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Editorial

VAMOS CELEBRAR SÃO JUDAS TADEU!
Estimados devotos de São Judas Tadeu
e irmãos em Cristo Jesus, colaboradores e
amigos do nosso Santuário, que a graça de
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam
sempre convosco! O tempo corre, e neste
passar de tempo a cada dia 28 do mês, a
expectativa do dia 28 de Outubro, a nossa
grande festa. Queremos celebrar o nosso
padroeiro, São Judas Tadeu neste mês de
Outubro, fortalecendo a nossa unidade de
cristãos, o nosso testemunho, a vivência
da comunhão e, sobretudo, trilhando os
caminhos da santidade.
Neste mês de Outubro, mês em que a
Igreja no Brasil celebra o mês das missões,
nós do Santuário São Judas Tadeu fortalecemos nossa missão na promoção da fé, da
devoção, na acolhida e atendimento ao povo
de Deus. Todos os devotos são nossos convidados especiais, vindos de tantos lugares
e percorrendo tantos caminhos, saibam que
aqui encontrarão consolo, pois como sempre digo, o nosso Santuário é casa de Deus,
casa de irmãos, casa de oração.
Queridas famílias, vamos caminhar unidos. E juntos promover o nosso Santuário São Judas Tadeu pelo bem
da evangelização. E claro, cumprindo
a nossa missão como bem nos ensina o
Papa Francisco: “Todo o homem e mulher é uma missão, e esta é a razão pela
qual se encontra a viver na terra. Ser
atraído e enviado são dois movimentos
que o nosso coração, sobretudo, quando
é jovem em idade, sente como forças in-

teriores do amor que prometem futuro e
impelem a nossa existência para frente.
O fato de nos encontrarmos neste mundo,
sem ser por nossa decisão, faz-nos intuir
que há uma iniciativa que nos antecede e
faz existir. Cada um de nós é chamado a
refletir sobre esta realidade: ‘Eu sou uma
missão nesta terra, e para isso estou neste
mundo’” (Papa Francisco Evangelii Gaudium, 273).
Vamos celebrar! O sentido maior da
festa do nosso santo padroeiro está na
promoção da fé, com base no seguimento e adesão a Cristo, pela intercessão e
exemplo de São Judas Tadeu. Por isso,
em nossa Novena deste ano de 2018 iremos refletir sobre os ensinamentos de
São Judas Tadeu e o protagonismo dos
leigos e leigas na vida da Igreja. Vamos
rezar juntos a Novena em preparação
desta grande festa! Aos impossibilitados
de estarem fisicamente em nosso Santuário, fica o convite a nos acompanhar
pelos meios de comunicação, pois iremos
transmitir todos os dias pela Rádio São
Judas Tadeu e pela WebTV São Judas,
diretamente do nosso canal do Youtube.
Que Deus abençoe você e sua família
e “que a misericórdia, a paz e o amor se
realizem em vós copiosamente”. E que
na extensão do nosso Santuário a sua
casa seja uma casa de oração e testemunho da misericórdia!

