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Muito prezados irmãos e irmãs dizi-
mistas, membros da Campanha Família 
dos devotos e colaboradores de São Judas 
Tadeu. Sobre cada um de vocês, sobre as 
pessoas com as quais você compartilha o 
dia a dia, e sobre todos os seus trabalhos e 
negócios, que o Senhor derrame abundan-
tes bênçãos! Que sejam guardados de toda 
maldade, preservados de graves erros e 
firmes na prática do bem, mesmo quando 
isto lhes custar sacrifícios.

Primeira NOVIDADE: a partir deste 
mês, eu passarei a escrever o Editorial de 
nosso Jornal e Revista São Judas Tadeu. 
O nosso estimado Padre José Ronaldo,scj 
recebeu uma nova missão e foi transferido 
para a cidade de Taubaté. Muito obrigado, 
Padre. Com a graça de Deus, você enri-
queceu muita gente trabalhando em São 
Judas. Desejamos-lhe abundantes auxí-
lios para o corpo e para a alma.

Segunda NOVIDADE: com a graça 
de Deus, estamos iniciando um novo ano, 
e no cenário nacional, tem início o novo 
governo federal, os novos governos esta-
duais e os novos mandatos dos parlamen-
tares, igualmente, nos dois âmbitos: federal 
e estadual. Por si só, esta grande novidade 
desperta em toda a população brasileira 
enormes expectativas. Esperamos muito 
dos novos governantes, entretanto, uma ci-
dade, um estado, um país mais justo, pací-
fico, saudável e feliz, depende de compro-
missos e esforços conjuntos e não apenas 
dos que governam. A convivência respei-
tosa nos transportes coletivos e no trânsito, 
nas ruas e bairros, a limpeza e a ordem, a 
participação na comunidade e os gestos de 
solidariedade, ficam por nossa conta.

Terceira NOVIDADE: Em nossa Ar-
quidiocese, merece destaque a conclusão 
da fase paroquial do Sínodo, no fim de 
2018. E o início da fase regional do mes-

O Jornal São Judas de número 459, referente ao mês de Março de 2019, 
voltará a circular no dia 28 de Fevereiro de 2019.

ANIVERSÁRIOS DE VIDA RELIGIOSA DEHONIANA:

mo Sínodo, durante este ano de 2019. To-
dos atentos!!! Há fortes sinais de que a 
Fé Católica está minguando nesta grande 
Cidade, e com isso, vêm os graves prejuí-
zos para a população em geral, bem como 
para muitos indivíduos. Todos devemos 
reagir! Devemos avaliar a consistência 
de nossa adesão aos ensinamentos da Fé 
Católica, reparar o que for preciso, defen-
der nossa Fé e dar claro testemunho dela. 
Isto pode ser uma bela novidade de 2019. 

Quarta NOVIDADE: no âmbito de 
nosso Santuário, qual é a novidade? A no-
vidade é que, em 25 de Janeiro de 2020, 
nossa Paróquia São Judas Tadeu vai com-
pletar oitenta anos de fundação. Ela já é 
uma senhora e vai celebrar seu JUBILEU 
DE CARVALHO. Por isso, dia 25 de Ja-
neiro de 2019, faremos a abertura do ano 
da comemoração do Jubileu, nas missas 
das 15h e 19h30 (igreja nova). Quere-
mos render graças e louvores ao Senhor 
nosso Deus, pelo Santo Padroeiro que 
Ele nos dá. Render graças e louvores pe-
los benefícios corporais e espirituais que, 
pelas preces e intercessão de São Judas 
Tadeu, o Senhor concede a milhares de 
milhares de fiéis devotos, como você.

Nas próximas edições de nossa Re-
vista e Jornal São Judas, vamos apresen-
tar a programação de nossas promoções 
comemorativas a todos.

Ninguém vive só de novidades. Mas 
há novidades que despertam entusiasmo, 
geram contentamentos e alimentam a es-
perança. Nós, Padres da Paróquia/Santu-
ário São Judas Tadeu, desejamos e reza-
mos, a fim de que para você e sua família, 
o Ano Novo seja a grande Novidade que 
o Senhor lhe dá.

1º de Janeiro 2019 (terça-feira)  – Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, dia 
da Fraternidade Universal e Dia Mundial da Paz. No Santuário, missas às 
07h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria 
Paroquial e Loja não abrirão neste dia. Haverá atendimento de Padres para 
confissões das 8h às 12h na Capela de Bênçãos”.
02 – Memória de São Basílio Magno e São Gregório Nanzianzeno
03 – Santíssimo Nome de Jesus
06 – Solenidade da Epifania do Senhor; Dia dos Reis Magos, dia da liberdade 
de Culto, dia da Gratidão 
08 – Dia nacional do fotógrafo e da fotografia
09 – Dia do Fico
13 – Solenidade do Batismo do Senhor
14 – Dia do Treinador de Futebol
15 – Dia Internacional do Compositor
17 – Memória de Santo Antão, Abade
18 – Memória de Santa Prisca; Dia internacional do riso, dia do barbeiro; dia do 
cabeleireiro; dia do depilador; dia do esteticista; dia do manicure; dia do ma-
quiador e dia do pedicure
20 – 2º Domingo do Tempo Comum; Dia Mundial do Migrante e do Refugia-
do; dia do Farmacêutico e dia Nacional da Parteira tradicional
21 – Dia mundial da Religião e dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa
24 – Memória de São Francisco de Sales; Dia nacional do aposentado
25 – Festa da conversão de São Paulo Apóstolo; 464o. Aniversário da cidade de 
São Paulo; Dia do Padroeiro da Arquidiocese de São Paulo; 79 anos da Paró-
quia/Santuário São Judas Tadeu (Missas solenes às 15h e 19h30); Dia dos 
Correios e Telégrafos e dia do Carteiro 
26 – Memória de São Timóteo e São Tito, bispos e discípulos de São Paulo Apóstolo
27 – 3º Domingo do Tempo Comum; Dia mundial do hanseniano 
28 – Memória de São Tomás de Aquino; Dia dedicado a São Judas Tadeu: no Santu-
ário missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h30 
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos e dia da Saudade
31 – Memória de São João Bosco; Dia Mundial do Mágico

02 – Festa da Apresentação do Senhor; Nossa Senhora da Luz ou da Candelária, 
Dia Mundial da Vida Consagrada (dia do Religioso). 17º Aniversário de Ordena-
ção Episcopal do Cardeal Dom Odilo Pedro Sherer. No Santuário haverá bênção 
das velas no início de cada missa: às 7h, 9h, 12h,15h, e 19h30, na igreja nova
03 – 4º Domingo do Tempo Comum; Bênção de São Brás (Bispo e Mártir), 
bênção da garganta coletiva em todas as missas (07h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova) e individual na igreja antiga
05 – Memória de Santa Águeda, virgem e mártir
06 – Memória de Santo Paulo Miki e companheiros mártires
07 – Dia nacional do Gráfico
10 – Memória de Santa Escolástica, virgem. Dia do atleta profissional
10 – 5º Domingo do Tempo Comum 
11 – Memória de Nossa Senhora de Lourdes – Dia Mundial do Enfermo: haverá missa 
pelos enfermos às 15h, na igreja nova, organizada pela Pastoral da Saúde do Santuário
12 – Dia da Internet segura
13 – Dia Mundial do Rádio
15 – Dia Internacional de combate ao Câncer Infantil
17 – 6º Domingo do Tempo Comum
22 – Festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo
24 – 7º Domingo do Tempo Comum
28 – Dia dedicado a São Judas Tadeu: no Santuário missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 
12h, 13h30, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h30 na igreja nova
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NOVIDADES PARA 2019 CALENDÁRIO JANEIRO 

CALENDÁRIO FEVEREIRO

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

02/02 – Pe. Eli Lobato dos Santos,scj (40 anos); Oscar Longen,scj (65 anos), Pe. 
Aloísio Knob,scj (61 anos), Pe. Alcides Pedrini,scj (46 anos); Pe. Aloísio Back,scj (46 
anos); Pe. Elói José Schons,scj (42 anos); Pe. Reginaldo José de Souza,scj (18 anos) 
25/02 - Pe. Antônio dos Santos da Silva (33 anos)
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Essa inspiração partiu dos se-
guintes questionamentos: “Você já 
pensou como seria o rosto de Maria, 
a mãe de Jesus?” Pensou também 
que Jesus não tem herança genética 
de José? Ou que Jesus, que não teve 
um pai biológico, carregou consigo 
apenas os traços genéticos de sua 
mãe? Como era o rosto de Maria?

