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VIVÊNCIA FRATERNA
Queridos devotos de São Judas Tadeu,
colaboradores e amigos do nosso Santuário, o Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco!
Somos Igreja e queremos viver sempre mais a alegria da vida cristã na partilha, no compromisso e, sobretudo, pelo
vínculo da caridade. Este ano celebramos o “Ano do Laicato”, tendo como objetivo geral, no ser Igreja, povo de Deus,
celebrar a presença e a organização dos
cristãos leigos e leigas no Brasil; aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar Jesus
Cristo e seu Reino na sociedade.
Nosso Jornal São Judas Tadeu tem um
grande objetivo formativo e evangelizador, ou seja, levar até você conteúdos de
fé, doutrinal, espiritual, social, educacional e cultural, como também possibilitar
o conhecimento dos trabalhos realizados
em nosso Santuário São Judas Tadeu.
Queridos irmãos, a caminhada na
vida cristã sempre exigirá de nós um
comprometimento como filhos batizados, como Igreja, enfim, como irmãos.
Possamos assim, viver o tempo de Deus,
o kairós em nosso dia-a-dia. Neste contexto o Ano do Laicato é uma ocasião
muito oportuna para toda Igreja no Brasil

vivenciar intensamente, por meio de orações, celebrações e reflexões, este compromisso de fé exaltando o protagonismo dos leigos e leigas na vida da Igreja.
Sejam todos sempre bem vindos em
nosso Santuário! Nesta casa de irmãos
queremos juntos promover a fé e a profunda experiência do amor de Cristo nas
celebrações, confissões, atendimentos,
atividades pastorais e vivência fraterna.
Sempre nos alegramos por contar
com sua presença e ajuda, pois juntos somos Famílias de devotos de São Judas
Tadeu. O nosso Santuário sempre está de
portas abertas para te acolher, pois aqui é
a casa de Deus, casa de oração, de encontro, enfim é a casa de irmãos.
Que a alegria do Cristo ressuscitado
nos impulsione a viver a verdade da nossa fé, que está em Jesus. Que Deus abençoe e conceda copiosas graças a você e a
sua família. Lembre-se: Nós somos Santuário São Judas Tadeu!

PADRE JOSÉ
RONALDO , SCJ
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CALENDÁRIO MARÇO
01 – Dia Mundial de Orações da Mulher
02 – Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às 9h na
igreja nova do Santuário (Apostolado da Oração) e às 20h na igreja antiga, concelebrada
03 – Dia do Meteorologista
04 – 3º Domingo da Quaresma
05 – Dia do filatelista brasileiro, dia nacional da Música clássica
07 – Memória das mártires Santas Perpétua e Felicidade; Dia nacional da advocacia
pública e dia do fuzileiro naval
08 – Dia Internacional da Mulher
09 e 10/03 – “24 Horas para o Senhor”, 24 Horas de oração, adoração e confissão sacramental
10 – Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo
11 – 4º Domingo da Quaresma “Laetare”
12 – Dia do Bibliotecário
14 – 175 anos do nascimento de Pe. Dehon: dia de orações pelas Vocações Dehonianas
Evento às 14h no Salão Dehon; Dia Nacional da Poesia. Dia Mundial de em defesa dos
rios, da água e da vida
15 – Dia da Escola; Dia Mundial dos Direitos do Consumidor
17 – Ordenação Diaconal do Frater Otávio Silva e Frater Jerry às 19h30 na igreja nova.
Ordenante Dom José Roberto Fortes Palau.
18 – 5º Domingo da Quaresma
19 – São José, Esposo da Virgem Maria e Padroeiro da Igreja; dia do Artesão; dia do
Consertador e do Carpinteiro
20 – Início do Outono às 13h14
21 – Dia internacional para a eliminação da Discriminação Racial e dia Florestal Mundial; Missa pelos Enfermos no Santuário às 15h na igreja nova
22 – Dia Mundial da Água
23 – Dia Mundial da Meteorologia
24 – Dia Mundial de combate à Tuberculose
25 – Domingo de Ramos e da PAIXÃO DO SENHOR, Inicio da Semana Santa. Coleta
como gesto concreto da Campanha da Fraternidade. Programação completa da Semana
Santa às páginas 6 e 7.
26 –Dia do Cacau e dia do Mercosul
27 – Dia Mundial do Circo e dia Mundial do Teatro
28 – Dia do Diagramador e dia do Revisor. Dia dedicado a São Judas Tadeu no Santuário,
com missas às 06h, 07h, 08h30, 10h,12h, 13h30,15h,17h, 18h,19h e 20h30 na igreja nova
29 – Ceia do Senhor, mandamento do Amor, Instituição da Eucaristia, lava-pés.
30 – Paixão do Senhor. Feriado.
31 – Vigília Pascal
01 de Abril – Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor

Pensamento do Pe. Dehon
“Cada amigo do Coração de Jesus deve reproduzir este divino coração
de uma maneira especial e distinta, segundo as suas possibilidades e
como a graça o inspira, mas, sobretudo viva nele o Coração de Jesus.
Este coração que ama, se imola e não deixa jamais de se doar”

Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)

Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus - Dehonianos
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FRATERNIDADE
E SUPERAÇÃO
DA VIOLÊNCIA
Como acontece desde 1964, a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil promove, a partir da Quarta-Feira de Cinzas, mais uma Campanha da Fraternidade, cuja finalidade
principal é vivenciar e assumir a dimensão comunitária da Quaresma.
Celebrada no tempo da Quaresma, a Campanha da Fraternidade
chama nossa atenção para a dimensão social da conversão: nós, cristãos, não buscamos apenas a nossa
salvação, mas a salvação de todos
(cf. 1Cor 15, 28). O evangelho de
Mateus a respeito do juízo final ressalta que os bons serão colocados de
um lado e os maus de outro (cf. Mt
25, 31-45). O juízo final é revelador:
ensina que nossa salvação, nossa felicidade, assim como nosso fracasso,
não acontece independentemente das
outras pessoas. Pelo contrário, nossa
bem-aventurança eterna inclui, de
algum modo, a felicidade das outras
pessoas; assim como nosso egoísmo
contribui também para a degradação
do mundo. Por isso mesmo, devemos
estar sempre disponíveis a colaborar
com a salvação integral de cada ser

humano; isso inclui também as salvações parciais que ao longo da história vão acontecendo na economia, na
política e na organização social.
Não fosse assim, aos que são vítimas das injustiças, aos excluídos do
bem-estar social e econômico, negar-se-ia, de certo modo, sua participação numa salvação parcial, que deveria beneficiar a todos. Seria como
privá-los de uma felicidade, certamente parcial, mas à qual eles têm
direito. Portanto, somente o compromisso eficaz com os mais abandonados garante a nós, cristãos, a certeza
de caminharmos para a felicidade
completa; meta, por excelência, de
nossa fé. A dimensão social é intrínseca ao processo de conversão. Justamente, por isso, durante a Quaresma,
tempo forte de conversão, acontece a
Campanha da Fraternidade em nosso Brasil. Em suma, a Quaresma é o
tempo em que somos mais fortemente tocados pela Palavra, cultivamos
mais intensamente a oração, o amor
a Deus e a solidariedade fraterna.
Este ano o tema é: “Fraternidade
e Superação da Violência”. A violência manifesta-se de várias formas,
inclusive em nossas palavras. Ela é
toda forma de agressão física, moral, psicológica que se exerce contra
alguém, por vários motivos. Pode
estar em nossas casas, nas ruas, no
trânsito, nas escolas, no ambiente de
trabalho, nos meios de comunicação;
enfim, presente nos mais variados
espaços de convivência social. Ela
mata tanto fisicamente como moral
e emocionalmente. Segundo dados
estatísticos apresentados pelo texto
base da Campanha da Fraternidade
2018, apesar de possuir menos de 3%
da população mundial, nosso país
responde por quase 13% dos assassinatos do planeta.
Em 2014, o Brasil chegou ao topo
do ranking, considerado o número absoluto de homicídios. Foram 59.627

Igreja

mortes, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
São números alarmantes. Acontecem
mais homicídios no Brasil do que em
diversas das guerras recentes. Nosso
país passa por uma epidemia de homicídios. Além dessa violência direta
à vida, existe outra forma mais sutil
de violência, não menos danosa à
dignidade humana: é a violência expressa sob a forma de preconceito. E,
aqui, podemos citar alguns tipos de
preconceito: de raça, de classe social, de política, de intolerância religiosa, entre tantos outros. Pois bem,
essa forma de violência é atualmente
potencializada pelas tecnologias digitais de comunicação e de informação, especialmente as redes sociais.
A cordialidade parece ceder lugar à
intolerância. É fato: precisamos urgentemente superar a violência em
suas mais diversas manifestações.
Por isso, o lema da Campanha da
Fraternidade 2018 é: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23, 8). Não somos
inimigos, mas irmãos. Pertencemos
à família de Deus, em Cristo somos
todos irmãos (cf. Gl 4, 5). Nessa
grande família, irmão perdoa, não
se vinga. A Campanha sugere alguns
elementos que nos ajudarão no exercício diário do perdão, dentre eles:
cultivar sempre o diálogo, tomar
cuidado com nossas palavras e atitudes, promover a vida e respeitar a
dignidade de cada pessoa, combater
as causas da injustiça social, reivindicar educação de qualidade para
nossas crianças e jovens. Termino
com o refrão do Hino da Campanha:
“Fraternidade é superar a violência!
É derramar, em vez de sangue, mais
perdão! É fermentar na humanidade
o amor fraterno! Pois Jesus disse que
‘somos todos irmãos’”.

DOM JOSÉ ROBERTO FORTES PALAU
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo
para a Região Episcopal Ipiranga
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24 HORAS PARA O
SENHOR: CONVITE
À ORAÇÃO E À
RECONCILIAÇÃO
Em mais um ano, o Vaticano junto
com as dioceses de todo o mundo, celebrará o dia de oração e confissão “24
horas para o Senhor”, organizado pelo
Pontifício Conselho para a Promoção
da Nova Evangelização.
Este evento será realizado nos
dias 09 e 10 de Março, uma sexta-feira e um sábado, iniciando com
uma liturgia penitencial na Basílica
de São Pedro, presidida pelo Papa
Francisco. Em seguida, as igrejas de
todas as dioceses do mundo que acolherem a iniciativa também oferecerão o sacramento da reconciliação e
desenvolverão várias iniciativas.
Na Mensagem para a Quaresma
deste ano, o Papa convida a todos para
celebrar o sacramento da Reconciliação
num contexto de Adoração Eucarística,
inspirando-nos nas palavras do Salmo
130: “Em Ti, encontramos o perdão”
(v. 4). Ele convida os membros da Igreja
a empreender com ardor o caminho da
Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração: “Se por vezes parece
apagar-se em muitos corações o amor,
este não se apaga no coração de Deus!
Ele sempre nos dá novas ocasiões para
podermos recomeçar a amar.”
A iniciativa das 24 horas de oração
surgiu em 2014, proposta pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova
Evangelização. Na mensagem para a
Quaresma 2016, o Papa manifestou o
desejo de que a atividade fosse realizada novamente e destacou que esse
período torna-se propício à conversão
e aproximação da misericórdia divina.
Na Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu haverá as 24 horas para o Senhor. O Santíssimo Sacramento será
exposto após a missa das 20h do dia 09
de Março para a Adoração Eucarística,
na igreja antiga. Haverá atendimento a
confissões, além de uma Vigília do dia
09 para o dia 10, noturna, baseada no
tema da Campanha da Fraternidade
2018. Programe-se e participe!