PADRE JOSÉ RONALDO , SCJ

Vice-reitor do Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO OUTUBRO
01 – Santa Teresinha do Menino Jesus, Patrona das Missões; Início da Semana
Nacional da Vida; dia Internacional do Idoso
02 – Memória dos Santos Anjos da Guarda; Dia do repórter fotográfico
04 – Memória de São Francisco de Assis; dia da Ecologia, dia das Aves e dos
Animais e dia Universal da Anistia
05 – São Benedito; Missa Reparadora do Sagrado Coração de Jesus às 9h na
igreja nova (seguida de Adoração ao Santíssimo) e às 19h30 na igreja antiga
concelebrada pelos padres do Santuário
07 – 27º Domingo do Tempo Comum; Dia do Nascituro; dia do Nordestino;
dia pelo Direito à Vida.
11 – Dia do combate à Dor; Dia da Pessoa com Deficiência Física
12 – Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do
Brasil e dia das Crianças; dia do Descobrimento da América; dia do Basquete,
dia do Engenheiro Agrônomo e do Corretor de Seguros; dia da Leitura e Dia do
Mar. Feriado Nacional
13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
14 – 28º Domingo do Tempo Comum; Dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré
15 - Dia dos Professores
16 – Dia Mundial da Alimentação; Dia Mundial do Pão; Dia da Ciência e da
Tecnologia; do Anestesiologista e do Instrutor de Trânsito
17 – Memória de Santo Inácio de Antioquia; Dia do Eletricista; Dia Nacional de
Vacinação; Dia Internacional para a eliminação da pobreza; Dia Internacional
pela Democratização da Comunicação
18 – São Lucas; Dia do Médico; Início da Novena em louvor a São Judas
Tadeu no Santuário, em todas as missas e solenes às 15h e 19h30, na igreja
nova (Confira programação às páginas 4 e 5)
19 – Aniversário do Pe. Aloísio Knob,scj – Missa concelebrada às 7h na igreja antiga
20 – Dia do Arquivista e do Poeta; dia Internacional do Controlador de tráfego
aéreo e dia Mundial de combate à Osteoporose
21 – 29º Domingo do Tempo Comum; Dia das Missões, dia da Juventude Missionária, dia da Santa Infância. Inicio do horário de Verão
22 – Aniversário do Pe. Bala Jojappa Kakumanu,scj – Missa concelebrada às 7h
na igreja antiga
23 – Início da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca; Dia da Aviação Brasileira e dia do Aviador
24 – Início da Semana do Desarmamento; Dia das Nações Unidas e dia Mundial
do Desenvolvimento
25 – Memória de Santo Antônio de Sant´Ana Galvão; Dia dos Profissionais da
Construção Civil; Dia da saúde dentária; dia do Cirurgião Dentista; dia do Sapateiro; dia da Democracia e Dia Mundial do macarrão
26 – Dia Mundial do Futebol
27 – Dia Mundial de Oração pela Paz; Ladainha a São Judas Tadeu às 15h na
igreja nova do Santuário
28 – 30º Domingo do Tempo Comum; Dia de São Judas Tadeu, Apóstolo e
Mártir e São Simão. No Santuário missas de hora em hora das 5h às 18h e
campal solene às 20h. Confira a Programação completa à página 5. Dia do
Funcionário Público
29 – Dia Mundial de combate à Psoríase; Início da Semana de Prevenção contra
Doenças do Coração.
30 – Dia do Comerciário
31 – Aniversário do Pe. Aloísio Back,scj – Missa concelebrada às 7h na igreja antiga

Pensamento do Pe. Dehon

“Todos os acontecimentos da vida nos
levam a Deus”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)