Conheci um sacerdote piedoso e 
santo que pensou nisso: Padre Hugo 
Bertonazzi. Sacerdote com quem 
tive a graça de conviver durante 
minha infância, adolescência e as 
primícias do meu ministério sacer-
dotal. Na sua humildade, Pe. Hugo 
admitia ter tido uma inspiração, mas 
não relatava qualquer fato sobrena-
tural que o tivesse pensado em des-
cobrir o verdadeiro rosto de Nossa 
Senhora. Simplesmente pensou nis-
so e nem sabe em que circunstância 
aconteceu. Diferente de tantos rela-
tos que a história conta de visões e 
êxtases em circunstância de inspira-
ção divina, ele não tinha qualquer 
história extraordinária para contar. 
Mas reconheceu que alguma coisa 
muito estranha aconteceu para que 
ele começasse a questionar sobre 
os traços de Maria, a Maria hebreia, 
oriental que, provavelmente não ti-
vesse tido o rosto das senhoras lati-
no-americanas, europeias, asiáticas 
ou africanas, cada uma com um ros-
to diferente. Traços que são próprios 
dos lugares em que são veneradas. 
Todas elas são uma só, mas vistas de 
maneira diferente. Mas Maria teve o 
rosto dela. Um rosto comum entre as 
mulheres da Judéia, que talvez não 
tivesse as características das senho-
ras ocidentais.

Uma coisa era certa, pensou o 
padre Hugo, Jesus tinha os traços de 
Maria. E, sem herança genética de 
José, é possível que os traços de Ma-
ria fossem ainda mais determinantes 
no rosto de Jesus.

tou o desafio e foi pesquisando até 
que encontrou um rosto de Jesus, já 
pintado no século V, com as carac-
terísticas do Santo Sudário. Mas era 
uma foto escura, sem boa definição, 
quase impossível de reproduzir. Foi 
pelo lado mais difícil: esquadrinhou 
o rosto de Jesus impresso no Sudá-
rio, estampado em uma foto, e pas-
sou a buscar ali um rosto de mulher.

Foram três meses de trabalho. 
“Não fui eu quem pintou!”, exclama 
emocionada. E repete a cada cinco 
ou seis palavras: “Foi o Espírito 
Santo que me conduziu! Na minha 
capacidade de um ser humano sem 
muito estudo, ter pintado um rosto 
assim tirado de um (eu diria nega-
tivo) só pode ser obra do Espírito 
Santo mesmo, e não me julgo me-

O ROSTO DE JESUS
E qual o rosto de Jesus? Foi en-

tão que o padre Hugo passou a es-
tudar com mais interesse tudo o 
que envolve o assunto sobre Santo 
Sudário. Esse é o retrato de Jesus, 
reconhecido não só pela fé, mas 
pela ciência que, durante séculos 
debruçou-se sobre ele, procurando, 
inclusive desmistificá-lo. A própria 
Igreja, poucos anos atrás, permitiu 
o trabalho de cientistas que pode-
riam até ter declarado uma fraude 
histórica o que se fala sobre o Santo 
Sudário. A Igreja sempre tratou des-
te assunto com muita responsabili-
dade, respeito pela ciência. Mas as 
evidências trazidas pelas experiên-
cias e pesquisas conduzem, inevi-
tavelmente, a uma verdade: o pano 
que envolveu o corpo de Jesus após 
a sua morte e que deixou gravada 
a imagem do seu corpo pelo san-
gue que impregnou aquele tecido, é 
mesmo autêntico. E ali está gravado 
o rosto de Jesus. 

A leitura de vários dos mais de 
trezentos livros que falam sobre o 
Santo Sudário, foram tornando o Pe. 
Hugo um estudioso do assunto. Sua 
afirmação, vinda talvez de uma ins-
piração divina sem arroubos de as-
cese, é de que o rosto de Maria está 
ali. Naqueles traços do Sudário.

A PROVIDÊNCIA
Dona Ednira, uma grande ami-

ga devota de Nossa Senhora, pinta 
rosto com maestria. E frequentava a 
Paróquia São Pedro, onde Pe. Hugo 
trabalhava. Conhecedor das suas ha-
bilidades, Pe. Hugo contou a ela a 
sua já quase angústia pela procura 
do rosto de Maria, que poderia estar 
revelado no Sudário. Pediu a ela que 
pintasse um rosto de Nossa Senhora, 
extraindo as características do ros-
to de Jesus gravado naquele lençol. 
Ora, Ednira é uma artista plástica 
e não uma cientista. Mas ela acei-

lhor que ninguém; por isso sei que 
fui apenas um instrumento nas mãos 
de Deus. Com certeza, se Ele pro-
videnciou assim é porque quer que 
as pessoas conheçam esse que deve 
ser, de fato, o verdadeiro rosto de 
Maria”. Nem os retoques a que se 
viu obrigada a dar, desfiguraram o 
rosto que pintara. Ednira tem uma 
foto do quadro em sua cabeceira 
da cama, que vê todos os dias. Mas 
quando se vê diante do quadro ori-
ginal que pintou, há uma energia di-
ferente: ela sente ali a mão de Deus 
dando as pinceladas quando usou as 
suas para pintar. E se emociona, in-
variavelmente, todas as vezes que se 
vê diante do quadro.

A principal mensagem de Ednira 
é de que “quando olharem o rosto de 
Maria, extraído do Santo Sudário, 
vejam o rosto de Jesus”, o que era 
complementado pelo padre Hugo: 
“ver a mãe, e no seu rosto ver o Fi-
lho; ela é o caminho para Jesus, ela 
trouxe Jesus”. “O rosto de Maria 
inspira paz – acrescenta Ednira – 
eu quero que vejam nele o rosto de 
todos aqueles que precisam de paz, 
de justiça, de amor”. Em nenhum 
momento qualquer um dos dois fa-
lou em milagre, mas, cá entre nós, 
experimente colocar no quadro um 
papel tampando a parte inferior do 
rosto de Maria, onde seus traços são 
mais acentuadamente femininos – o 
nariz, a boca – e você verá, com cer-
teza, o rosto de Jesus.

Esperamos que Pe. Hugo, faleci-
do há quatro anos, tenha contempla-
do a face de Deus, mas também o 
rosto de sua Santíssima Mãe e que, 
se essa inspiração for realmente 
de Deus,  que se propague sempre 
mais, uma vez que a devoção tem 
aprovação eclesiástica.

EM BUSCA DO ROSTO DE MARIA

SantuárioN
os

so

DEVOÇÃO 

PE. LEANDRO DOS SANTOS

Rosto de Maria pintado por Ednira, 
baseado no Santo Sudário
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PE. ALOÍSIO BACK,SCJPE. ALCIDES VENDELINO 
PEDRINI,SCJ

A Igreja Católica não proíbe nem 
incentiva o fiel a se tatuar. Uma tatu-
agem pode simbolizar várias coisas. 
Em si mesma não é um mal, depende 
da motivação. Pode ser um protes-
to contra alguma norma ou lei. Para 
alguns, indica posição social. Para 
muitas pessoas a tatuagem representa 
sua paixão por alguém, alguma ativi-
dade, estilo de vida.

