Maria a João e João a Maria (Jo
19,25-17). Por esse mesmo ato, Maria
se tornou a mãe de todos os cristãos.
Nos evangelhos sinóticos, Jesus também abordou uma questão específica:
quem são minha mãe e meus irmãos?

Igreja

Ao que ele respondeu: “Quem faz a
vontade de Deus é meu irmão, irmã
e mãe” (cf. Mc 3, 31-35; Mt 12, 4650; Lc 8, 19-21). Na carta de Paulo
aos Efésios (1, 5) ele descreve nosso
status como filhos adotivos de Deus:
por meio de Cristo, nós nos tornamos
filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs.
Como família, precisamos de um Pai
(Deus) e uma mãe (Maria). Além de
Maria como nossa mãe, temos uma
Mãe na Igreja; o que pode ser dito de
Maria também pode ser dito da Igreja.
Maria é a imagem da Igreja em escuta atenta da Palavra de Deus, que se
fez carne, nela. Maria também simboliza abertura a Deus e aos outros; uma
escuta ativa que interioriza e assimila,
na qual a Palavra se torna um modo
de vida. Por isso nós invocamos a
intercessão dela. O Rosário é cristocêntrico, estabelecendo toda a vida de
Jesus Cristo: paixão, morte, ressurreição e glória. Naturalmente, o Rosário
também honra e contempla Maria. A
meditação sobre este ciclo de mistérios alegres, dolorosos, gloriosos e
luminosos faz do Rosário não apenas
um breviário ou resumo do Evangelho
e da vida cristã, mas também um compêndio do Ano Litúrgico. O Rosário
permanece revelado como um professor dinâmico e educador da fé cristã,
moralidade e perfeição espiritual, promovendo de várias maneiras fé, esperança, caridade e outras virtudes, e
mediando graças especiais, tudo para
que possamos nos tornar mais e mais
semelhante a Cristo.
Ao contemplarmos na Mãe de
Deus uma vida totalmente moldada
pela Palavra, percebemos que também somos chamados a entrar no mistério da fé, pelo qual Cristo vem habitar em nossas vidas. Todo o cristão
- Santo Ambrósio nos lembra - de certo modo, concebe interiormente e dá
nascimento à Palavra de Deus: embora haja somente uma Mãe de Cristo na
carne, na fé, Cristo é a progênie de to-
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dos nós. Assim, o que aconteceu para
Maria pode acontecer diariamente em
cada um de nós, no ouvir da Palavra e
na celebração dos Sacramentos.
João Paulo II falou aos brasileiros
sobre a participação especial de Nossa
Senhora na história da Salvação, pois
aderiu incondicionalmente à vontade
divina que lhe foi revelada. E lembrou
o primeiro milagre de Jesus Cristo, realizado a pedido da Mãe: “A devoção
a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com
Deus e com os irmãos. Permanecei na
escola de Maria, escuta a sua voz, segui os seus exemplos. Como ouvimos
no Evangelho, ela nos orienta para
Jesus: ‘Fazei o que ele vos disser’ (Jo
2,5). E, como outrora em Caná da
Galiléia, encaminha ao Filho as dificuldades dos homens, obtendo d’Ele
as graças desejadas”.
Neste mês de Maio, recorramos
a Maria em momentos de alegria e
tristeza para pedir-lhe que continue
a nos mostrar o caminho para o seu
Filho. À medida que nos esforçamos
para crescer na fé e viver mais plenamente na Palavra de Deus, podemos,
como Maria, levar Cristo aos outros.
Ouçamos as palavras do Papa Bento: “Que Maria nos ajude a acolher
dentro de nós a graça que emana
desses mistérios, para que através
de nós possamos ‘ regar’ a sociedade, começando com nossos relacionamentos diários e purificando-os
de tantas forças negativas, abrindo-os à novidade de Deus. O Rosário, quando rezado de maneira
autêntica, não mecânica e superficial, mas profundamente, traz, de
fato, paz e reconciliação. Contém
em si o poder de cura do Santíssimo Nome de Jesus, invocado com
fé e amor no centro de cada ‘Ave
Maria’ ( Emérito Papa Bento XVI)”.