Nosso
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Novos padres

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ
Transferido do Noviciado Sagrado Coração de
Jesus, Barretos, SP, para ser Pároco e Reitor da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

PE. ALOÍSIO BACK,SCJ
Transferido de uma missão nas Filipinas

PE. ELÓI JOSÉ SCHONS,SCJ
Transferido da Paróquia Nossa Senhora da
Candelária, Vila Maria, São Paulo, SP.

PE. LEANDRO DOS SANTOS
Padre da diocese de Taubaté (SP) em processo
de entrada para a vida religiosa na Congregação dos
Padres do Sagrado Coração de Jesus em experiência
pastoral na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

PE. REGINALDO DE SOUZA,SCJ
Transferido da Paróquia São Mateus,
Parauapebas, PA.

PADRES, SEJAM TODOS MUITO BEM VINDOS AO SERVIÇO
FRATERNO EM NOSSO SANTUÁRIO, COM AS BÊNÇÃOS DE DEUS
E A INTERCESSÃO DE SÃO JUDAS TADEU!

Fotos: Irmã Gabriela, PASCOM

Fotos: Priscila Thomé Nuzzi

Na edição de Janeiro/Fevereiro do Jornal São Judas comunicamos que
quatro padres que serviam em nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu haviam sido transferidos para outras comunidades. Foram eles: o Pároco e Reitor, o Pe. Sérgio José Hemkemeier,scj, o Pe. Ubirajara Salazar,scj, o Pe.
Damião Pereira da Silva,scj e o Pe. Geovane Inácio dos Santos,scj. Agora,
desde o início de Fevereiro, recebemos em nosso Santuário, cinco novos padres que vieram completar a nossa equipe religiosa de 2018:

BENDITO AQUELE QUE VEM EM
NOME DO SENHOR!
A comunidade do Santuário São
Judas Tadeu, na região episcopal Ipiranga pertencente à Arquidiocese de
São Paulo, teve a alegria de celebrar,
em 09 de Fevereiro, a missa de posse
do seu novo pároco e reitor.
A Missa Solene foi celebrada por
Dom José Roberto Fortes Palau e
contou com a presença de vários padres da região, além dos sacerdotes
da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, a qual pertence o Pe. Eli Lobato dos Santos,scj, que foi empossado como pároco e
reitor do Santuário.
Durante a cerimonia de posse,
Padre Eli renovou profissão de fé e
as promessas sacerdotais e lhe foram
entregues os três símbolos de sua

nova missão: o evangeliário (livro
que contém os quatro evangelhos)
que representa a missão do padre
como anunciador da Palavra, a estola
sacerdotal, representando a escuta,
e por fim, as chaves do sacrário, representando o ofício de guardião da
Santa Eucaristia.
Em sua homilia Dom José Roberto explanou a ideia de como deve ser
um sacerdote dizendo que o Padre
deve ser um Administrador da graça
de Deus, tendo como foco de seu ministério três olhares: olhar voltado a
Cristo, olhar voltado a Igreja e olhar
voltado ao mundo.
A Igreja do Santuário São Judas
Tadeu se alegra com a posse do novo
pároco, com a sua resposta alegre
e disponível ao chamado, e roga a
Deus, pelo poder do Espírito Santo,
que o conduza neste novo tempo, sob
a proteção da Nossa Senhora Aparecida e de São Judas Tadeu, Padroeiro
desta Paróquia.

IR. GABRIELA CRISTINA TRIERVAILER, PMMI,

PASCOM – Pastoral da Comunicação do Santuário São Judas Tadeu

Entrevista

Foto: Priscila Thomé Nuzzi

assimilar, procurar vivenciar, cultivar,
mas tem um lado mais devocional,
sentimental, emotivo. Um complementa a outra: racional, intelectual,
mas que precisa do devocional, emocional. Deus é meu Pai, e como me relaciono com Deus, que é o meu Pai?
São Judas Tadeu, apóstolo do Senhor, mártir da fé, exemplo de vida
para mim, mas tenho em relação a ele
um sentimento: aprendi a me confiar
a ele. Entendo que, como pastor, devo
contribuir para que a vida cristã dos
devotos, além dos aspectos racional e
teórico, ganhe no ardor e na dimensão afetiva. Minha missão é contribuir
para que essa devoção a São Judas Tadeu aqui se desenvolva, aperfeiçoe, se
aprofunde um pouco mais.

PADRE ELI LOBATO DOS SANTOS, O NOVO
PÁROCO E REITOR DO SANTUÁRIO
1) QUEM É O PADRE ELI LOBATO DOS SANTOS?
Pe. Eli: Sou padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração
de Jesus, natural de Taubaté (SP). Tenho 32 anos de padre e a maior parte
desse tempo trabalhei na formação e
apenas 7 anos em Paróquia (Pároco
da Paróquia São Luiz Gonzaga, em
Brusque, Santa Catarina). Nos últimos 15 anos estive em Barretos, no
noviciado da nossa Província Brasil,
São Paulo. De lá, fui transferido pra
cá e cheguei aqui ao Santuário em 09
de Fevereiro.
2) PADRE ELI, QUAIS ESTÃO
SENDO AS SUAS EXPECTATIVAS COMO NOVO PÁROCO E
REITOR, NO SANTUÁRIO SÃO
JUDAS TADEU?
Pe. Eli: Como faço parte do governo da província, tenho escutado
sobre o Santuário São Judas Tadeu
há mais de 1 ano. A partir de Maio
de 2017, quando fui informado que
poderia ser transferido para cá, fui
formando alguma ideia do que poderia ser a minha ação pastoral, minha

missão aqui... Parece que a minha
missão aqui deve ter basicamente
três direções: administração, animação pastoral (paroquial e devocional,
que ultrapassa a cidade de São Paulo)
e a vida fraterna em comunidade.
Somos 12 padres. O que me parece é que devo ser e fazer é procurar
administrar da maneira mais adequada possível o patrimônio do Santuário; na pastoral dar um novo impulso,
novo ardor, nova animação, e nós,
em comunidade, nós padres, vivermos de uma maneira fraterna, para o
bem da missão.
3) COMO O SENHOR VÊ A DEVOÇÃO POPULAR?
Pe. Eli: O tempo todo que eu fui
estudando e trabalhando, fui compreendendo que a vida cristã católica
tem o aspecto de um conhecimento
intelectual, aprofundamento espiritual da vida cristã, mas tem um aspecto
mais devocional, que tem uma forte
conotação afetiva. A devoção mostra mais isso. A vida cristã católica
se caracteriza dessa maneira: precisa
de um conteúdo teórico, de uma reflexão, são os valores da fé que devo