Em certas tribos é um rito de pas-
sagem. Em algumas culturas, sinal de 
rebelião ou até de consagração. Al-
guns símbolos podem atentar contra 
a fé cristã, por terem origem pagã em 
seitas satânicas.

O cristão é livre, mas o bom sen-
so, a caridade exige um limite. Somos 
responsáveis por nossas atitudes. São 
Paulo diz: “Posso fazer tudo o que 
quero. Sim, mas nem tudo me con-
vém. Posso fazer tudo o que quero, 
mas não deixarei que nada me escra-
vize” (1Cor 6,12). “Acaso vocês não 
sabem que o seu corpo é templo do 
Espírito Santo, que está em vocês e 
lhes foi dado por Deus? Vocês já não 
pertencem a si mesmos. Alguém pa-
gou alto preço pelo resgate de vocês. 
Portanto, glorifiquem a Deus no corpo 
de vocês” (1Cor 6,19-20). “Pois todos 
vocês, que foram batizados em Cris-
to, se revestiram de Cristo” (Gl 3,27). 

Em 17 de Maio de 1989 chega-
ram às Filipinas os primeiros mis-
sionários da Congregação do Sagra-
do Coração de Jesus. A missão nas 
Filipinas foi discutida em 1985 no 
Capítulo Geral (realizada a cada 6 
anos pela Congregação, em Roma). 
Foi a pedido da Província da Indo-
nésia (iniciada em 1924) que se dizia 
uma entidade ou presença dehoniana 
isolada na Ásia. Era na verdade, até 
então, a única presença dehoniana na 
Ásia. As opções apresentadas para 
uma segunda presença na Ásia eram: 
Índia, Filipinas, Vietnam, Coréia do 
Sul, China. Enfim, opções estudadas, 
condições e circunstâncias, e optou-
-se por Filipinas.

Pensou-se em algo um tanto origi-
nal. Como sempre se visa a expansão 
da Evangelização da Igreja e tam-
bém uma expansão da Congregação. 
Como original? Uma comunidade 
com uma composição de membros 
vindos de países e províncias dife-
rentes sob a administração do go-
verno geral, com mandato de formar 
um forte vínculo comunitário, dia-
logando com a cultura local, dando 
atenção ao diálogo entre as religiões. 
Sobretudo lá, cristãos e muçulmanos.

Por que se criou esta missão inter-
nacional? Foi por que ninguém mais 
queria assumir uma missão como 

“Como escolhidos de Deus, santos 
e amados, vistam-se de sentimentos 
de compaixão, bondade, humildade, 
mansidão e paciência” (Cl 3,12). 

Quando Jesus se encarnou, pelo 
Espírito Santo, assumiu a natureza 
humana e veio morar entre nós, como 
nos diz São João no Evangelho. É a 
humanização de Deus. Sem carne, 
Deus não teria rosto. Jesus falou que 
era a imagem visível do Pai invisível. 
Recebendo a carne, do Espírito, a fez 
transparente do esplendor de Deus. A 
carne é beleza e fraqueza. Sua carne 
anseia por Deus. O que você irradia, 
irradia pelo corpo. No Natal celebra-
mos o nascimento de Jesus e o nosso 
também. 

 Uma jovem fez promessa de ta-
tuar um ícone de santo no seu braço. 
Fez o orçamento. Uma pessoa amiga 
sugeriu não se tatuar e doar o valor 
para a Obra Social do Santuário São 
Judas Tadeu. Ela assim o fez. Um 
conselho sábio, que favoreceu ne-
cessitados. Um outro jovem, devoto 
de São Judas Tadeu, fez promessa 
de usar vestes do Padroeiro se con-
seguisse um emprego. E conseguiu o 
trabalho após alguns dias. Sua mãe, 
que é católica praticante, orientou 
para que devolvesse a Deus em for-
ma de dízimo mensal. É sempre bom 
ouvir pais ou responsáveis que pen-
sam no bem comum da comunidade. 

A família e a Igreja nos oferecem 
os dons de Deus. É positivo sempre 
estar envolvido com as celebrações e 
promoções da comunidade. Os cris-
tãos entendem-se como hóspedes 
estrangeiros sobre a terra.  Vivendo 
na terra, estão ancorados no Céu. 
Ninguém poderá roubá-lo. Deus nos 
envolve com sua Presença misericor-
diosa. Ali estamos em casa, protegi-
dos e acolhidos. 

província? Sim, e não. Haviam pro-
víncias com recursos financeiros, mas 
sem membros disponíveis e vice-ver-
sa. Porém, além desses fatores, ela foi 
fruto da mentalidade de o mundo estar 
virando uma comunidade internacio-
nal. A Congregação é internacional, a 
Igreja é Universal. Temos que desen-
volver o “nós-Congregação”, temos 
que superar os preconceitos de raça, 
cor, religião, cultura, etc. 

Mas, pode-se falar que esta mis-
são foi um sucesso? Ninguém tem 
em mãos o segredo ou a fórmula do 
sucesso. Posso dizer que hoje a Con-
gregação dehoniana está presente nas 
Filipinas e serve de apoio a outras 
missões. Foi fundamental a criação 
de uma nova presença na Ásia (Viet-
nam) e está oferecendo apoio a outras 
presenças na Ásia, com uma casa de 
apoio a estudos de formação perma-
nente, atualização ou especialização. 
A capital, Manila, é uma pequena 
“Roma”, com a presença de universi-
dades dos padres jesuítas, dominica-
nos, lassalistas, claretianos, etc.

A MINHA EXPERIÊNCIA NA 
MISSÃO

A missão é uma jornada com Je-
sus Cristo. O caminho é o dele: en-
carnar na realidade do outro. A mis-
são me ensinou que na santa missa 
eu me encontro com Cristo, cabeça, 
e com os irmãos, membros. Cada um 
é meu irmão ou irmã. O desafio é sair 
de você, a chegada pode ser qualquer 
um ao longo do caminho. Seja no 
Brasil ou nas Filipinas. Não é fácil 
entrar na realidade, comungar com a 
realidade de cada um. Creio que, ao 
menos hoje, sou menos preconceitu-
oso a respeito de raça, cor, religiões e 
culturas diferentes. 

TATUAGEM: O QUE 
VOCÊ SABE?

MISSÃO: 
VIAGEM AO ALÉM
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Pe. Aloísio com um grupo de Filipinos
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DESPEDIDAS COMPORTAMENTO

Conforme as Constituições da Congregação dos Padres do Sagrado 
Coração de Jesus, foram transferidos da Paróquia/Santuário São Ju-
das Tadeu, os Padres:

PE. LEANDRO DOS SANTOS
Vai para o Noviciado Nossa Senhora de Fátima, em 
Jaraguá do Sul-SC.

PE. JOSÉ RONALDO DE CASTRO 
GOUVÊA,SCJ
Vai para o Seminário de Filosofia e Faculdade 
Dehoniana, em Taubaté-SP. 

PE. ELÓI JOSÉ SCHONS,SCJ
Vai para a Paróquia São Sebastião, em Jaraguá 
do Sul-SC.

PE. ALOÍSIO BACK,SCJ
Vai para a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, 
em Formiga-MG.

Agradecemos aos padres que integraram a Comunidade 
Religiosa do Santuário e que agora recebem nova missão. 

Desejamos-lhes todo o bem!
Os padres que chegarão ao nosso Santuário em Fevereiro 

serão apresentados na próxima edição do Jornal São Judas, 
de Março (28 de Fevereiro de 2019). A eles, desde já, a nossa 
cordial acolhida. Que o Reino cresça a partir do Santuário 

São Judas Tadeu, para a alegria e a glória do Pai!

Não há como negar que nossa so-
ciedade mudou e vai mudar mais. O 
casamento que seria para sempre, 
rompe ou a viuvez chega cedo demais, 
e surge um novo enlace com uma pes-
soa que pode também trazer consigo 
filhos de outro relacionamento.