PE. BALA JOJAPPA KAKUMANU,SCJ
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SÍNODO ARQUIDIOCESANO:
PARTICIPE!
Você tem o direito de participar do Sínodo Arquidiocesano. A Igreja de São
Paulo quer contar com a sua participação. Vários grupos já estão em ação, a
partir do seu movimento, associação ou equipe pastoral.
Até Setembro, muitos Grupos Sinodais se reunirão mensalmente para rezar e debater sobre a situação da nossa Igreja e sobre os rumos que ela, a seu
ver, deve tomar. Você pode contribuir para a conversão, comunhão e renovação da sua comunidade e paróquia.
Inscreva-se na Secretaria Paroquial para participar de um desses grupos.
Escolha o seu horário: dia 02 de Maio ou dia 16 de Maio - às 14h, 18h ou
19h30. Ou compareça ao Plantão do Sínodo às segundas e terças-feiras, das
17h às 20h, em frente à Secretaria Paroquial.
Tenha certeza: Deus habita esta cidade. E viva a alegria de ser testemunha
do Deus presente na cidade!

NOVENA DE PENTECOSTES
Invoquemos com fé a luz do Espírito Santo e a abundância dos seus dons
sobre nossas necessidades pessoais e das nossas famílias. Também sobre os
desafios e a missão da nossa Igreja e do Santuário. Peçamos as luzes do Espírito Santo sobre o ano eleitoral que o Brasil está vivendo; sobre a nossa
juventude, sua fé e discernimento vocacional; sobre os leigos e leigas para
viverem com alegria a sua missão de serem sujeitos eclesiais, evangelizadores
e testemunhas de Cristo na família e na sociedade.
No Santuário São Judas Tadeu realizaremos a Novena de Pentecostes
após a missa das 9h e às 18h dos dias 11 a 19 de Maio.

31 DE MAIO: SOLENIDADE DO
SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Tríduo de ação de graças - dias 28, 29 e 30 de Maio às 18h, igreja antiga
Somos convidamos a celebrar com amor e gratidão essa Solenidade - também conhecida como festa de Corpus Christi - renovando a nossa fé na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Ele quis dar-se a nós estando sempre próximo
e presente como Pão da Vida. Ele está ao nosso dispor para fortalecer-nos em
nossas dificuldades e fraquezas. Na adoração e na comunhão eucarística ele
nos anima para viver com confiança a nossa vida cotidiana na família, no trabalho, nos estudos e na participação na missão evangelizadora da sua Igreja.
Você pode participar conosco do Tríduo de ação de graças por este imenso dom
de Cristo a nós, seu povo, nos dias 28, 29 e 30 de Maio, às 18h, na igreja antiga.
No dia 31, participe da Missa às 15h e una-se à comunidade na solene Procissão Eucarística, logo após a Missa.
Os horários de Missas nesse dia serão como aos domingos no Santuário
São Judas Tadeu: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h (Solene) seguida de Procissão,
16h30, 18h e 19h30 na igreja nova.
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Maio de 2018
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O ESPÍRITO SANTO, AINDA UM
DEUS DESCONHECIDO?
Quais são as festas mais importantes para o mundo cristão? Há pouco lembramos, ou fomos lembrados,
que a Páscoa é a primeira, o Natal a
segunda. Não teria havido morte e ressurreição sem a encarnação do Filho na
fragilidade da existência humana. Mas,
a terceira? Com certeza hoje, a maioria
dos cristãos sabe responder: Pentecostes, a festa da vinda do Espírito Santo
sobre os Apóstolos. Jesus havia prometido, sua vinda é vivamente narrada no
2º capítulo dos Atos dos Apóstolos e a
sua atuação bem refletida em Cartas de
Paulo, especialmente aos Romanos e
aos Gálatas.
No entanto, em várias fases da
Igreja foi necessário chamar a atenção
dos seguidores de Jesus para o papel
e a existência do Espírito Santo. Até
mesmo os Apóstolos, já nos primeiros
anos do seu ministério, constatam que
a muitos foram anunciados Jesus e o
Pai, mas não com a suficiente clareza
o Espírito Santo, conforme indica o
livro dos Atos, capítulo 19.
Nas últimas décadas vem acontecendo na Igreja Católica um renovamento no Espírito, graças ao Concílio Vaticano II e a movimentos de
renovação carismática. Também no
mundo das Igrejas surgidas depois
da Reforma, cresceu um movimento de reavivamento pentecostal. Se
houve, ou ainda há, exageros nesses
movimentos, pode-se compreendê-los pela ânsia de chamar a atenção
sobre um vazio experimentado, e
pelo desejo de dar o devido valor à
terceira pessoa da Santíssima Trindade. De fato, falou-se com frequência
do Espírito Santo como o Deus desconhecido e, por isso, pouco amado
e invocado. É preciso estar atentos
à busca do equilíbrio para que todo
seguidor de Cristo saiba que Jesus
esteve sempre aberto ao Espírito e,
assim, pode resistir a todas as ten-