4) COMO A DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO É MANIFESTADA AO MUNDO HOJE?
Pe. Eli: As pessoas têm necessidade de conhecer quem é Jesus. Ele
não é simplesmente um bom homem,
mestre, milagreiro, um bom líder religioso: é tudo isso e muito mais, é
Deus e homem verdadeiro. Não está
simplesmente como mais um ao lado
de Buda, de Confúcio, de Maomé.
Não é mais um. Ele é único Filho de
Deus verdadeiro. Compreender isso
é necessário. O Coração de Jesus é a
pessoa de Jesus: todo o seu ser, tudo
o que é, ensinou e fez. Lado afetivo:
eu amo o Coração de Jesus porque
eu sinto que ele me ama. Além de eu
conhecer e entender que ele é Deus
e Senhor, tenho uma relação afetiva
com ele. Necessária para todos nós.
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É preciso que eu o tenha uma relação
afetiva, como meu amigo, meu Senhor e Salvador. A dimensão devocional toca o meu interior. É preciso
conhecer Jesus e cultivar uma devoção em relação a ele.
5) DEIXE UMA MENSAGEM
AOS PAROQUIANOS, DEVOTOS E DEVOTAS DE SÃO JUDAS TADEU!
Pe. Eli: Queridos irmãos na fé,
aproveito o início da Quaresma, na palavra da primeira leitura da Quarta-feira
de cinzas, para lhes dizer o que o senhor
nos pede: “Voltai-vos para mim!” Procuremos voltar para o Senhor um pouco mais. Reconhecer que não podemos
viver sem Ele. Que todos nós, em nossa
caminhada quaresmal, consigamos voltar mais para Deus. Em relação à problemática da violência, fazendo eco à
Campanha da Fraternidade, que todos
nós possamos fazer alguma coisa para
combatê-la. Que nos confrontemos:
qual ato, atitude, gesto, em mim, que
é violento? Corrigir isto! Quem tem
a missão de educar, de orientar outras
pessoas, não deixem passar a oportunidade de orientar: pagar o mal com o
mal não resulta em bem. A violência
não traz nenhum benefício. Acolhamos
essas duas propostas: voltar para Deus e
tomar como compromisso contra a violência. A agressividade está em todos
nós, mas pode ser controlado, remodelada... Façamos todos um compromisso
quaresmal pela não-violência. Desejo a
todos uma abençoada quaresma!
Por Priscila Thomé Nuzzi e
Renata Souza
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Botão, ECC) / Pastoral da Criança / Pastoral da Acolhida / Pastoral da Coleta.
Missa pelos falecidos na Igreja nova
às 20h. Demais missas como de costume (7h, 9h, 12h e 17h). Confissões na
Sala São Judas, das 8h às 20h. Bênçãos
na Capela de Bênçãos, das 8h às 20h.

Foto: Priscila Thomé Nuzzi

TERÇA-FEIRA SANTA
27/03/18
15h – Missa: Senhor dos Passos –
Igreja nova
Presidente: Pe. Leandro dos Santos,scj
Responsabilidade: Obra Social
São Judas Tadeu / CEI São Judas
19h30 – Via-Sacra – Igreja antiga
Presidente: Pe. Aloísio Back, scj
Responsabilidade: Comunidades /
Pastoral da Escuta / Pastoral da Mediação
Missa pelos falecidos na Igreja
nova às 20h. Demais missas como
de costume (7h, 9h, 12h e 17h). Confissões na Sala São Judas, das 8h às
20h. Bênçãos na Capela de Bênçãos,
das 8h às 20h.
QUARTA-FEIRA SANTA
28/03/18
Programação do dia 28 (São Judas
Tadeu) como de costume: missas às
6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h,
17h, 18h, 19h e 20h30 na igreja nova.

DOMINGO DOS RAMOS E DA
PAIXÃO DO SENHOR – 25/03/18
16h30 – Procissão e Missa Solene
– Igreja nova
Presidente: Pe. Eli Lobato dos
Santos, scj
Responsabilidade Missa: Renovação Carismática Católica / Pastoral do
Dízimo / CAJU / Missão Dehoniana
Juvenil (MDJ) / Pastoral Vocacional
Responsáveis pela organização
da procissão: Pastoral Litúrgica
Animação da procissão: Pe. Damião Pereira da Silva, scj
Na volta da procissão haverá o
“Salmo da Porta” (Sl 23) em frente
a porta da Igreja nova.
Missas como aos domingos com a
bênção de ramos: às 7h, 8h30, 10h,
12h, 15h e 19h30. A missa das 18h

será na igreja antiga. Confissões na
Sala São Judas: das 8h às 18h. Bênçãos ao final de cada missa.
SEGUNDA-FEIRA SANTA
26/03/18
15h – Missa: Nossa Senhora das
Dores – Igreja nova
Presidente: Pe. José Ronaldo
Gouvêa, scj
Responsabilidade: Funcionários da
Paróquia/Santuário e da Obra Social
São Judas Tadeu / Movimentos (Apostolado da Oração, Legião de Maria,
Mãe Peregrina, Terço dos Homens)
19h30 – Via-Sacra – Igreja antiga
Presidente: Pe. Aloísio Knob, scj
Responsabilidade: Família (Pastoral Familiar, Pastoral dos Noivos, Cerimoniais de Casamentos, Família em

Foto: Priscila Thomé Nuzzi

CELEBRAÇÕES SEMANA SANTA 2018 NO
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

QUINTA-FEIRA SANTA
29/03/18
Via-Sacra na Igreja antiga às 7h,
9h, 12h, 15h e 17h.
20h – Missa Solene da Ceia do Senhor
– Igreja nova (Única Missa deste dia).
Presidente: Pe. Eli Lobato dos
Santos, scj
Responsabilidade: Animação Bíblico-Catequética (Pré-Catequese,
Eucaristia, Perseverança, Catequese
de Adultos, Aprofundamento da Fé).
Após a Missa haverá uma hora de
Vigília na Igreja antiga.
Responsáveis pela Vigília: Pe. Eli
Lobato dos Santos, scj / Leigos Dehonianos / Ministros da comunhão.
Confissões no Salão Dehon, das 8h
às 18h. Bênçãos na Capela de Bênçãos, das 8h às 18h.
Obs: A Igreja antiga ficará aberta até às 20h.