Uma nova realidade toma conta 
desse mundo moderno, onde casais se 
unem numa companhia ilimitada que 
são os filhos, enteados, meios irmãos, 
madrasta, padrasto, vódrasta, vôdras-
to, etc. e tal.

Nós terapeutas de casais e famílias, 
temos vivido na prática profissional, 
confrontos de uma realidade contem-
porânea onde teorias dos grandes mes-
tres da psicologia e da psiquiatria têm 
sido testadas, corrigidas e enriquecidas. 

Além do consultório, na minha 
vivência nas escolas como psicóloga 
educacional, posso dizer que hoje ra-
ramente encontramos famílias iguais 
ou parecidas. Numa sala de aula temos 
os mais diversos universos familiares 
(meios irmãos, meios primos, meios 
avós, meios tios e assim por diante).

Confesso que me encanto quando 
vejo jovens casais se relacionando 
com seus enteados e filhos de forma 
a incluir todos os membros do lar. A 
dança da família vai se formando em 

novas combinações e às vezes parece 
tudo perdido e depois  tudo achado 
novamente. Muito difícil, porém de-
safiador e que requer alguns cuidados:

- Nunca transforme a relação com 
os enteados uma competição, a rela-
ção mãe-filhos e pai- filhos são dife-
rentes de marido e mulher. O homem 
e a mulher que os filhos enxergam 
nos pais são muito diferentes do que 
o homem que você vê no marido e a 
mulher que você vê na esposa.

- Respeite as diferenças: não tente 
mudar as pessoas, apenas administre 
a relação.

- Procure controlar seu tempera-
mento, para não cair nas “provoca-
ções” dos enteados.

- Jamais fale mal da mãe ou do pai 
de seus enteados. Incentive a aproxi-
mação entre pais e filhos. E saiba en-
tender o dinheiro que o pai ou a mãe 
precisa gastar com seus filhos. 

Construir uma relação saudável 
com tantas interferências não é fácil, 
mas é possível. Façam juntos e com 
calma e se for preciso sejam humildes 
e procurem ajuda. 

TRANSFERÊNCIAS DOS PADRES

UM CASAMENTO DE 
SEGUNDA NÚPCIAS COM FILHOS

MARIANGELA MANTOVANI
Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias, sexóloga, palestrante escolar, 
coordenadora do atendimento psicológico do Santuário São Judas Tadeu desde 1984.
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CAMINHANDO JUNTOS, 
SÍNODO ARQUIDIOCESANO
O Sínodo está sendo um grande 

mutirão eclesial para rever a atuação 
da Igreja e para fixar o olhar em Jesus, 
meta de toda evangelização. Damos 
graças a Deus pela primeira etapa con-
cluída em Dezembro. Estamos partici-
pando de uma experiência extraordiná-
ria da Igreja em São Paulo. O Sínodo 
- caminhando juntos - nos ajuda a des-
cobrir melhor os limites e possibilida-
des da nossa Igreja e a conhecer o povo 
que queremos servir nesta cidade. 

O QUE FIZEMOS: 
a) Encontros de Grupos Sino-

dais. Por sete meses, muitos peque-
nos grupos de católicos, em todas as 
Paróquias, se reuniram para refletir 
sobre a situação da Igreja no bairro 
e na cidade. A Igreja fez perguntas 
para ouvir o Povo de Deus, sobre o 
anúncio da Palavra, as celebrações e 
homilias, sobre a oração e os sacra-
mentos, sobre o trabalho social e o 
testemunho de Deus na cidade: o que 
vai bem, o que não, o que pode ou 
deve melhorar. 

b) Pesquisa domiciliar: mais de 
600 agentes pastorais percorreram 
as ruas do território de cada Paró-
quia (dois ou três em cada Paróquia), 
bateram em muitas portas, fizeram 
muitas perguntas. Cada um abordou 
mais de 100 pessoas, entrevistou 50 
ou mais católicos, alguns não católi-
cos, homens e mulheres de diferen-
tes faixas etárias: jovens, adultos e 
idosos. Alguns não abriram a porta, 
outros não tinham tempo para aten-

der, outros estranharam porque estão 
habituados a serem abordados por 
missionários de outras igrejas, não 
por católicos. Apesar dos obstáculos, 
em toda a Arquidiocese foram ouvi-
dos cerca de 15.000 católicos e 5.000 
não católicos.  

c) Um levantamento estatístico, 
bem objetivo, sobre os dados reais 
de participação na Igreja, nos sacra-
mentos de iniciação cristã, celebra-
ção do matrimônio, exéquias, cursos 
de formação cristã e outros. Este le-
vantamento se circunscreveu aos 10 
últimos anos. 

d) Assembleias sinodais: Por úl-
timo, três assembleias foram realiza-
das com participação de 65 represen-
tantes em nossa Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu. Para conhecer a 
realidade da Paróquia, avaliar e dis-
cernir propostas de futuro para a Pa-
róquia e a Igreja em São Paulo. 

ALGUMAS CONSTATAÇÕES: 
No território da Paróquia São Ju-

das Tadeu vivem 55.000 pessoas, das 
quais cerca de 33.000 se declaram 
católicas. Destas, 20% participam 
das missas dominicais, 46% leem a 
Bíblia com frequência, 34% pouco 
leem a Bíblia, 16% não a leem, 40% 
estão ligados a algum movimento 
ou associação católica, 60% não. A 
maioria (74%) declara que gostaria 
de conhecer melhor a fé católica, 
26% não. Nos últimos dez anos hou-
ve diminuição da busca dos sacra-
mentos de iniciação e do matrimô-

nio, e pequeno aumento da procura 
da catequese de adultos e do casa-
mento comunitário.  Muitos outros 
dados poderão ser conhecidos duran-
te o ano - alguns estimulantes e ou-
tros preocupantes - e servirão de base 
para o planejamento da ação pastoral 
daqui em diante.  

Propostas das Assembleias: 
As assembleias refletiram sobre 

propostas de ação para realizar me-
lhor a missão da Igreja, do ponto de 
vista do anúncio do Evangelho, da 
santidade de vida e do testemunho 
da fé, que precisam agora ser con-
cretizadas. Há forte insistência na 
ação missionária, na valorização da 
catequese, na formação bíblica e teo-
lógica, na evangelização de crianças 
e de jovens. Para promover a vida 
santa, propõe-se o aprofundamento 
espiritual pela realização de retiros, 
a leitura orante da Palavra de Deus, 
a formação de grupos bíblicos e de 
oração.  Na linha do testemunho cris-
tão na cidade, queremos ser sinais de 
fé, esperança e caridade para o povo, 
dar sequência às obras sociais em 
andamento e dar novos passos ao en-
contro dos necessitados de evangeli-
zação e de solidariedade humana. 

COMO PARTICIPAR EM 2019?  
O Sínodo entra na sua segunda 

etapa, celebrada nas Regiões Epis-
copais. Nós estamos na Região Epis-
copal Ipiranga, próximos da divisa 
com as dioceses de Santo Amaro e 
Santo André. Devem participar desta 

fase dois representantes leigos indi-
cados pela assembleia sinodal (Sami 
Abraão e Leda Maria da Rocha), re-
presentantes de comunidades e asso-
ciações eclesiais e os padres. Há uma 
coordenação geral presidida por Dom 
José Roberto fortes Palau, Vigário 
Episcopal. Os trabalhos se desen-
volverão em torno de quatro assem-
bleias regionais, de Maio a Outubro, 
precedidas de trabalhos em grupos si-
nodais. Partirão dos relatórios das 35 
Paróquias e organismos regionais, das 
pesquisas e levantamentos já conheci-
dos, com a finalidade de compreender 
melhor os muitos dados e propostas 
que vem das Paróquias, e discernir os 
caminhos da Igreja. Os representantes 
terão, além disso, a missão de animar 
a própria Paróquia a envolver-se em 
três tarefas específicas: 

1. Participar do Mês Missionário 
Extraordinário, em Outubro de 2019.  

2. Procurar conhecer a Paró-
quia: muitos conhecem apenas a 
igreja-templo e as celebrações, não 
as atividades pastorais, evangeliza-
doras e sociais da igreja. Nós teremos 
uma programação especial em vista 
dos 80 anos de criação da nossa Pa-
róquia, em 25 de Janeiro de 1.940.