tações, assumir a sua missão, estar
em permanente comunhão e realizar em tudo a vontade do Pai.
Jesus havia preparado os seus discípulos para a vinda do Espírito Santo e realmente lhes transmitiu o dom
do Espírito no próprio dia da ressurreição, como dom especial da Páscoa (Jo 20,22); o livro dos Atos narra
com grande solenidade a sua vinda,
celebrada na Igreja 50 dias depois da
Páscoa, este ano no dia 20 de Maio.
Esse dom não deveria jamais
ficar esquecido e pouco valorizado
por nós, especialmente pelos devotos de um apóstolo como São Judas
Tadeu. Ele e os demais passaram definitivamente (páscoa é passagem)
para o lado de Jesus ao receberem o
dom do Espírito Santo. Disse Chiara

Lubich em 1984: “É incrível o que o
Espírito Santo faz. Vejam só os Apóstolos: a Igreja tinha sido fundada por
Jesus na cruz, mas eles estavam praticamente emudecidos, tímidos, amedrontados, fechados em casa. Desce
o Espírito Santo sobre eles e eis que,
com grande coragem, saem às ruas e
praças, a falar com tal ardor que parecem embriagados. Enfrentam corajosamente todas as perseguições e saem
pelo mundo afora. Este é apenas um
exemplo, se bem que da máxima importância, daquilo que faz este Espírito divino, para não falar de tudo aquilo

7

que aconteceu depois sob o seu impulso, durante os vinte séculos de vida da
Igreja: milagres de luz, de graças, de
transformações, de renovação”.
Passagem semelhante pode acontecer na vida de cada um, hoje. Nossos corações podem passar a ser
semelhantes ao Coração de Jesus.
Podem abrir-se à acolhida dos ensinamentos de Jesus: “Vós sois todos irmãos”, “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, “aprendei de
mim, que sou manso e humilde de coração”, “sede misericordiosos como o
Pai celestial é misericordioso”.
Costumamos preparar-nos para a
Solenidade de Pentecostes com a Novena de invocação do Espírito Santo.
Em muitas igrejas realizam-se retiros
ou encontros de formação. Aqui no
Santuário, além da Novena (confira
à página 6), teremos o “Dia da Família” nessa data. Convém que todos
invoquemos a luz do Espírito Santo
sobre nossas famílias, nossas comunidades, as equipes de serviço pastoral
e de evangelização, as associações e
movimentos da Igreja; também sobre
os líderes e pastores da nossa Igreja:
os pais de família, os coordenadores
pastorais, os religiosos e religiosas,
os sacerdotes, os bispos e sobre o
próprio Papa; ainda, sobre os movimentos e eventos da Igreja: o Sínodo
Arquidiocesano de São Paulo, o Ano
do Laicato para que cada leigo e leiga
se sinta sujeito eclesial, sobre o Sínodo Mundial da Juventude que - sob a
convocação do Papa Francisco - tratará da relação “os jovens, sua fé e seu
discernimento vocacional”.
Pedimos para todos a graça de
aprender com Jesus a viver segundo o
Espírito (Rm 8,1-27) e de produzir em
nossa vida os frutos do Espírito: “amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio de si” (Gl 5,22-23).