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

saojudas.org.br

Nosso

Jornal São Judas
Outubro de 2018

Santuário

3

OUTUBRO,
MÊS DAS MISSÕES

“A PARÓQUIA EM ESTADO
PERMANENTE DE MISSÃO”
Outubro é um mês temático: é o mês das Missões. A Igreja exorta-nos constantemente a anunciar o evangelho. Pois bem, a quem devemos anunciar? Certamente
aos que não conhecem a Cristo, aos afastados da Igreja, aos que estão longe, mas
também aos que estão próximos de nós. Pois bem, evangelizar é fazer do anúncio
de Jesus Cristo uma preocupação constante, em nível pessoal e comunitário.
Isso implica viver como discípulo missionário, isto é, como alguém que verdadeiramente encontrou e conhece intimamente a Jesus Cristo. O evangelista
SãoJoão relata o impacto que a pessoa de Jesus produziu nos primeiros discípulos
que o encontraram: “Mestre, onde moras?” Ele (Jesus) respondeu: “Vinde e vede!”
Foram, viram onde moravam e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das
quatro horas da tarde” (Jo 1, 38b-39). São João nunca mais esqueceu aquele dia; nãoesqueceu nem mesmo o horário do encontro com Cristo!
Hoje, podemos levantar a mesma pergunta de João e André: “Mestre, onde
moras”? Ou melhor, “onde te encontramos para começar um autêntico processo
de conversão”? “Quais são os lugares, as pessoas, que nos falam de ti, que nos
colocam em contato contigo e permitem que nos tornemos teus discípulos”? O
lugar, por excelência, do encontro com Cristo é a Igreja. E a Igreja se concretiza
em nossa vida através de uma Paróquia.
A missão específica da Paróquia é gerar e educar para a fé. A Paróquia cumpre
sua missão evangelizadora ao nos proporcionar o encontro com Jesus na Sagrada
Escritura, lida e meditada nas celebrações litúrgicas. É em nossa Paróquia que temos
a oportunidade de participar da Eucaristia dominical. Com este sacramento, Jesus
nos atrai para si e nos faz entrar em seu dinamismo em relação a Deus e ao próximo.
A Paróquia também nos oferece a oportunidade de fazer a experiência do
sacramento da reconciliação. Neste sacramento, temos a oportunidade de sentir
quanto o amor de Deus é mais forte que os pecados por nós cometidos.
Ainda, na Paróquia aprendemos a rezar. A oração pessoal e comunitária é o
lugar onde o discípulo, alimentado pela Palavra e pela Eucaristia, cultiva uma
relação de profunda amizade com Jesus Cristo. Também os Apóstolos de Jesus e
os Santos marcaram a espiritualidade cristã. Suas vidas são lugares privilegiados
de encontro com Jesus Cristo. Cada santo padroeiro de nossas comunidades paroquiais constituem um precioso estímulo para que imitemos seu amor por Cristo
e seu zelo missionário.
Só uma Paróquia que acompanha com planejamento e carinho o desenvolvimento harmonioso de seus membros, que presta atenção e
auxílio ao seu amadurecimento rumo a uma fé amadurecida e
adulta, pode autodenominar-se “Paróquia Missionária”.

Outubro é o mês em que a Igreja renova seu compromisso com o movimento
missionário. O “Dia Mundial das Missões” é celebrado no penúltimo domingo de
Outubro, criado pelo Papa Pio XI, em 1926. Somos convidados a percorrer o mundo com nossos irmãos e irmãs, proclamando e testemunhando a nossa fé em Cristo
e nos tornando discípulos do seu Evangelho. A evangelização obedece ao mandato
missionário de Jesus: “Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto
vos tenho mandado” (Mt 28,19-20).
Compartilhar o Evangelho não deve ser tarefa apenas dos sacerdotes. Por
isso, designou 72 - provavelmente os doze apóstolos e 60 dos quais chamaríamos hoje leigos - e os enviou para as cidades e aldeias vizinhas. “A colheita
é abundante”, disse ele, “mas os trabalhadores são poucos” (Lc 10,2). Jesus
não apenas os instruiu a orar a Deus Pai para enviar mais trabalhadores, mas
mostrou um caminho pelo qual o Pai responde àquela oração, enviando-os.
Nós somos parte dessa linda cadeia de testemunhas, nos ligando por todo o caminho, de volta a Cristo e aos primeiros 72 que ele enviou. Todos nós devemos
ser “trabalhadores nos campos”, ajudando Cristo a trazer a colheita. O mesmo
Espírito Santo que transformou os primeiros discípulos e os fortaleceu para
proclamar que o Evangelho, quer acender o mesmo fogo em nós. O Senhor
confiou tanto nos 72, que os enviou com a mensagem e missão que Deus Pai
lhe deu. Esse mesmo Cristo confia tanto em nós, que nos dá essa missão hoje.
Alguns responderão ao apostolado como se fosse um grande fardo, mas
é um privilégio compartilhar a missão de Jesus. Por isso os 72 discípulos retornaram com alegria, regozijando-se com o poder de Jesus que experimentaram quando estavam realizando a tarefa de evangelização. Jesus respondeu
que eles deveriam se alegrar mais é com seus “nomes escritos no céu”(Lc
10,20b). Nenhum de nós é um número. Somos todos amados por Deus e
pelos santos, assim como aqueles a quem Deus nos envia.
Vamos pedir a Jesus que nos fortaleça, pelo seu Corpo e Sangue, para que
possamos viver em comunhão com ele e sair, corajosos, para trazer outros para
unir-se a ele. A “messe é grande”, mas os trabalhadores são poucos. É por isso
que Deus nos escolheu. Trabalhemos até o fim e rezemos pelos missionários no
mundo inteiro! “É especifico dos leigos, por sua própria vocação, colocar-se a
serviço do Reino de Deus. Como todos os fiéis, os leigos são encarregados por
Deus do apostolado em virtude do Batismo e da Confirmação, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de
trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida
por todos os homens e por toda a terra; esta obrigação é ainda mais presente se
levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir
o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão
necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes,
obter seu pleno efeito (CIC 898, 900).
Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier, Padroeiros das
missões, rogai por nós!