3. Conhecer o Padroeiro e ins-
pirar-nos nele para a nossa vida cristã. 
Somos os continuadores da ação apos-
tólica que São Judas Tadeu e os demais 
Apóstolos herdaram de Jesus, respon-
sáveis atuais pela Igreja que eles, a seu 
tempo, animaram vivamente. 

Enquanto se continua a avaliar e 
discernir caminhos, vamos já come-
çando a tomar iniciativas que possam 
tornar realidade o que a Igreja espera 
deste Sínodo: comunhão, conversão 
e renovação missionária, certos de 
sermos testemunhas de Deus que 
habita esta cidade imensa. Seu amor 
nos impulsiona e enche de esperança. 

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ
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PARÓQUIA: A IGREJA PERTO DE NÓS!

#RUMO AOS 
80 ANOS!

Deus é comunidade! E na comu-
nidade encontramos o sagrado, o que 
é de Deus, e também encontramos os 
irmãos na fé. No olhar de cada de-
voto de São Judas Tadeu com quem 
converso nesse Santuário, no dia 28, 
há o brilho de quem busca a Deus, o 
encontra e confia. Cristão que é cris-
tão tem esse brilho no olhar, porque 
acredita em Jesus Cristo: em tudo o 
que ele disse, prometeu e realizou. E 
Cristo é a luz... O Caminho, a Ver-
dade e a Vida... Quem acredita na 
ressurreição confia, tem viva a fé e a 
esperança!

O saudoso Pe. Augusto César Pe-
reira,scj, sempre dizia que o devoto 
de São Judas não é desesperado, pelo 
contrário: “São ‘os que ainda têm es-

perança’ de que sempre é possível, e 
recorrem à intercessão de São Judas 
Tadeu!”. Pe. Augusto foi diretor do 
Jornal São Judas por mais de 20 anos. 
Através deste Jornal, ele ensinou os 
devotos de São Judas a praticar a fé: 
aconselhava pagar suas promessas 
doando alimentos aos pobres, sendo 
voluntário e dizimista; catequisava 
nas homilias, tirando dúvidas sobre 
a Bíblia, a Liturgia, a Igreja... Mas 
sobretudo deixando claro que, atra-
vés de São Judas, encontramos Jesus 
Cristo, que através do seu Coração 
misericordioso, nos deu a Salvação! 
Dizia o Pe. Augusto: “A devoção a 
São Judas Tadeu – por ser ele Após-
tolo e Mártir de Jesus – é caminho 
seguro para o devoto chegar ao en-
contro pessoal com Cristo.”

Esse encontro com Cristo é pro-
porcionado pela Paróquia e Santuário 
São Judas Tadeu. Como num refúgio 
de paz, aqui as pessoas encontram o 
necessário para encontrar-se com Je-
sus: nas igrejas, no salão Dehon e sala 
São Judas, através dos Sacramentos, 
principalmente nas Missas e Confis-

sões... Também nas bênçãos a cada 
meia hora. É a Igreja perto de nós!  

Quem ama quer estar perto! Deus 
se aproxima do seu Povo, nos aten-
dimentos dos padres, nas reuniões e 
trabalhos das Pastorais, movimentos 
e serviços, nos atendimentos psicoló-
gicos, no serviço voluntário leigo, na 
ajuda concreta aos pobres, na Creche 
e Obra Social...

Aqui ouvimos vários testemunhos 
de quem foi tocado pelo sagrado. As 
formas são as mais variadas, e isso 
é extraordinário. Quem se encontra 
com Jesus Cristo, e sua Graça, sem-
pre volta para louvar e agradecer. E 
todos nós colhemos desses frutos. Eu 
e uma equipe temos a responsabili-
dade de comunicar, compartilhando 
todas essas maravilhas, através deste 
Jornal e outros tantos meios. 

Graças à intercessão de São Ju-
das, aqui ninguém é “desesperado”. 
Somos Povo de Deus a caminho do 
Céu. E no dia 25 de Janeiro de 2019 
essa história de fé e devoção com-
pleta 79 anos na Avenida Jabaquara. 
Participe das missas solenes das 15h 
ou 19h30 nesse dia. Temos muito a 
agradecer! Iniciando os preparativos 
para celebrar 80 anos desta Igreja 
perto de nós, peçamos confiantes: 
“São Judas Tadeu, rogai por nós nes-
ta comunidade que celebra 79 anos, 
auxiliada pela Vossa Graça e infinita 
misericórdia. Amém!”

Queremos que você, paro-
quiano, participe ativamente 
de cada etapa da comemoração 
desta história da Paróquia, que 
também é sua história. Por isso, 
estamos realizando uma promo-
ção! Se você tem fotos antigas 
em nossa Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu (casamentos, 
batizados, missas, reuniões, 
bênçãos), compartilhe conosco 
e concorra a um brinde!

COMO PARTICIPAR:
- Pelas Redes Sociais: Poste sua 
foto ou vídeo no seu Facebook, 
Twitter ou Instagram e marque 
o perfil da Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu e use a hash-
tag: #Rumoaos80anos.
- Pessoalmente: Entregue seu 
material na Secretaria Paroquial 
(Av. Jabaquara, 2.682, Mirandó-
polis – São Paulo – SP).

REGRAS:
Quem postar nas Redes 

Sociais deve marcar o perfil 
do Santuário e usar a hashtag: 
#Rumoaos80anos. As fotos de-
vem ser anteriores ao ano 2000.

SORTEIO:
Os participantes irão con-

correr a um brinde que será sor-
teado no dia 28 de cada mês, na 
missa das 12h na igreja nova. 
O primeiro sorteio será dia 28 
de Janeiro de 2019. Vamos nos 
unir para que mais pessoas co-
nheçam e testemunhem a ale-
gria de participar desta comu-
nidade e de pertencer à grande 
Família dos Devotos de São 
Judas Tadeu.

#Rumoaos80anos, celebraremos 
o Jubileu de Carvalho desta 

Paróquia, juntos!

RUMO AOS 80 ANOS

PRISCILA THOMÉ NUZZI
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PATRICIA MARIA
assessora de comunicação da Pastoral do 
Empreendedor. Para mais informações: 

comunicacao@pastoraldoempreendedor.org.br

Pastorais
II ENCONTRO NACIONAL DA 

PASTORAL DO EMPREENDEDOR*

CRIAÇÃO,  PUBLICAÇÃO 
E MÉTRICAS EM REDES 

SOCIAIS
Aconteceu nos dias 02 e 03 de 

Novembro de 2018 o II Encontro Na-
cional da Pastoral do Empreendedor 
na cidade de São Paulo-SP. Realiza-
do no Centro de Formação Sagrada 
Família e conduzido pela coordena-
ção nacional, o Encontro teve como 
principal desafio discernir formas de 
expansão e os meios de implantação 
de novas pastorais. 

O evento contou com a participa-
ção de coordenadores da PE de todo 
o país com representantes de Curiti-
ba-PR, Maringá-PR, São Paulo-SP, 
São José do Rio Preto-SP, Jundiaí-
-SP, Presidente Prudente-SP, Mogi 
Guaçu-SP, Santo André-SP, Cuiabá-
-MT, Goiânia-GO, Vitória-ES, São 
João dos Patos-MA, Brasília-DF, 
Ariquemes-RO e Salvador-BA. 