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ

Nosso
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Comportamento

“FAKE NEWS” SÃO TEMA DO DIA MUNDIAL
DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 2018

GRATIDÃO ÀS MAMÃES!
Qual mãe não se lembra das homenagens dos filhos em datas especiais?
Eu me lembro da primeira festinha
da escola em que meu filho, com três
aninhos, se apresentou vestido como
palhacinho, tocando na banda com os
coleguinhas de classe para me homenagear pelo “dia das mães”. Confesso
que foi difícil conter as lágrimas de
emoção. E essa foi só a primeira de
muitas vezes em que me emocionei
com ele mostrando sua gratidão.
Hoje, as escolas resolveram, na sua
maioria, fazer a “Festa da Família”, pois
muitos pais são separados e nas datas
das homenagens as crianças que não
convivem com o pai ou mãe ficam bastante tristes. Então, por isso, não temos
mais as festas das mães e dos pais na
maioria das escolas. Mas confesso que
considero uma perda, pois homenagear
pai e mãe é divinamente gostoso.
Dia das mães tem que ser comemorado todos os dias, é lógico, mas as
mães ficam emocionadas quando recebem o abraço gostoso em seu dia espe-

cial, que aqui no Brasil é considerado
desde 1918. Nasceu nos EUA no início do século e foi se tornando pouco
a pouco universal, sempre no segundo
domingo de Maio. Nesse ano, será no
dia 13 de Maio, dia de Nossa Senhora
de Fátima!
Na Bienal, em Agosto próximo,
estarei lançando mais um livro, que
vai se chamar “FILHOS FELIZES”.
Nele, falo muito sobre a importância da postura da mãe que cuida com
amor, mas que incentiva o filho a crescer e se tornar independente. Quão
importante cada atitude dos pais na
vida de seus filhos! E, é lógico, que
vou aguardar vocês, mamães e papais
para dar um autógrafo e um abraço
apertado nessa ocasião.
Parabéns a todas as mamães leitoras do nosso JORNAL SÃO JUDAS e
frequentadoras do Santuário São Judas
Tadeu. Desejamos muitas bênçãos nessa data tão querida, que é o DIA DAS
MÃES!

MARIANGELA MANTOVANI

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

Diante do fenômeno das “fake news”, Igreja quer dar sua contribuição
contra as notícias falsas que se espalham principalmente pelos meios digitais
O tema escolhido pelo Papa Francisco para o 52º Dia Mundial das
Comunicações Sociais de 2018 é: “A
verdade vos tornará livres (Jo 8, 32).
Notícias falsas e jornalismo de paz”.
Na mensagem o Papa convida os
comunicadores a redescobrirem sua
profissão e se coloca à disposição de
ajudar a prevenir a difusão de notícias
falsas. “Gostaria, assim, de contribuir
para o esforço comum de prevenir a difusão das notícias falsas e para redescobrir o valor da profissão jornalística e a
responsabilidade pessoal de cada um na
comunicação da verdade”, destaca.
O tema da mensagem está em destaque, hoje, nos diálogos entre os meios de
comunicação e na sociedade em geral, no
entanto, o Papa recorda que já em 1972 o
seu predecessor Paulo VI escolheu para
o Dia das Comunicações Sociais o tema
da informação “As comunicações sociais a serviço da verdade”.
As “notícias falsas” ou “fake
news”, são informações infundadas
que contribuem para gerar e alimentar
uma forte polarização das opiniões,
uma distorção muitas vezes instrumental dos fatos, com possíveis repercussões sobre comportamentos individuais ou coletivos.
A Igreja quer oferecer sua contribuição, propondo uma reflexão sobre as

causas, as lógicas e as consequências da
desinformação nos meios, e assim auxiliar na promoção de um jornalismo profissional, que busca sempre a verdade, e
por isto um jornalismo de paz, que promova a compreensão entre as pessoas.
O Dia Mundial das Comunicações
Sociais –único dia mundial estabelecido
pelo Concílio Vaticano II (“Inter Mirifica”, 1963)– é celebrado em muitos países, por recomendação dos bispos, no
Domingo anterior à Solenidade de Pentecostes. Em 2018, será em 13 de Maio.
Na mensagem, o Papa Francisco
aborda quatro pontos:

1
2
3
4

Que há de falso nas
“notícias falsas”?
Como podemos reconhecê-las?
“A verdade vos tornará livres”
(Jo 8, 32).
A paz é a verdadeira notícia.