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

PE. BALA JOJAPPA KAKUMANU,SCJ
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NOVENA EM PREPARAÇÃO À FESTA DE SÃO JUDAS TADEU
De 18 a 26 de Outubro de 2018 - Missas solenes às 15h e 19h30 na igreja nova*
Os ensinamentos de São Judas Tadeu e o protagonismo dos leigos e leigas
4º DIA: 21/10 – DOMINGO
Tema: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional.
Penitência: convidar (e trazer) jovens para a Novena.
15h - Responsabilidade: Pastoral Vocacional / Comunidade Nossa Senhora Aparecida
19h30 - Responsabilidade: Setor Juventude / Comunidades Jovens (MDJ, Ministério Eucarístico, Vivarte, CAJU, EJC) / Crisma.
ORAÇÃO E BÊNÇÃO PARA MOÇAS E RAPAZES.
5º DIA: 22/10 – SEGUNDA-FEIRA
Tema: São Judas Tadeu: modelo e intercessor!
Penitência: levar algum objeto de devoção e piedade para uma pessoa idosa ou
doente, sem condições de vir participar da Novena.
15h - Responsabilidade: Renovação Carismática Católica/ Voluntariado
19h30 - Responsabilidade: Comunidade São José de Anchieta / Comunidade
Imaculado Coração de Maria
ORAÇÃO E BÊNÇAO AOS DIZIMISTAS E DEVOTOS

2º DIA: 19/10 – SEXTA-FEIRA
Tema: Protagonismo dos leigos e leigas na família e na sociedade.
Penitência: convidar (e trazer) para a Novena pessoas que têm funções de certo
destaque na sociedade, como políticos, advogados, empresários, militares, seguranças, artistas e em fim.
15h – Responsabilidade: Pastoral do Empreendedor/ Pastoral do Dízimo.
19h30 – Responsabilidade: Pastoral da Comunicação / Mediação de Conflitos.
ORAÇÃO E BÊNÇÃO AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE.
3º DIA: 20/10 - SÁBADO
Tema: Leigos e leigas, sujeitos eclesiais e construtores do matrimônio e da família.
Penitência: convidar (e trazer) casais para participar da Novena e receber a bênção das suas alianças.
15h – Responsabilidade: Pastoral do Batismo / Comunidade Cristo Rei/Família em Botão
19h30 – Responsabilidade: Pastoral da Família / Cerimonial de Casamento/
Curso de Noivos
ORAÇÃO E BÊNÇÃO PARA CASAIS E SUAS ALIANÇAS.

Fotos: Arquivo Jornal São Judas

1º DIA: 18/10 – QUINTA-FEIRA
Tema: Leigos e leigas protagonistas do amor.
Penitência: No dia do médico, convidem para a Novena pessoas ligadas aos serviços de saúde como médicos(as), enfermeiros(as), psicólogos(as), fisioterapeutas.
15h - Responsabilidade: Apostolado da Oração / ECC / Escola de Teologia
para Leigos
19h30 - Responsabilidade: Pastoral da Saúde/ Visitação e Bênçãos / Leigos
Dehonianos.
ORAÇÃO E BÊNÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

6º DIA: 23/10 – TERÇA-FEIRA
Tema: Os ensinamentos de São Judas Tadeu.
Penitência: convidar (e trazer) para a Novena pessoas dedicadas à educação
como professores (as), pedagogas, instrutores e alunos(as).
15h - Responsabilidade: Pastoral da Escuta / Pastoral da Criança/ Valorização Humana
19h30 - Responsabilidade: Comunidade Paróquia Santuário São Judas Tadeu
/ Comunidade Nazaré/ Terço dos Homens
ORAÇÃO E BÊNÇÃO AOS EDUCADORES E ALUNOS.