TRÍDUO
PASCAL

Foto: Priscila Thomé Nuzzi

SEXTA-FEIRA SANTA
DA PAIXÃO DO SENHOR
30/03/18
Não haverá missas e bênçãos
neste dia.
Confissões das 8h às 14h no Salão
Dehon.
A Secretaria Paroquial e loja
estarão abertas até às 18h.
Via-Sacra na Igreja antiga das
6h às 13h, coordenada pelas seguintes equipes:
6h – Comunidades / Família / Pastoral da Criança / Pastoral da Saúde
7h30 – Movimentos / Renovação
Carismática Católica / Vicentinos /
Voluntariado / Missão Dehoniana Juvenil (MDJ)
9h – Comunicação / Funcionários
da Paróquia/Santuário e da Obra Social São Judas Tadeu / Obra Social
São Judas Tadeu / CEI São Judas
(Creche) / Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão
10h30 – Pastoral da Escuta / Pastoral da Mediação / Liturgia / Pastoral
Vocacional / Leigos Dehonianos / Pastoral da Acolhida / Pastoral da Coleta
12h – Juventude / Animação Bíblico-Catequética / Pastoral do Dízimo / Pastoral do Batismo / Comunidades Jovens
15h – Ação Litúrgica da Paixão
do Senhor – Igreja nova
Presidente da Ação Litúrgica da
Paixão do Senhor: Pe. Eli Lobato
dos Santos, scj

Destaque

Foto: Priscila Thomé Nuzzi

www.saojudas.org.br

7

Foto: Priscila Thomé Nuzzi

Jornal São Judas
Março de 2018

Comunicação (PASCOM), Juventude, Crisma, Pastoral do Batismo.
Não haverá bênçãos neste dia. Confissões das 8h às 15h no Salão Dehon.
A Secretaria Paroquial e loja estarão abertas até às 18h.

Responsabilidade: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão /
Voluntariado / Vicentinos
Responsáveis por organizar o beijamento das cruzes ao final da celebração:
Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão / Pastoral da Acolhida.
17h – Via-Sacra Encenada –
Igreja nova
Responsabilidade: Pe. José Ronaldo de Castro Gouvêa, scj, Vivarte
e Pastorais do Santuário.
Logo em seguida haverá a Procissão
do Senhor Morto (Saída da Igreja nova).
Responsáveis pela organização
da procissão: Pastoral Litúrgica
Animação da procissão: Pe. Cláudio Weber, scj e Diácono Otávio
Condução dos andores: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão
Na volta da Procissão (Igreja

nova), acolhida e oração final: Pe.
Aloísio Knob, scj
Organização: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão /
Pastoral da Acolhida
SÁBADO SANTO
(VIGÍLIA PASCAL) - 31/03/18
19h30 – Solene Celebração da
Vigília Pascal – Igreja nova (Única
Missa do dia) com Bênção do fogo
novo e acendimento do Círio Pascal em frente à igreja antiga
Presidente: Padre Eli Lobato dos
Santos, scj
Responsabilidade: Pastoral da

DOMINGO DE PÁSCOA DA
RESSURREIÇÃO DO SENHOR
01/04/18
6h – Procissão da Ressurreição
(Saída da Igreja nova)
Animação da procissão: Pe. José
Ronaldo de Castro Gouvêa, scj
Organização da procissão: Pastoral Litúrgica
Na volta da procissão (Igreja
nova) – Acolhida e oração: Pe. José
Ronaldo de Castro Gouvêa, scj
7h – Missa Solene de Páscoa
transmitida pela TV BAND – Igreja nova (Para todos os agentes de
pastoral, voluntários, funcionários e
devotos).
Presidente: Pe. Eli Lobato dos
Santos, scj e Pe. José Ronaldo de
Castro Gouvêa, scj
Responsabilidade: Equipe da
Missa da TV BAND
Demais missas como aos domingos (às 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30,
18h e 19h30).
Confissões das 8h às 12h na Capela de Bênçãos. Bênçãos no final de
cada missa.
A Secretaria Paroquial e loja estarão abertas até às 12h.

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

Foco
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SOMOS TODOS IRMÃOS:
A PAZ É POSSÍVEL!

A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA PASSA PELO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Os caminhos para a superação da
violência no Brasil estarão em discussão neste ano por meio da Campanha
da Fraternidade. A iniciativa pretende motivar os católicos a recuperar o
significado central da fé cristã: o amor.
“O esquecimento do mandamento
do amor e da ética gestam e despertam
a violência. Os descaminhos, no entanto, podem ser superados com a volta às
origens, com a reconciliação e a misericórdia. Somos chamados à superação
da violência, pois somos filhos e filhas
de Deus”, indica o secretário-geral
da CNBB, Dom Leonardo Steiner na
apresentação do tema no texto-base.
O convite que também é aberto
a toda sociedade traz um alerta para
o país que está em quinto lugar no
ranking da violência contra meninos
e meninas entre 10 e 19 anos, segundo
relatório do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) e que detém
a primeira posição em número de
mortes violentas no mundo, de acordo com estudo da Small Arms Survey.
Diante destas estatísticas e de
tantas outras, como prevenir a violência? E como pensar no combate
à violência sem falar de desenvolvimento humano?