Veja na íntegra, a Mensagem do Papa
pelo 52º Dia das Comunicações Sociais
de 2018 no site do Santuário São Judas
Tadeu: www.saojudas.org.br.
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mais perto do céu.
Estabelecer um diálogo entre a espiritualidade e o empreendedorismo é de
suma importância nos tempos de hoje, para que possamos ter uma postura renovadora em nossos negócios.
PALESTRANTES:
Dom João Baptista Barbosa Neto, OSB - É monge beneditino do Mosteiro
de São Bento de São Paulo, onde além de exercer as funções de bibliotecário e
arquivista monástico, também é o produtor cultural do cenóbio.

A Espiritualidade em
“O Pequeno Príncipe”
A Pastoral do Empreendedor convida você que já é empreendedor ou pretende
abrir um negócio, para participar da palestra gratuita, no dia 08 de Maio às 19h30
no salão Dehon (lanche comunitário). Não necessita de inscrição. Devido ao feriado do dia 1º, o encontro vai ocorrer na 2° terça-feira, excepcionalmente neste mês.
Palestra: A Espiritualidade em “O Pequeno Príncipe”. Temos como objetivo
neste encontro proporcionar um aprofundamento espiritual, tendo como base o
livro “O Pequeno Príncipe descobre o Mosteiro”. É possível perceber na obra de
Antoine Saint- Exupéry vários temas ligados à espiritualidade, como a oração,
o silêncio e a busca de Deus. Em cada capítulo do clássico pode-se comparar as
ações e palavras do Pequeno Príncipe com a vida de São Bento e à espiritualidade
beneditina. São Bento e Saint-Exupéry estão unidos por um mesmo objetivo: ficar

Sandra Marina Witkowski - Nascida em São Paulo, de família polonesa
e italiana, teve sua formação junto às dominicanas. Começou a frequentar o
Mosteiro de São Bento de São Paulo nos grupos de Meditação Cristã, onde foi
coordenadora. As artes e os livros sempre estiveram presentes em sua vida, levando-a a estudar Educação Artística, Musicoterapia, Biblioterapia e Filosofia.
COMO CONCILIAR FAMÍLIA E A VIDA EMPREENDEDORA
Também esperamos que você se junte a nós em nosso Encontro de
Leitura e Partilha da Palavra que acontecerá no dia 22/05, às 19h30 no
Salão Dehon. Traga a sua Bíblia. O tema do encontro será: “Como conciliar família e a vida empreendedora”. O lanche será comunitário.

Acompanhe nossa fanpage:
pastoraldoempreendedorpsjt
Mais informações:
http://bit.ly/pastoraldoempreendedorsaojudas

Foto: arquivo do grupo Despertai

GRUPO DE PARTILHA DESPERTAI!
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 das 10h, 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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Obra Social

DO SEU SIM DEPENDE A
FELICIDADE DE MUITOS...
Quando unimos nossas forças em
prol de um bem comum conseguimos
entender o verdadeiro significado do
pedido que Deus nos faz, de sermos
um só. E entendemos também o
quanto é difícil atender seu chamado pois, pensar no coletivo implica
em deixar de lado nossos interesses
para atender as necessidades reais de
quem precisa mais e primeiro.
Nessa perspectiva, a Obra Social
São Judas Tadeu trabalha há mais de
30 anos buscando suprir as necessidades básicas de milhares de pessoas
que vivem à margem da sociedade e
levando a esperança de que um futuro melhor é possível desde que nos
apoiemos como verdadeiros irmãos
em Cristo.
Para que todo esse trabalho seja
possível, contamos com a ajuda mais
que fundamental dos nossos queridos
voluntários; pessoas que dispõem de
tempo, dedicação e amor em benefí-

saojudas.org.br

Pensando em sua Saúde
Foto: pexels.com

A caridade em nossa Obra Social

Jornal São Judas
Maio de 2018

cio do seu próximo. Reconhecer nessas pessoas a identidade cristã é fácil:
estão sempre dispostos a servir!
A atitude de “ser cristão” deve
ultrapassar as paredes das igrejas e
chegar aos corações que estão carentes do amor de Deus. E, o trabalho
voluntário é uma verdadeira expressão dessa atitude. É também exemplo
concreto daquilo que tanto nos pede
o Santo Padre, o Papa Francisco: ser
uma Igreja em saída.
Por isso, se você que nos lê hoje,
sente em seu coração a vontade de
seguir o exemplo de Cristo e fazer a
diferença na vida de tantas pessoas,
possibilitando que tenham uma vida
com mais dignidade, não hesite em
nos procurar. Saiba que seu trabalho
pode mudar a vida de alguém e que
não há no mundo sensação melhor
do que receber um abraço de gratidão pelo simples fato de olhar para o
outro e enxergar nele valor.