Jornal São Judas
Outubro de 2018
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7º DIA: 24/10 – QUARTA-FEIRA
Tema: Deus habita esta cidade.
Penitência: trazer alimentos não perecíveis ou fazer oferta em dinheiro para o
atendimento dos migrantes.
15h - Responsabilidade: CEI São Judas Tadeu (Creche)/ Comunidade Sagrado Coração de Jesus
19h30 - Responsabilidade: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão
ORAÇÃO E BÊNÇÃO PARA AS CASAS.
8º DIA: 25/10 – QUINTA-FEIRA
Tema: Paróquia: a Igreja perto de nós.
Penitência: rezar um terço pelo nosso País. Chamar para a Novena todos os
agentes de pastoral, funcionários(as) e voluntários(as) do Santuário.
15h – Responsabilidade: Obra Social São Judas Tadeu/ Escola de Aprofundamento da Fé/ Comunidade Nipo Brasileira
19h30 - Responsabilidade: Pastoral da Coleta/ Pastoral da Acolhida
ORAÇÃO E BÊNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, VOLUNTÁRIOS, AGENTES DE PASTORAL.
9º DIA: 26/10 – SEXTA-FEIRA
Tema: Santuário: lugar do encontro com “O SANTO”
Penitência: coleta em dinheiro para as vocações religiosas e sacerdotais.
15h - Responsabilidade: Funcionários da Paróquia Santuário São Judas Tadeu
19h30 - Responsabilidade: Animação Bíblico-Catequética (Catequese de 1ª
Comunhão e 1ª Confissão, de Perseverança, Crisma) / Família de Apoio Catequético e espiritual
ORAÇÃO E BÊNÇÃO A CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS E ENFERMAS.
VÉSPERA DA FESTA - 27/10 – SÁBADO
Missa solene seguida de ladainha em louvor a São Judas Tadeu e procissão
dentro da igreja nova.
15h - Responsabilidade: Pastoral Litúrgica.
*Demais horários de missa como de costume: 07h, 09h, 12h, 17h e 20h.
Nessas celebrações também serão rezadas as orações próprias da Novena
e Bênçãos temáticas.
Propomos a todas as pessoas que irão participar de Novena e Festa de São
Judas Tadeu que divulguem, o mais que puderem, e convidem muitas outras
pessoas a participar!

28 DE OUTUBRO
MISSAS DE HORA EM HORA: Das 05h às 17h.
MISSAS DENTRO DA IGREJA NOVA: 05h, 06h, 07h, 08h, 09h, 11h, 14h e 16h.
MISSAS CAMPAIS (NAAVENIDA): 10h, 12h, 13h, 15h, 17h e 20h (Missa Solene).
MISSAS IRRADIADAS: Ás 7h pela Radio Capital AM 1040Khz e às 20h
pela Rádio 9 de Julho AM 1600Khz.
PROCISSÃO COM A IMAGEM DE SÃO JUDAS TADEU: Saída às 18h30
da igreja nova percorrendo as ruas próximas. Retorno previsto para 19h30.
MISSA SOLENE (CAMPAL): 20h. Presidida por Dom Odilo Pedro Scherer
(Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo) e concelebrada por Dom
José Roberto Fortes Palau (Bispo Arquidiocesano para a Região Episcopal
Ipiranga) e padres do Santuário São Judas Tadeu.
APRESENTAÇÃO
MUSICAL: A partir das 14h
com a Banda Rainha.
CONFISSÕES: Das 05h às
19h no Salão Dehon. Entrada pelo corredor
149 (Al. dos Guaiós, rua atrás das igrejas).
BÊNÇÃOS: Das 05h às 21h30 na Sala São
Judas.
SECRETARIA PAROQUIAL, VELÁRIO
E LOJA DE ARTIGOS RELIGIOSOS:
Abertas das 05h às 22h.
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SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Às vésperas da Festa do Padroeiro, os devotos de São Judas Tadeu já se preparam para
participar da Novena e Festa que acontecem
em Outubro, todo ano no Santuário da Avenida Jabaquara. Os pedidos e agradecimentos se
intensificam, na esperança de dias melhores.
Dizem que São Judas não é o santo dos desesperados, mas dos que ainda têm esperança. E
isso não falta aos devotos: esperança!
Ivany Gonçalves da Silva, voluntária no
Santuário, confessa que antes de recorrer à oração já estava desanimada: “Eu estava sentindo
muitas dores no braço. Fiz tratamento médico
por 6 meses, sem resultados... Daí eu pedi a
intercessão de São Judas, aqui no Santuário e
meu braço que não dava nem para mexer, parou de doer.”