Nessa tarefa, as ONGs, projetos
sociais, instituições e associações filantrópicas são grandes aliados na
promoção de um caminho seguro para
inúmeras crianças e jovens, que por
causa da desigualdade, não encontrariam por si próprios oportunidades
para uma vida digna e longe do círculo
da violência. A superação da violência pede comprometimento e ações
que envolvam tanto a sociedade civil,
como os membros da Igreja e os poderes constituídos, para que os direitos
humanos e a promoção da cultura da
paz sejam assegurados por políticas
públicas emancipatórias.
A Campanha da Fraternidade,
abordando a realidade, nos provoca a
sermos construtores da paz e gestores
da fraternidade. Superar a violência é
tarefa de todo cristão, pois recebemos
o mandamento do amor como vocação e missão. Fomos em Cristo adotados como filhos e filhas, recebemos a
dignidade filial (Gl 4,5). Superamos a
violência quando fomos tomados pela
paternidade de Deus e pela filiação em
Jesus. Em Cristo, somos todos irmãos!
Adaptado do livro texto da CF
2018 e do site www.a12.com

A Campanha da Fraternidade de
2018 trata sobre a violência e traz
consigo um grande chamado para que
todos possamos contribuir nesse tema
tão preocupante.
Triste tempo em que a paz se torna tão difícil de ser mantida, de norte
a sul e de leste a oeste. Num mundo
tão perfeito e com tantas maravilhas
em que o ser humano poderia viver
completamente feliz. A violência torna-se completamente natural e, de tão
comum, caímos na indiferença perante acontecimentos gravíssimos diante
nossos olhos.
Será que em nossas famílias existe
violência? Pode ser que embaixo do
nosso nariz existam pessoas precisando de proteção.
O silêncio medroso ou indiferente
pode ser o maior aliado à violência,
seja ela física ou psicológica. Mulheres vítimas de preconceito machista
ainda sofrem desse mal. E muito mais.
Certa vez atendi uma criança chegando ao Instituto Meninos de São
Judas que tinha a cabecinha muito, digamos, “torta”... Fui saber o que havia
acontecido com ela. Então, o que pude
entender é que essa criança já tinha
passado por oito fraturas craneanas
de tanto apanhar do padrasto. E como

esse, são inúmeros os casos...
Vamos a alguns exemplos bem
mais simples e comuns. Dentro da família podem existir situações bem sutis que são extremamente nocivas, por
exemplo, a comparação entre filhos
em que um se sente sempre o patinho
feio. Entre os casais, por vezes, a infidelidade, em pequenas situações levam
ao mal estar psicológico, chegando ao
divórcio.
O dinheiro é o outro grande vilão
na questão da violência social. A corrupção nos humilha diante de tantos
tributos mal aproveitados e roubados.
Nosso povo sofre diante de tanta
insegurança e frustrações na educação,
na saúde e em nosso pão de cada dia.
O Brasil investe na batalha às drogas
somente com ataques aos morros e comunidades, ao invés de investir numa
política pública que promova mais empregos, cultura, educação e lazer para
crianças e jovens, que são elementos
essenciais a esse combate.
A paz pode ser possível com o amor
ao próximo, ao lembrarmos sempre
que somos todos iguais, somos todos
irmãos!

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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Pastorais
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CATEQUISTAS EM RETIRO
No dia 17 de Fevereiro, iniciando
os trabalhos da Catequese de 2018,
aconteceu o Retiro de Catequistas de
Iniciação Cristã, da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
Orientado pelo Pe. Jojappa Kakumanu,scj – diretor espiritual da Pastoral Catequética do Santuário, o retiro
foi ministrado pelas irmãs Aparecida
e Patrícia da Congregação das Irmãs
de Belém do Rio de Janeiro. Neste
ano, o retiro foi realizado no Centro
de Formação Sagrada Família, localizado no bairro do Ipiranga.
A presença das irmãs por si só,
já foi sinônimo de alegria e aprofundamento dos assuntos catequéticos.
Elas tornam assuntos que aparentemente podem ser cansativos, em
algo muito interessante. Foi um dia
de muitas graças, bênçãos, oração
e felicidade. Daqueles dias que vão
embora e a gente nem percebe que
tantas horas se passaram. Oportunidade para novos conhecimentos
e novo ânimo para este ano que se

inicia, enchendo o coração de cada catequista com novas
esperanças.
Madre Maria Helena Cavalcanti, fundadora e diretora da Congregação tem esse pensamento que deverá nos
guiar durante 2018: “Começar é bom, continuar é ótimo,
terminar é tudo.”
Que São Judas Tadeu rogue pela nossa Catequese e que
tenhamos mais um ano vencendo as batalhas que se colocarem em nossos caminhos.
MARTA FERREIRA
Coordenadora da Catequese de Iniciação Cristã da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu

QUAIS SEUS PLANOS
PARA 2018?
A Pastoral do Empreendedor convida você que já é empreendedor ou pretende abrir um negócio, para participar
da palestra “Quais seus planos para 2018?” cujo objetivo
é proporcionar uma reflexão visando questionar, apontar e
esclarecer de que forma estamos iniciando mais este ano.
A proposta é analisar como estão as nossas prioridades
e quais são as nossas necessidades; o que pode e deve ser
mantido, melhorado ou mudado. A palestra provocará uma
análise rápida nos campos pessoal, social, familiar, financeiro e, acima de tudo, espiritual.
Venha conosco definir onde você quer chegar neste
ano de 2018. A palestra acontecerá no dia 06 de Março,
às 19h30 no Salão Dehon e será ministrada por Rubens
Florêncio, empresário, palestrante, contabilista, consultor
em assessoria e serviços contábeis.
Também esperamos que você também se junte a nós no
nosso Encontro de Leitura e Partilha da Palavra que acontecerá no dia 20 de Março, às 19h30 no Salão Dehon. Traga
a sua Bíblia!
Acompanhe nossa fanpage:
pastoraldoempreendedorpsjt
Mais informações:
http://bit.ly/pastoraldoempreendedorsaojudas
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Obra Social