O II Encontro teve início no dia 
02 às 18h com a missa de abertura 
sendo celebrada pelo Frei Rogério 
Soares, fundador da Pastoral e atual 
diretor espiritual. As atividades se-
guiram com a acolhida de todos os 
presentes por Ricardo Vencato, coor-
denador da Pastoral, que apresentou 
o vídeo enviado pelo Bispo referen-
cial da Pastoral do Empreendedor, 
Dom Murilo Krieger. Ele lembrou, 
neste ano do laicato, a importância 
de sermos pastores do rebanho de 
Cristo e que devemos nos perguntar 
“o que podemos fazer por aquelas 
pessoas que não conseguem se aju-
dar sozinhas?” Logo após, foi feita a 
recapitulação da ATA do I Encontro 
Nacional, ocorrido em 2017. 

O segundo dia de Encontro foi 
mediado pelo Padre Joãozinho, scj 
- assessor espiritual da pastoral. Ini-
ciou com a partilha das experiências 
das pastorais do empreendedor locais. 
Enfatizou a missão da Pastoral do 
Empreendedor que é cuidar pastoral-
mente da pessoa do empreendedor, do 
ser humano que é o primeiro a chegar 

na empresa e o último a sair, evangeli-
zar também sua família, e consequen-
temente seus clientes e fornecedores, 
ressignificando o “humano” dentro 
das empresas. Também foi ressaltado 
que cuidar pastoralmente é envolver-
-se com a dificuldade do empreende-
dor que nos procura, sendo a presença 
de Jesus em sua vida. 

Itens importantes do capítulo VII 
da Doutrina Social da Igreja foram 
apresentados pelo Frei Rogério, que 
também abordou o tema da 4ª Revo-
lução Industrial, ressaltando que “o 
ser humano precisa se reconectar a si 
mesmo, não sendo possível para o ho-
mem viver na mesma velocidade das 
máquinas”. Foi apresentado o novo 
modelo do site da Pastoral que estará 
no ar nos próximos dias no endereço 
www.pastoraldoempreendedor.org.br 

O Encontro seguiu com a fala 
do vice-coordenador Daniel Godri 
Jr. que explanou sobre como im-
plantar, divulgar e ampliar as ações 
das pastorais locais enfatizando que 
devemos cuidar do modo como o 
valor da Pastoral é percebido sendo 
“preciso cuidar da embalagem (as 
ações desenvolvidas pela pastoral do 
empreendedor) para que as pessoas 
possam chegar à sua essência (que é 
a espiritualidade)”. No plenário final 
todos os presentes puderam indicar 
sugestões para o crescimento, aper-
feiçoamento e a expansão da Pastoral 
do Empreendedor em todo o Brasil. 

O II Encontro Nacional encer-
rou-se às 18h com a Missa celebrada 
pelo Padre Joãozinho, scj e o sen-
timento de que todos os presentes 
voltam para sua cidade com  energia 
para fazer a pastoral do empreende-
dor crescer e chegar a mais pessoas, 
cumprindo com seu propósito de ser 
a presença de Jesus no meio dos em-
preendedores. 

Agradecemos a todos os empre-
endedores que nos acompanharam e 
compartilharam conosco a história 
de suas jornadas empreendedoras em 
2018. Que nosso Senhor traga muita 
prosperidade aos seus empreendimen-
tos nesse ano que acaba de começar! 

A Pastoral do Empreendedor con-
vida você que já é empreendedor ou 
pretende abrir um negócio para par-
ticipar de nossa palestra: “Criação,  
Publicação e Métricas em Redes So-
ciais”, que vai ocorrer dia 05 de Feve-
reiro às 19h30, no salão Dehon. Pales-
tra gratuita, não necessita de inscrição 
(lanche comunitário). Palestrantes: 
Prof. Geraldo Ramos da Silva e Prof ª 
Tânia Andrade Moraes e Silva.

As redes sociais estão presentes em 
nossas vidas e têm papel importante para 
uma maior aproximação e relacionamen-
to entre pessoas, pelos mais diversos mo-
tivos: amizade, família, igreja, estudos, 
trabalho, comércio entre muitos. Com 
tanta gente se falando ao mesmo tem-
po, é muito comum que uma mensagem 
nossa nem sequer seja visualizada. Dis-
putamos frações de segundos de atenção 
de quem recebe. No entanto, mesmo 
com toda tecnologia acessível, um desa-
fio é lançado: melhorar a comunicação, 
as relações humanas e a satisfação deste 
universo de usuários das redes sociais, 
criando posts e vídeos com objetivos, co-
erência e acompanhamento.

ENCONTRO PARA LEITURA E 
PARTILHA DA PALAVRA

Junte-se a nós no Encontro de Leitu-
ra e Partilha da Palavra que acontecerá 
no dia 19 de Fevereiro às 19h30, na 
sala: 08. Traga a sua Bíblia. Tema: “O 
que esperar em 2019? Uma nova jorna-
da recomeça!”  (Lanche Comunitário).  

Você já pensou em colaborar com a 
Obra Social São Judas Tadeu? Traga ali-
mentos não perecíveis aos nossos encontros. 

“Sempre que possível, dê um 
sorriso a um desconhecido 
na rua. Poderá ser o único 

gesto de carinho que ele verá 
no dia.”

 
“Na igreja o casamento 

acontece, quando 
‘finalmente’ a noiva 

aparece.”

“O beijo é um segredo 
contado na boca, em vez do 

ouvido.” 

“Dinheiro não dá 
felicidade... Dê-me o seu e 

seja feliz.”

“Otimismo extremo: não 
se preocupe... Nada vai dar 

certo.”

“Jogaram como nunca... e 
perderam como sempre.”

“Compartilhe os fatos e não 
espalhe boatos.”

 “Independente da posição 
do corpo, a alma pode estar 
de joelhos em adoração ao 

Deus Pai e Criador.”

“Alguém me pergunta: o 
que deve mudar na Igreja? 
Para melhor? Certamente 

eu e você!”

“A Igreja, sem a Virgem 
Maria, seria um orfanato.”

Criação e seleção de 
Pe. Aloísio Knob,scj

PENSE... E 
INSPIRE-SE!

Acompanhe nossa fanpage:
pastoraldoempreendedorpsjt

Site:pastoraldoempreendedorsjt.com.br

Contato:
contato@pastoraldoempreendedorsjt.com.br
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A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

TODOS OS NOSSOS BAZARES 
A Obra Social São Judas Tadeu só 

existe, desde que foi fundada, porque 
os fiéis da comunidade colaboram 
realizando suas doações, tanto de ali-
mentos quanto de roupas, calçados, 
móveis, eletrodomésticos, livros e 
outros objetos úteis, usados, mas que 
podem ser repassados a quem precisa. 
Todo o material doado é muito impor-
tante para a manutenção dos projetos 
sociais desta comunidade, que há 79 
anos é a Igreja perto de nós. 

Há os itens que são doados dire-
tamente às pessoas pobres atendidas 
pela Obra Social e outros que são ven-
didos, a preços baixos, em bazares fi-

xos e eventuais (Megabazar e Queima 
Total). Conheça os bazares fixos:

BAZAR DA OBRA SOCIAL
É um Bazar permanente com pre-

ços acessíveis, que ocorre às segun-
das, quartas e sextas-feiras das 13h 
às 16h e aos sábados das 9h às 12h. 
Também aberto ao público no dia 28, 
todos os meses, das 9h às 15h. Entra-
da pela Av. Piassanguaba,3061. 

BAZAR DE MÓVEIS
Ocorre aos sábados, das 8h30 às 

11h30, com entrada pela Alameda dos 
Guaiós, 40.  Nesse Bazar são vendidos: 

móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, 
livros, roupas, calçados e brinquedos.

BAZAR DO 28
Acontece todo mês, no dia 28, dentro 

do Santuário São Judas Tadeu, com en-
trada à Alameda Guaiós, 145 (garagem) 
das 9h ás 18h. São vendidos: roupas se-
mi-novas, sapatos, cintos, bolsas, brin-
quedos, bijuterias e outras peças, eletro-
eletrônicos, eletrodomésticos e outros.