A Obra Social São Judas Tadeu está localizada à Av. Piassanguaba,
3061, próximo ao Santuário São Judas Tadeu. Mais informações pelo tel.
(11) 5078-6544, das 8h às 16h30.

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE GRIPE,
RESFRIADO E H1N1?
Com a chegada do Outono, é comum
as pessoas começarem a sentir sintomas
como nariz entupido, espirros, dores de
cabeça e no corpo que podem caracterizar
a gripe ou resfriado. Mas qual a diferença?
A gripe ou influenza é causada por
um vírus e geralmente é caracterizada
por febre alta, seguida de dor muscular,
dor de garganta, dor de cabeça, coriza
e tosse seca. A febre é o sintoma mais
importante e dura em torno de três dias.
Os sintomas respiratórios como a tosse e outros, tornam-se mais evidentes
com a progressão da doença e mantêm-se em geral de três a cinco dias
após o desaparecimento da febre. Alguns casos apresentam complicações
graves, como pneumonia, necessitando de internação hospitalar.
Os sintomas do resfriado, apesar de
parecidos com da gripe, são mais brandos e duram menos tempo, entre dois e
quatro dias. Os sintomas incluem tosse,
congestão nasal, coriza, dor no corpo e
dor de garganta leve. A ocorrência de febre é menos comum e, quando presente,
é em temperaturas baixas.
O resfriado também é uma doença respiratória frequentemente confundida com
gripe, mas é causado por vírus diferentes,
sendo os mais comuns associados ao resfriado os rinovírus, os vírus parainfluenza
e o vírus sincicial respiratório (RSV), que
geralmente acometem crianças.
Para evitar pegar doenças respiratórias,
seja gripe ou resfriado, é bom sempre
manter alguns hábitos de higiene como lavar as mãos, utilizar lenço descartável para
limpar o nariz, não compartilhar objetos
de uso pessoal, como talheres, pratos, co-

pos ou garrafas, manter os ambientes bem
ventilados e evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas
de gripe. É fundamental também cobrir
o nariz ao tossir e espirrar. Mas não use
a mão para isso. Cubra o rosto com área
interna entre o braço e o antebraço, onde
fica o cotovelo. Assim, você evita tocar
em objetos com as mãos cheias de vírus
que podem contaminar outras pessoas.
O H1N1, comumente chamada de gripe
suína, é provocada pelo vírus H1N1. Ele
é resultado da combinação de segmentos
genéticos do vírus humano da gripe, do
vírus da gripe aviária e do vírus da gripe
suína, que infectaram porcos simultaneamente. Ela requer cuidados especiais, pois
a pessoa apresenta febre alta, acima de
38 ou 39 graus, de início repentino, dor
muscular, de cabeça, de garganta e nas
articulações, irritação nos olhos, tosse,
coriza, cansaço e inapetência. Em alguns
casos, também podem ocorrer vômitos
e diarreia. Ela se dá pelo contato direto
com os animais ou com objetos contaminados e de pessoa para pessoa, por via
aérea ou por meio de partículas de saliva
e de secreções das vias respiratórias.
A vacinação é uma das melhores
formas de proteção contra a gripe. A
campanha de vacinação 2018 contra a
Influenza acontece em todo o país do
dia 16 de Abril a 25 de Maio, sendo
o dia 05/05 de mobilização em todo o
país, o chamado dia “D” para todos os
grupos (trabalhadores da Saúde, crianças até 5 anos, idosos e gestantes).

DRA. FABIANA SIQUEIRA
DE CAMARGO BARROS

Farmacêutica da Farmácia Comunitária da Obra Social São
Judas Tadeu / CRF-SP n° 19.272
Atendimento da Farmácia Comunitária São Judas Tadeu: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às
13h, na Obra Social São Judas Tadeu, à Av. Piassanguaba, 3061. 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). Aceitamos doações de medicamentos, fraldas geriátricas e produtos hospitalares!
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DIA DA FAMÍLIA

PROJETO BEM VIVER

No dia 20 de Maio, das 8h30
às 17h, no Santuário São Judas
Tadeu, venha participar do “Dia
da Família”, um dia de celebração, oração e integração! Para
pais e filhos juntos. Esperamos
vocês! Inscrições na Secretaria
Paroquial.