A caridade em nossa Obra Social

Serviços Prestados à Comunidade
ATENDIMENTO SOCIAL
De segunda a sexta- feira no período
da manhã e tarde ocorre a triagem dos casos e atendimento às pessoas que passam
por dificuldades e necessitam de ajuda,
suprimento de suas necessidades básicas
ou de orientação e encaminhamento.
Documentos necessários para o
atendimento: RG e Comprovante de
residência no nome da pessoa.
Informações na Obra Social.
FARMÁCIA COMUNITÁRIA
A Obra Social São Judas Tadeu conta
com um dispensário e uma farmacêutica
responsável contratada e funciona da seguinte forma: recebe medicamentos como
forma de doação e repassa aos assistidos
mediante receita médica válida e em nome
do assistido. O atendimento é realizado de
segunda a sexta-feira das 8h30 às 13h. Documentos necessários para o atendimento:
RG e receita médica, na data de validade.
CONSULTORIA JURÍDICA
Semanalmente voluntários realizam
atendimentos em consultoria jurídica.
Os atendimentos são gratuitos e funcionam sem agendamento prévio feito
pessoalmente na Obra Social. Os atendimentos são às 3ª feiras às 9h e às 14h.
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
O serviço odontológico tem coordenação e atendimento de Dentistas voluntá-

Foto: unsplash.com

rias e priorizando o atendimento das pessoas necessitadas. Os atendimentos são
gratuitos e funcionam com agendamento
prévio através da lista de espera feito pessoalmente na Secretaria da Obra Social.
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
O serviço de Psicologia destina-se às pessoas que necessitam de um
atendimento profissional para superar
problemas pessoais e /ou familiares.
Realiza-se uma avaliação, seguida de
orientação ou acompanhamento psicoterapêutico. Os atendimentos são
gratuitos com agendamento prévio
através da lista de espera feito pessoalmente na Secretaria da Obra Social.
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
Toda doação de alimentos recebida passa por verificação de validade
e qualidade antes de compor a cesta básica padrão que a Obra Social
repassa aos assistidos diariamente
através do atendimento social às famílias necessitadas de nossa comunidade. Documentos necessários para
o atendimento: RG e Comprovante
de residência no nome da pessoa.
ALUGUEL DE APARELHOS DE
RECUPERAÇÃO
Cadeira de rodas, muletas, andadores e outros recebidos em forma de
doação é alugados a um a preço acessível, sendo essa verba revertida para
manutenção dos Projetos Sociais.
CEI SÃO JUDAS
Centro de Educação Infantil
Localizado na Rua Mauro, 226.
Atende crianças de 1 ano a 4 anos e 9
meses, de ambos os sexos, pertencentes às famílias, em sua maioria, moradoras do bairro, ou cujas mães e pais
trabalham nas proximidades da creche,
atingindo um total de 101 crianças.

SÔNIA AP. DE PAULA DA SILVA
Assistente Social da Obra Social São Judas Tadeu – Cress 18202

saojudas.org.br

Pensando em Saúde

MISSÃO: RESGATE DA DIGNIDADE DOS POBRES!
A Obra Social São Judas Tadeu tem
como missão, em conjunto com funcionários e com voluntários, a vida e o
resgate da dignidade humana de todos
os atendidos no tratamento igualitário,
respeitando a individualidade e a cultura de cada assistido. Integrar em nossas
atividades a fé e o compromisso social
na opção pelos pobres, tendo a Espiritualidade como nosso alimento na defesa
intransigente da vida e da justiça social.

Jornal São Judas
Março de 2018

FEBRE AMARELA
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus
transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre
(quando há transmissão em área rural ou
de floresta) e urbano. O vírus é transmitido
pela picada dos mosquitos transmissores
infectados e não há transmissão direta de
pessoa a pessoa. A doença tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas
urbanas infestadas pelo mosquito Aedes
aegypti. A vacina é a principal ferramenta
de prevenção e controle da doença.Vacinas disponíveis nos postos de saúde, do
sistema único de saúde.
No ciclo silvestre da febre amarela,
os primatas não humanos (macacos)
são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus e os vetores são
mosquitos com hábitos estritamente
silvestres, sendo os gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes na
América Latina. Nesse ciclo, o homem
participa como um hospedeiro acidental ao adentrar áreas de mata. No ciclo
urbano, o homem é o único hospedeiro
com importância epidemiológica e a
transmissão ocorre a partir de vetores
urbanos (Aedes aegypti) infectados.
É importante informar que o ciclo da doença atualmente é silvestre, com transmissão por meio de vetor (mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes no ambiente
silvestre). O último caso de febre amarela
urbana foi registrado no Brasil em 1942,
e todos os casos confirmados desde então

decorrem do ciclo silvestre de transmissão.
A pessoa apresenta os sintomas iniciais 3 a 6 dias após ter sido infectada.
Os sintomas iniciais da febre amarela
incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores
nas costas, dores no corpo em geral,
náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.
A maioria das pessoas melhora após
estes sintomas iniciais. No entanto,
cerca de 15% apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas
e, então, desenvolvem uma forma mais
grave da doença. Em casos graves, a
pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e
do branco dos olhos), hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca
de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem doença grave podem morrer.
Depois de identificar alguns desses
sintomas, procure um médico na unidade
de saúde mais próxima e informe sobre
qualquer viagem para áreas de risco nos
15 dias anteriores ao início dos sintomas, e se você observou mortandade de
macacos próximo aos lugares que você
visitou. Informe, ainda, se você tomou a
vacina contra a febre amarela, e a data.
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!