Antonia Luzia de Siqueira

Pe. José Ronaldo e Dulcinda

A irmã de Ivany, agente de pastoral e voluntária, Irene Gomes da Silva, conta que sempre
recorre a São Judas no dia a dia, certa de que
não ficará sem resposta: “Sempre estou aqui
no Santuário e até devo cansar São Judas de
tanto que peço para ele rezar a Deus por mim
e minha família. Meus três filhos estão todos
empregados, graças à intercessão de São Judas
Tadeu. Sempre que eles precisam, me pedem
oração e eu peço a São Judas. Eu incentivo
meus filhos, digo para serem persistentes, lutarem, rezo, e eles conseguem!”
Dona Antônia Luzia veio ao Santuário para
agradecer uma graça. Eu a encontro na sala
São Judas durante uma bênção e ela desabafa,
aliviada: “Há alguns meses eu vim ao Santuário pedir pelo meu neto, Mateus, de 23 anos,
que precisava trabalhar e já estava deprimido...
Hoje eu estou aqui para agradecer pela graça

Fotos: Priscila Thomé Nuzzi

PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO!

Irene Gomes da Silva

Ivany Gomes da Silva

alcançada. Meu neto começou a trabalhar no dia
primeiro de Maio, dia do trabalho”. Como dona
Antônia, são muitas as pessoas que oram por
oportunidades de trabalho, para que as portas
se abram. Dulcinda Correto Nakazawa deu um
bonito testemunho na Rádio São Judas Tadeu
no último 28 de Agosto sobre as portas se abrirem, pela fé. Ela conheceu os estúdios da Rádio
e falou aos ouvintes sobre a sua história e devoção. O marido de Dulcinda tinha sido reprovado
duas vezes e teria ainda mais uma chance para
tentar a carteira da OAB. Pediu que a esposa
rezasse por ele. Dulcinda fez uma Novena a São
Judas Tadeu e prometeu vir de Santo Amaro a
pé com o marido, três vezes, até o Santuário,
se ele passasse na prova. Resultado? Ele conseguiu! Tirou a carteira e ainda se converteu à
Igreja Católica. Diz Dulcinda: “Ele ainda passou num concurso federal. Hoje participa comigo da Igreja e é devoto de São Judas Tadeu há
mais de 20 anos”.
Rezar, pedir, receber, agradecer... Que São
Judas Tadeu entregue a Deus as intenções dos
fiéis, conceda bênçãos e santifique este Santuário e todas as famílias que pedem seu socorro.
Outubro é mês de festa e muitas manifestações
de amor e fé vão iluminar esta Casa Santa. Venha você também juntar-se a nós!