O Projeto Bem Viver, da
Obra Social São Judas Tadeu, é
voltado para o público acima de
60 anos, oferece gratuitamente
palestras, shows ao vivo, desfiles e várias outras atividades,
toda terça-feira, das 14h às 16h
na Sala São Judas. Inscrições
pessoalmente com Regina ou
Elza. Contatos por e-mail: regina.cpm@gmail.com ou regicpm@yahoo.com.br
Programação de Maio
(sujeita a alterações):
08/05 - Danças em cadeiras
15/05 - Palestra com terapeuta
sobre “Otimismo”
22/05 - Oficina de memória
29/05 - Show de MPB

ROMARIA AO SANTUÁRIO
NACIONAL DE APARECIDA

Participe da Romaria arquidiocesana ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida
no dia 06 de Maio, com saída
prevista para as 6h. O valor por
pessoa é de R$50,00. As passagens estão à venda na Secretaria
Paroquial do Santuário.
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MISSAS EM INGLÊS NO SANTUÁRIO

O Santuário São Judas Tadeu realiza no quarto domingo do mês uma
missa celebrada em inglês. A próxima será no dia 27 de Maio às 10h na
igreja antiga.

DOE UM AGASALHO!
DESPERTAR
VOCACIONAL!
“Mestre, onde moras? Vem e
verás!”: este é o tema do Despertar Vocacional, um evento
direcionado aos jovens, a partir
de 15 anos, para auxiliar no seu
discernimento vocacional. Será
no Instituto Padre Chico, no dia
26 de Maio, das 9h às 17h. End:
Rua Moreira de Godói, 456, Ipiranga. Informações e Inscrições
até 19 de Maio, no Centro Vocacional Arquidiocesano, tel (11)
3104-1795.
www.facebook.com/cvasp1.
E-mail: cvasp@uol.com.br.

A Obra Social São Judas Tadeu
pede sua colaboração para doação de agasalhos e cobertores
em favor dos irmãos e irmãs menos favorecidos que procuram
ajuda dessa Instituição nestes
dias mais frios. Você também
pode auxiliar doando alimentos
não perecíveis, medicamentos,
objetos diversos, fraldas, produtos hospitalares, etc.. Faça a sua
doação na Secretaria Paroquial
ou na própria Obra Social (Av.
Piassanguaba, 3061. Tel. (11)
5078-6544, das 8h às 16h30.
Deus o abençoe por essa obra de
misericórdia!

MEGABAZAR EM MAIO

MISSA POR CURA E
LIBERTAÇÃO

A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu promove nos dias 11 e
12 de Maio 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. Aproveite!

Toda quinta-feira é celebrada
no Santuário São Judas Tadeu às
19h30, a Missa por Cura e Libertação. Até o dia 24 de Maio
haverá uma oração especial com
os 7 mergulhos de Naamã, cada
quinta-feira com um tema diferente. Venha participar!

FESTA JUNINA
COMUNIDADE CRISTO REI

A comunidade Cristo Rei
convida você e sua família para
uma tradicional Festa Junina.
Será nos dias 9, 16, 23 e 30 de
Junho, a partir das 17h, com barracas de churrasco, pizza, pastel,
cachorro quente, tapioca, caldo
de mandioca, crepe, quentão, vinho quente, doces típicos e brincadeiras, à rua Major Freire, 792,
Vila Monte Alegre. Aceitam-se
doações de brinquedos, prendas
diversas e alimentos não perecíveis para as barracas. Ajude a
comunidade e venha divertir-se!
WEBTV SÃO JUDAS

Assista as missas e acompanhe os nossos programas especiais
acessando na internet o site do
Santuário: www.saojudas.org.br.