DRA. FABIANA SIQUEIRA
DE CAMARGO BARROS

Farmacêutica da Farmácia Comunitária da Obra Social São
Judas Tadeu / CRF-SP n° 19.272

Notícias
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MISSAS REPARADORAS
AO IMACULADO CORAÇÃO
DE MARIA
Na Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu há a celebração da
Missa Reparadora ao Imaculado Coração de Maria, às 12h na
igreja nova, todo primeiro sábado do mês. A próxima será no
dia 03 de Março.

VIAS-SACRA E
CAMINHADA PENITENCIAL

Durante o período da Quaresma, há oração da Via-Sacra
na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, às quartas-feiras após
a missa das 9h e às sextas-feiras
após a missa das 15h, sempre na
igreja antiga. Está sendo realizada também uma Caminhada
Penitencial, toda sexta-feira da
Quaresma, com a reza do terço,
às 6h30 (antes da primeira missa
do dia). Participe!

CURSO DE INICIAÇÃO À
LITURGIA

Com ênfase nos serviços de
acólito, leitor e salmista, as inscrições para o Curso de iniciação
à Liturgia estão abertas e terá início no dia 02 de Março, às 19h30.
O curso é destinado aos batizados e batizadas que desejam participar de forma mais consciente
e ativa das missas. Inscrições na
Secretaria Paroquial.
CORAL
Estão abertas as inscrições para
o Coral “Cantata de Natal”. Os
ensaios já estão acontecendo
todo sábado, das 15h às 16h30,
sob a regência de Natália Áurea
e Soraya Florindo. Interessados
podem procurar a Secretaria Paroquial para informações e inscrições ou falar com Soraya aos
sábados, no horário dos ensaios.

PROJETO BEM VIVER
PARA TERCEIRA IDADE
O Projeto Bem Viver da
Obra Social São Judas Tadeu
é repleto de atrações para o
público da terceira idade que
frequenta o Santuário São Judas Tadeu e é gratuito. Faça a
sua inscrição para o Projeto
Bem Viver, que acontece toda
terça-feira, das 14h às 16h na
Sala São Judas, com Regina
Pastore, coordenadora. Mais
informações e-mail: regina.
cpm@gmail.com e regicpm@
yahoo.com.br.

LANCHONETE 28
Visite a Lanchonete que funciona todo dia 28, embaixo da
igreja nova do Santuário, com entrada pelos corredores 145 e 149,
à Alameda dos Guaiós, rua atrás
do Santuário. Venha conhecer e
aproveitar: salgadinhos, pizzas,
cachorro quente, café, refrigerantes e o tradicional bolo recheado
de São Judas Tadeu. Aproveite!
DIA DO PADRE DEHON

Os Leigos Dehonianos da
comunidade estão promovendo
no dia 14 de Março, uma reflexão sobre o Pe. Dehon, às 14h,e
também às 19h30, no Salão
Dehon do Santuário. Neste dia
é comemorado o nascimento do
Pe. Dehon há 175 anos e o Dia
de Oração pelas Vocações Dehonianas.

RCC – RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA

A missa por Cura e Libertação na Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu é celebrada toda
quinta-feira, às19h30, na igreja
nova, após a Bênção do Santíssimo na igreja antiga. O Grupo de
Oração reúne-se toda segunda-feira às 19h30 na igreja antiga.

CASAMENTOS
NO SANTUÁRIO
A agenda de Casamentos para
o ano de 2019 já está aberta no
Santuário São Judas Tadeu. Informamos também que o próximo
Casamento Comunitário no Santuário será no dia 12 de Maio de
2018. Mas informações na Secretaria Paroquial.
OFICINAS DE
ORAÇÃO E VIDA!
Não perca a oportunidade de
mergulhar na presença de Deus
e libertar-se das tristezas, angústias, rancores, inseguranças,
enfim, recuperar a estabilidade
emocional e a alegria de viver.
São 15 sessões de 2 horas cada,
uma vez por semana: Oficinas
de oração e vida! Data: 07 de
Março de 2018, às 19h. Inscrições na Secretaria Paroquial!
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CATEQUESE DE APROFUNDAMENTO DA FÉ
Se você quer expandir seu conhecimento sobre a fé católica,
participe da Catequese para aprofundamento da fé, com encontros
às quartas-feiras, às 20h. Informações na Secretaria Paroquial.
CONHEÇA A PASTORAL DA
ESCUTA

A Pastoral da Escuta da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
é um espaço para aqueles que necessitam de alguém que os escute
em um momento de desabafo, de
reflexão e de busca de compreensão da própria situação existencial. Não se trata de terapia
no sentido psicológico, mas de
um serviço prestado por pessoas
comuns, voluntários disponíveis
para ouvir e preparados para esse
serviço. A privacidade e o sigilo
são totais, assim como o modo de
pensar, crenças e convicções são
respeitados. Atendimento às terças, quartas, quintas e sábados,
das 14h às 17h na sala em frente
à Secretaria paroquial, e no dia
28 de cada mês das 8h às 17h na
Sala de Bênçãos.
CATEQUESE PARA
CRIANÇAS NO SANTUÁRIO

Estão abertas até o dia 29 de
Abril as inscrições para a Catequese de Crianças na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu. Podem participar crianças a partir
de 8 anos completos até Maio
desse ano. Para fazer inscrição
é necessário trazer cópia do RG
e certidão do Batismo (se batizado). Taxa de R$10,00. Mais
informações com os catequistas
na sala de acolhida (saguão da
igreja nova) ao final da missa dominical das 10h.

Esta edição do Jornal São Judas foi fechada em 21 de Fevereiro de
2018. Mais informações: tel. 3504-5700 ou 5072-9928.
Site: www.saojudas.org.br

Nosso
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Santuário

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.

ORAÇÃO DA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE 2018
Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito
amor e vos agradecemos por ter enviado Jesus, o
Filho amado, nosso irmão.
Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e, cheio de
ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas
de perdão e misericórdia.
Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que, com
o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus
e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem
violência, para que, no mundo inteiro, cresça o vosso
Reino de liberdade, verdade e de paz. Amém!

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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