BAZAR DE ARTESANATO 
Acontece todo mês, no dia 28, 

das 8h às 12h, na calçada em frente à 
igreja antiga do Santuário. São ven-

didos: trabalhos manuais confeccio-
nados pelas voluntárias da Obra So-
cial São Judas, como panos de prato, 
cachecóis, toucas e toalhas diversas.

Sempre necessitamos da ajuda 
de mais voluntários que abracem os 
projetos Obra Social. Os interessados 
que queiram fazer doações ou traba-
lho voluntário, entrem em contato. A 
Obra Social São Judas Tadeu é uma 
Instituição sem fins lucrativos, vin-
culada ao Santuário São Judas Tadeu, 
localizada à Av. Piassanguaba, 3061. 
Mais informações pelo telefone (11) 
5584-9966 ou 5078-6544. E-mail: 
obrasocial@saojudas.org.br 

CURSOS NA OBRA SOCIAL
Curso de Portaria, controlador de acesso e Recepção, patrocina-

do pela Escola Alpha. Inscrições até o dia 11/01/2019 (trazer cópia do 
RG para emissão de certificado). Investimento: R$80,00. Dia do Curso: 
16/01, das 9h às 16h. Informações na Secretaria da Obra Social.

Curso de Berçarista e Babá, patrocinado pela Escola Alpha. Inscri-
ções até o dia 16/01/2019 (trazer cópia do RG para emissão de certifica-
do). Investimento: R$130,00. Dias do Curso: 23 e 30/01, das 9h às 16h. 
Informações na Secretaria da Obra Social.

Curso de Cuidador de Idosos, patrocinado pela Escola Alpha. Ins-
crições até o dia 16/01/2019 (trazer cópia do RG para emissão de certifi-
cado). Investimento: R$150,00. Dias do Curso: 22 e 29/01, das 9h às 16h. 
Informações na Secretaria da Obra Social.
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PENSANDO EM SUA SAÚDE

O PRONTUÁRIO MÉDICO: 

DIREITO DO PACIENTE!
O prontuário médico foi idealiza-

do por médicos e enfermeiros para 
garantir que se lembrassem individu-
almente dos fatos sobre cada pacien-
te e assim, todos os profissionais en-
volvidos no atendimento pudessem 
ter acesso a todas as informações re-
ferentes às particularidades da saúde 
e das condutas já adotadas. Deveria 
ser chamado de prontuário em saúde, 
pois tem anotações multidisciplina-
res (médicos, enfermeiros, nutricio-
nistas, fisioterapeutas, psicólogos).

O prontuário serve como fonte de 
avaliação e de informação. Enquanto 
fonte de avaliação, é importante ele-
mento para tomada de decisões sobre 
as condutas a serem adotadas, ade-
são a novos tratamentos, resultados 
de exames, diagnósticos, controle de 
medicação e evolução do quadro do 
paciente. Como fonte de informação, 
traz anotações a serem compartilha-
das entre os profissionais da saúde, 
sendo essencial para a continuidade 
do atendimento do paciente em dife-
rentes instituições e para tratamento 
de outras doenças ou patologias rela-
cionadas ou não.

Assim, o prontuário médico é a 
união de todos os documentos que re-
gistram procedimentos, exames, con-
dições físicas e demais informações 
do paciente. Compete ao médico, em 
seu consultório, e aos diretores clíni-
cos ou diretores técnicos, nos estabe-
lecimentos de saúde, a responsabili-
dade pela guarda dos prontuários.

Segundo o artigo 88 do Código 
de Ética Médica, é vedado ao médi-
co “negar, ao paciente, acesso a seu 
prontuário, deixar de lhe fornecer 
cópia quando solicitada, bem como 
deixar de lhe dar explicações ne-
cessárias à sua compreensão, salvo 
quando ocasionarem riscos ao pró-
prio paciente ou a terceiros’.

A questão do prontuário foi um 
dos vários temas discutidos duran-
te a II Jornada de Direito da Saúde, 
promovida em São Paulo, no mês 
de Maio, pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), com o objetivo de bus-
car soluções para o crescente volume 
de processos judiciais que exigem o 
fornecimento de medicamentos, exa-
mes, próteses e outros serviços. Um 
dos enunciados interpretativos apro-

vados pelo CNJ reforça o direito de 
o paciente receber cópia do prontu-
ário e alerta para possíveis sanções 
a quem se negar a fornecer o docu-
mento. “Poderá constituir quebra de 
confiança passível de condenação 
por dano a recusa imotivada em for-
necer cópia do prontuário ao próprio 
paciente ou seu representante legal 
ou contratual, após comprovadamen-
te solicitado, por parte do profissio-
nal de saúde, clínica ou instituições 
hospitalares públicos ou privados”, 
diz o texto.

Esse direito ao prontuário tam-
bém é confirmado pelo Código de 
Defesa do Consumidor, que prevê 
uma pena de seis meses a um ano 
de detenção ou multa para o presta-
dor de serviço que buscar impedir ou 
dificultar o acesso do consumidor às 
informações sobre ele presentes em 
cadastros, banco de dados, fichas e 
registros.

A negativa de acesso ao prontu-
ário médico, pelo profissional, hos-
pital ou clínica infringe a lei e, por-
tanto, deve ser comunicada ao CRM 
(Conselho Regional de Medicina) e 
como é um direito do consumidor, 
também pode ser comunicado ao 
PROCON (http://www.proconpau-
listano.prefeitura.sp.gov.br/consumi-
dor), ou Ministério Público.

Importante ressaltar, porém, que 
essas informações só podem ser for-
necidas ao próprio paciente ou ao seu 
representante legal, pois o Código de 
Ética Médica veda ao médico permi-
tir o manuseio e o conhecimento do 
prontuário por pessoas não obrigadas 
ao sigilo profissional, quando o docu-
mento estiver sob sua responsabilida-
de. Esse sigilo só poderá ser quebrado 
mediante autorização, por escrito, do 
paciente, para cumprimento de ordem 
judicial ou para a defesa do próprio 
médico. Portanto, a ordem judicial 
não é suficiente para a liberação do 
prontuário médico, é necessária a ob-
tenção de autorização do paciente. 

Estudos mostram que a maioria 
dos pacientes gostaria de conhecer 
detalhes de sua saúde para poder 
administrá-la melhor, mas em geral 
tem sua capacidade emocional e cog-
nitiva subestimadas, pois muitas ve-
zes os médicos nem perguntam se o 
doente tem interesse em informações 
sobre o mal que o aflige.

Resumindo: o paciente tem o di-
reito de pedir quantos esclarecimen-
tos julgar necessário para completa 
compreensão de seu estado de saú-
de, prognóstico, e evolução da pato-
logia de que padece, pois a falta de 
conhecimento do que se passa com o 
seu corpo e a sua saúde pode levar 
a graves distorções e consequências 
danosas e irreversíveis. O médico, 
por sua vez, tem a obrigação de res-
ponder-lhe.  

DEBORA MONTEIRO ESPOSITO
Assessoria Jurídica, 

tel. (11)3329-9382 e 99153-8404 www.dmeadvocacia.com.br
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APRESENTAÇÃO 
DO SENHOR

No dia 02 de Fevereiro ocorre 
a Festa da Apresentação de Jesus 
Cristo ao Templo pelas mãos de 
Maria e de José. Conhecido como 
dia de Nossa Senhora da Cande-
lária, da Luz ou das Candeias. É 
também Dia Mundial da Vida 
Consagrada. Na Paróquia/Santu-
ário haverá bênção das velas no 
início de cada missa: às 7h, 9h, 
12h, 15h e 19h30 na igreja nova 
(horários de sábado). Traga suas 
velas e venha participar! 