PRIMEIRA
SEXTA-FEIRA DO MÊS

Toda a primeira sexta-feira
do mês acontece no Santuário a
tradicional Missa Reparadora em
louvor ao Sagrado Coração de
Jesus. A próxima será no dia 04
de Maio, na igreja nova às 9h da
manhã e na igreja antiga às 20h.
Venha rezar conosco!

BAZAR PARA
O DIA DAS MÃES

O Apostolado da Oração do
Santuário convida para o seu tradicional Bazar para o Dia das Mães,
nos dias 03 e 04 de Maio das 10h
às 17h no hall da Sala São Judas,
com objetos de decoração e cozinha, roupas novas e seminovas,
bijuterias e calçados. Não perca!

Esta edição do Jornal São Judas foi fechada em 20 de Abril de
2018. Mais informações: tel. 3504-5700 ou 5072-9928.
Site: www.saojudas.org.br

Santuário

Foto: pixabay.com

Nosso
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UMA CARTA AO
IRMÃO QUE NÃO
NASCEU
Esta carta, baseada em uma experiência da vida real, foi escrita por uma
dirigente do movimento Pró Vida,
que por razões óbvias deseja permanecer no anonimato:
“Meu querido irmão: hoje, enquanto olhava alegremente nos olhos do
meu filhinho, me perguntei como é
possível que alguém possa fazer mal
a uma criatura inocente como esta
que não pode se defender, e chorei
por todos aqueles bebês que foram
abortados, e não tiveram a sorte que
meu filho teve de poder nascer e ser
embalado nos braços de uma mãe
que o esperou com amor.
Embora não tivesse a mesma sorte
de te conhecer nesta terra, eu te amo
muito meu irmão, pois através dos
olhos da alma eu te vislumbrei. Sei
que se tivesse podido nascer, terias o
cabelo preto de nosso pai e os olhos
vivos e alegres de nossa mãe; talvez
até se pareceria um pouco comigo.
Nesta carta, a qual com o favor de
Deus espero que os anjos te façam
chegar, quer te pedir que perdoe nossa
mãe por não ter te permitido nascer.
Ela não sabia o que fazia quando foi
até aquela mal chamada “clínica”,
onde um médico sem escrúpulos; que

sabia que abortar é matar; destroçou
com a cureta teu corpinho que mal
começava a se formar, e com ele destruiu também o plano de Deus para ti.
Nossa mãe, pobrezinha, não soube o
que tinha feito até muitos anos depois.
Num triste dia, contemplamos horrorizadas a realidade do aborto homicida refletida em algumas fotos na
internet, verdadeiras provas de que
o aborto é um crime... Que grande
dor sentimos, querido irmão, ao ver
aquelas fotos pela primeira vez e
comprovar como deve ter ficado teu
corpinho depois do aborto que te privou a vida; e que, embora passados
já vários anos, nossa querida mãe não
pôde esquecer! Irmãozinho, ela ainda
sonha contigo, sobre como seria, e eu
às vezes, quando nos reunimos todos os irmãos na mesa familiar com
nossos pais, sinto no meu coração
tua ausência, que faz com que o grupo esteja incompleto e me pergunto
como seria tê-lo aqui conosco.
Lá no céu, onde sei que graças à
misericórdia de Deus você está, rogo
a Ele que te envie meus pensamentos,
e te peço perdão em nome de nossa
mãe, a quem a imensa dor do arrependimento e o peso que levou em
sua consciência por tua morte; não
a deixaram expressar em palavras o
que deveras sente. Roga a Deus por
ela, pois embora soubesse que Ele a
perdoou porque não sabia o que fazia, ainda lembra e pensa no muito
que teria te amado, se tivesse nascido. Peça a Ele por outras mulheres,
para que não caiam no mesmo erro
que nossa mãe, por falta de conhecimentos. Da minha parte, prometo
que ainda que não pudesse te salvar
do aborto, outras crianças serão salvas pelo meu esforço, pois trabalharei para levar às suas mães a mensagem que a nossa não recebeu.
O amor e a lembrança, da sua irmã que
espera, com a ajuda de Deus, encontrar
contigo algum dia na eternidade...
Fonte: Anônimo, “Carta ao irmão que
não conheço” - Boletim Escolha a Vida (Jan/
Fev 1991), suplemento “Caminos de Esperanza”. Escolha a Vida é o boletim de Vida
Humana Internacional. Site: ACI digital

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!
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