PRISCILA THOMÉ
NUZZI

CUMPRINDO AS
METAS DO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
Damos graças a Deus por todos os que estão participando do caminho de conversão e renovação missionária
da nossa Igreja. Estamos cumprindo as metas propostas
para o ano de 2018, a fase paroquial do Sínodo:
• Está em elaboração o relatório das sínteses dos Grupos Sinodais que, por sete meses se reuniram para rezar e
refletir sobre o papel da Igreja Católica;
• Acabou de ser feita a pesquisa domiciliar para recolher uma série de informações necessárias ao melhor
cumprimento da nossa missão.
• Igualmente, foi entregue o levantamento de dados
sobre a realidade das nossas Pastorais e atividades evangelizadoras, e dos grupos religiosos presentes no território da Paróquia.
Falta realizar as Assembleias em que serão apresentados aos paroquianos os resultados dessas três atividades
e tiradas as conclusões para a continuação do processo
sinodal. Serão três Assembleias para ver, avaliar e propor
saídas para os desafios para a evangelização nesta cidade
imensa. Acontecerão nos dias 11 e 25 de Novembro às
9h e no dia 1º de Dezembro às 15h, todas no Salão
Dehon do Santuário.
Por último, será preparado um Relatório geral, e celebrada uma grande Ação de Graças pelo empenho e participação dos paroquianos. Continuemos todos em oração,
invocando o Espírito Santo sobre as próximas etapas, em
2019 e 2020.

PE. CLÁUDIO
WEBER, SCJ
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DESCOBRINDO E ACOLHENDO
A PROSPERIDADE BÍBLICA

Você empreendedor que teve a
iniciativa de um negócio próprio
ou que exerce a função de gestor
de empresas, não pode perder o
Encontro mensal da Pastoral do
Empreendedor do Santuário. Os
encontros acontecem toda 1ª terça-feira do mês, às 19h30 no Salão Dehon. O próximo será no dia
02 de Outubro com o tema “Descobrindo e acolhendo a prosperidade Bíblica”. Palestrante:
Dr. Toni Luiz, Psicanalista formado em Filosofia e Teologia. Professor de Meditação, Trainner em
PNL e consultor para a TLT-Terapia da Linha do Tempo. Informações: pastoraldoempreendedorsp@gmail.com. Acompanhe
pelo: facebook.com/pastoraldoempreendedorpsjt

PROGRAMAÇÃO DO DIA DE
NOSSA SENHORA APARECIDA

No dia 12 de Outubro, as Missas
no Santuário serão nos horários de
domingo às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h,
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova,
com bênção das crianças ao final de
cada celebração. Às 10h haverá Missa Campal (à Alameda dos Guaiós,
rua atrás das igrejas) com presença
do comunicador Eli Corrêa.
PALESTRA SOBRE NOSSA
SENHORA APARECIDA

O grupo de “Estudo e formação cristã” do Santuário convida
a todos para a palestra que será
realizada no dia 06 de Outubro
das 8h30 às 12h, Sala 8, com o
tema de “Nossa Senhora Aparecida”. Participe!

OS AMIGOS DO SOPÃO
PRECISAM DE SUA AJUDA!

CASAMENTO COMUNITÁRIO

LANÇAMENTO DO LIVRO
“FILHOS FELIZES”

A coordenadora do Serviço
Psicológico voluntário do Santuário São Judas Tadeu, Mariangela Mantovani, está lançando
o livro “Filhos Felizes”. Haverá
uma palestra no dia 06/10, das
11h às 12h30 na livraria Paulinas
(R. Domingos de Morais, 660) e
no Santuário São Judas Tadeu, o
lançamento será dia 21/10, das
8h30 às 17h, no hall da igreja
nova do Santuário. Aproveite!

A Pastoral Familiar comunica que as inscrições para o
Casamento Comunitário, a ser
realizado em Dezembro, estão
abertas na Secretaria Paroquial.
CURSO PARA
CUIDADORES DE IDOSOS

A Obra Social São Judas Tadeu promove mais uma edição
do Curso para Cuidadores de
Idosos, com parceria da “Alpha,
Cursos de Capacitação”. Será
nos dias 17 e 24 de Outubro,
das 9h às 16h. Inscrições abertas na Secretaria da Obra Social,
das 8h às 16h30. Investimento:
R$150,00 por pessoa.