MISSA PELOS DIZIMISTAS 
No segundo sábado do mês 

há no Santuário São Judas Ta-
deu a Missa pelos Dizimistas, às 
15h na igreja nova. 

CELEBRAMOS 79 ANOS!
Em 25 de Janeiro de 2019 a 

Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu completa 79 anos. Parti-
cipe das missas solenes das 15h 
ou 19h30 nesse dia. Será dada a 
largada aos preparativos para o 
Jubileu de Carvalho, a Festa dos 
seus 80 anos, em 25 de Janeiro 
de 2020. #Rumoaos80anos, ce-
lebraremos o Jubileu de Car-
valho desta Paróquia, juntos!

REUNIÃO DO APOSTOLADO 
DA ORAÇÃO

O Apostolado da Oração do 
Santuário realiza a reunião men-
sal sempre no dia anterior à pri-
meira sexta-feira do mês, às 14h 
no Salão Dehon. O primeiro en-
contro de 2019 será no dia 31 de 
Janeiro. As Adorações ao San-
tíssimo acontecem toda quinta-
-feira às 14h na igreja antiga.

AGRADECIMENTO
Agradecemos à Padaria Ban-

deirantes II, ao sr. Luiz Rocha e 
o sr. Antônio Carlos Rocha, por 
toda a colaboração dada ao San-
tuário São Judas Tadeu durante 
o ano de 2018. Deus os abençoe!

CURSO DE 
APROFUNDAMENTO DA FÉ

 É preciso que procuremos 
de forma concreta compreender 
nossa fé, a doutrina de nossa 
Igreja, Mãe e Mestra, para po-
dermos melhor viver e teste-
munhar o Evangelho do Reino. 
Conheça o Curso de Aprofunda-
mento da Fé do Santuário São 
Judas Tadeu, às quartas-feiras 
20h. Para mais informações e 
inscrições, entre em contato 
com a Secretaria Paroquial. O 
Curso vai iniciar no dia 06 de 
Fevereiro de 2019.

PRECISA-SE DE ROUPAS 
PARA CRIANÇAS!

 A Obra Social São Judas 
Tadeu precisa de doação de rou-
pas infantis (qualquer tamanho) 
para as crianças das famílias 
atendidas. E também fraldas 
para bebês (P, M, G ou GG). 
Doações na Secretaria Paroquial 
ou na própria Obra Social, à Av. 
Piassanguaba, 3061. Deus aben-
çoe seu gesto de caridade!

CURSO DE INGLÊS
Inicia em Janeiro o Curso de 

Inglês na Paróquia São Judas 
(conversação e gramática), com 
certificado. Informações com a 
Profa. Ana Cristina, Whatsapp 
95201-5011.

MISSAS EM INGLÊS 
NO SANTUÁRIO

No quarto domingo do mês 
será celebrada MISSA EM IN-
GLÊS, às 10h, na igreja antiga 
da Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu. As próximas missas serão 
nos dias 27 de Janeiro e 24 de Fe-
vereiro. Divulgue e participe! 

MISSAS REPARADORAS AO 
IMACULADO CORAÇÃO DE 

MARIA NO SANTUÁRIO
No Santuário São Judas Ta-

deu é celebrada a Missa Repa-
radora ao Imaculado Coração de 
Maria, às 12h na igreja nova, no 
primeiro sábado do mês. Neste 
início de 2019 será nos dias 05 
de Janeiro e 02 de Fevereiro (Dia 
Mundial da Vida Consagrada). 

MEGABAZAR 
O Santuário São Judas Ta-

deu promove nos dias 08 e 09 de 
Fevereiro mais um Megabazar, 
com roupas semi-novas, calça-
dos, 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!  

PROGRAMAÇÃO DE ANO 
NOVO NO SANTUÁRIO 

31 de Dezembro (segunda-
-feira) -  Missas às 07h, 9h, 12h, 
15h e às 19h30 a Solene Missa de 
Ação de Graças pelo ano de 2018, 
na igreja nova. A Secretaria Paro-
quial, Loja e Capela de Bênçãos 
(Confissões) atendem das 8h às 12h. 

1º de Janeiro de 2019 (ter-
ça-feira) – Santa Maria, Mãe de 
Deus (Solenidade), Dia Mundial 
da Paz - Missas às 07h, 8h30, 10h, 
12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na 
igreja nova. A Secretaria Paro-
quial e Loja não abrirão neste dia. 
Haverá atendimento de Padres 
para confissões das 8h às 12h na 
Capela de Bênçãos. 

NOVA TURMA DO CURSO DE 
TEOLOGIA PARA LEIGOS
Estão abertas as inscrições para 

a turma de 2019 e 2020 da Escola de 
Teologia para Leigos São Judas Tadeu. 
As aulas terão início no dia 18 de Fe-
vereiro de 2019. Serão toda segunda-
-feira, durante 2 anos, no Salão Dehon. 
Inscrições na Secretaria Paroquial.

BÊNÇÃO DA GARGANTA NO 
DIA DE SÃO BRÁS

No dia 03 de Fevereiro, ocor-
re a memória de São Brás, bis-
po e mártir. É dia de bênção da 
garganta. Na Paróquia/Santuá-
rio São Judas Tadeu será dada 
a bênção geral (coletiva) em 
todas as missas: às 7h, 8h30, 
10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 
às 19h30. A bênção individu-
al será na igreja antiga, para 
quem desejar.

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 17 de 
Dezembro de 2018. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou 

(11) 5072-9928 e site: www.saojudas.org.br - WEBTV SÃO JUDAS: 
www.saojudas.org.br.
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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!

ORAÇÃO DE SÃO 
JUDAS TADEU

SantuárioN
os

so

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.

MUITO AMOR PARA UM NOVO ANO!
Essas frases de Santa Teresa de Calcutá, para ler e 

meditar, são inspiradoras para amarmos mais e melhor 
em 2019. Vale a pena tentar e recomeçar dia a dia!

“Há muitas pessoas no mundo que estão morrendo por 
falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente mor-
rendo por falta de um pouco de amor”.

“Muitas vezes, uma só palavra, um olhar, um gesto rápi-
do, e as trevas enchem o coração da pessoa que amamos”.

“Eu rezo para vocês entenderem as palavras de Jesus: 
‘Amai-vos como Eu vos amei’. Perguntem a si mesmos: 
‘Como foi que Ele me amou? Será que eu realmente amo 
os outros da mesma forma?’. Sem esse amor, nós pode-
mos nos matar de trabalhar, mas isso vai ser só trabalho, 
não amor. Trabalho sem amor é escravidão”.

“Um sacrifício, para ser real, tem que custar, tem que 
doer, tem que nos esvaziar”.

“Nós temos que transformar o nosso amor a Deus em 
ação viva”.

“Quando um pobre morre de fome, não é porque Deus 
não cuidou dele. É porque nem você nem eu quisemos dar 
a ele o que ele precisava”.

 “Não sei ao certo como é o Paraíso, mas sei que quan-
do morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, Ele 
não perguntará ‘Quantas coisas boas você fez em sua 
vida?’ Antes Ele perguntará: ‘Quanto amor você colocou 
naquilo que fez?”

 
“Nunca se preocupe com números. Ajude uma pes-

soa de cada vez, e sempre comece pela mais próxima de 
você”.

“Um coração feliz é o resultado inevitável de um cora-
ção ardente de amor”.

“Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora 
a sua força”.

“Sorria um para o outro, sorria para a sua esposa, sor-
ria para o seu marido, sorria para os seus filhos, sorria 
um para o outro – não importa quem seja – e isso ajudará 
a crescer um amor maior de um pelo outro”.

“É fácil amar os que estão longe. Mas nem sempre é 
fácil amar os que vivem ao nosso lado”.

“Ontem foi embora. Amanhã ainda não veio. Temos so-
mente hoje, comecemos! Qualquer ato de amor, por me-
nor que seja, é um trabalho pela paz”.