Necessitamos de voluntários
que sejam proprietários de veículos grandes como
Kombi,Vans, Courier, Saveiro, Montana, Fiorino e similares, para ajudar na entrega dos
marmitex aos irmãos de rua.
Quem puder ajudar, é só entrar
em contato através do e-mail:
arnaldo@amigosdosopao.org,
pelo nosso site www.amigosdosopao.org ou nos procurar aos
sábados a partir das 12h à Al.
dos Guaiós, 40. Curtam nossa
página no Facebook, www.facebook.com/amigosdosopao
Estamos também no Instagram e no Twitter.
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MARCHA PELA VIDA

No dia 30 de Setembro todos são convidados a participar
de uma manifestação pacífica e
silenciosa em defesa da vida e
contra as tentativas de legalizar
o aborto. A manifestação seguirá da Avenida Paulista até a
Praça da Sé, a partir das 16h. A
iniciativa tem o apoio da Arquidiocese de São Paulo.
LANÇAMENTO DO LIVRO
“A ESPADA DO ESPÍRITO”

Combata as forças negativas
da sua vida com armas apropriadas. Ter todos os dias a Espada
do Espírito nas mãos é uma necessidade vital diante de tantos
desafios. Aprender a usá-la nos
tornará mais do que vencedores
em Cristo! Compareça à Festa de São Judas Tadeu. A festa
é dele, mas quem ganhará os
presentes é você: “A Espada do
Espírito”, de Tadeu Rasi. Lançamento em 28 de Outubro no
Santuário São Judas Tadeu.

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 21 de
Setembro de 2018. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11)
5072-9928 e site: www.saojudas.org.br

Nosso

Jornal São Judas
Outubro de 2018

saojudas.org.br

Santuário
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CAMPANHA FAMÍLIA DOS DEVOTOS
São Judas
Tadeu

Você conhece a Campanha da Família dos Devotos de São Judas Tadeu? Ainda não? Então
venha conhecer. A Campanha da Família dos Devotos é uma campanha devocional, onde
você que é devoto do nosso padroeiro, se cadastra e recebe todos os meses a Revista São
Judas, com um conteúdo todo preparado para aqueles que participam dessa família. Além
da Revista, você também recebe uma carta escrita mensalmente pelo nosso reitor, Padre Eli
Lobato dos Santos,scj e também um boleto bancário, para doação espontânea, colaborando
assim com as obras de evangelização e caridade do nosso Santuário. Para se cadastrar acesse
nosso site: saojudas.org.br ou ligue para (11) 3504-5700.

MISSAS NO YOUTUBE

Você sabia que de segunda a sexta-feira às 17h nós transmitimos a missa AO VIVO
direto do Santuário São Judas Tadeu pelo Youtube? Anote aí: é só acessar: youtube.com/
agendasaojudastadeu de segunda a sexta-feira às 17h e acompanhar a Santa Missa direto do
Santuário, no Jabaquara – SP.

RÁDIO SÃO JUDAS TADEU

A Web Rádio São Judas Tadeu está a pleno vapor! Com um programação toda voltada a
você, devoto de São Judas Tadeu, Temos conteúdo de informação sobre os acontecimentos
do Santuário, evangelização, formação, orações, programas com os Padres, programas devocionais e ao vivo. Além da Santa Missa transmitida ao vivo de segunda a sexta-feira às
17hs (direto do Santuário), muita música e momentos de reflexão. Acesse pelo site: radiosaojudastadeu.com ou baixe pela Google Play nosso Aplicativo: Rádio São Judas Tadeu.
Em breve App também para iOS.

BÊNÇÃO DE SÃO JUDAS
Todos os dias de segunda a sábado às 15h receba a bênção de Deus pela intercessão de São
Judas Tadeu, direto do nosso Santuário, no Jabaquara – SP. Todos os dias um de nossos padres grava uma bênção especial para você, devoto e devota de São Judas Tadeu. Acesse nossa
FanPage e acompanhe: facebook.com/saojudastadeu
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VENHA NOS VISITAR!
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
Av. Jabaquara, 2682
(Próx. estação São Judas do metrô)
São Paulo/SP. CEP 04046-500.
Telefone: (11) 3504-5700 / (11) 5072-9928
Fax: (11) 3504-5702.
Site: www.saojudas.org.br.
E-mail: saojudas@saojudas.org.br.

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!

