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PARÓQUIA:
IGREJA QUE CHAMA
PARA A MISSÃO!

Semana Nacional da Família, de 10 a 18 de Agosto – Programação à página 6
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Editorial
E A FAMÍLIA: COMO VAI?

Abaixo de Deus, o que o ser humano
possui de mais valioso é a sua Família.
A família, estavelmente constituída pelo
pai, mãe, filhos e filhas, numa atmosfera
e lugar saudáveis, é o que toda criança
precisa, a fim de desenvolver bem as várias dimensões de seu ser.
Naturalmente que, ao longo dos séculos
e em diferentes regiões do planeta, a família
teve formatos diferentes. Sob certo aspecto, não isenta de distorções, a composição
familiar conheceu uma evolução. A evolução da consciência, a compreensão mais
aprofundada da dignidade do ser humano,
a definição mais nítida da vocação e missão
de cada um, tudo isso tem favorecido uma
composição familiar mais aperfeiçoada.
De sua parte, baseada na Palavra de
Deus, sensível ao direito natural, aberta
às contribuições das ciências humanas e
atenta aos “sinais dos tempos” (Mt 16,2),
a Igreja Católica sempre defendeu e ensinou o ideal de ser família conforme o
plano de Deus. O fato de Jesus Cristo,
Filho de Deus, ter-se tornado Homem no
seio de uma família, dá-nos a dimensão
e a importância de se nascer e ser criado
numa família constituída por um pai e
uma mãe, de modo estável. A família se
constitui com a vida e a vocação e um homem e uma mulher, de quem provêm os
filhos e filhas. Como o casamento, também a família pode ser comparada com
uma construção: sempre inacabada e im-

perfeita. Mas, uma construção que se quer
cada vez mais sólida, humana e cristã, de
acordo com a vontade do Senhor.
E as famílias diversamente constituídas ou desagregadas? São desprezadas
por Deus? Como devem ser tratadas?
Independentemente de uma pessoa
ser e agir, mais ou menos, conforme a
vontade de Deus, isto não muda sua dignidade e o amor do Senhor por ela. As
famílias que se constituem em desacordo
com o plano de Deus ou que se encontram
desagregadas, não perdem sua dignidade nem são excluídas por Ele. Contudo,
todo e qualquer ser humano, como toda
e qualquer família, todos se encontram
sob o chamado do Senhor à conversão:
“convertei-vos e crede no Evangelho”
(Mc 1,15). Ora, crer no Evangelho significa adequar a própria vida, ser e agir,
segundo aquilo que ensina Jesus.
O mês de Agosto traz o DIA DOS
PAIS e a SEMANA NACIONAL DA
FAMÍLIA. São sugestivas oportunidades
para rezar pelos homens que assumiram a
vocação à paternidade responsável. Elevemos ao Pai de todos, fervorosas preces
pelos PAIS. Que eles sejam felizes por
serem PAIS, e que tenham forças para
bem cumprir sua missão. São Judas Tadeu, rogai pelos pais!

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Jubileu: Todo mês, no dia 25, as celebrações da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu serão especialmente dedicadas ao Jubileu de Carvalho, a ser comemorado em 25/01/2020. O tema para este mês de Agosto
é “Paróquia: Igreja que chama para a Missão”. Venha rezar conosco!
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CALENDÁRIO AGOSTO
01 – Memória de Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja; Dia
Mundial da Amamentação.
02 – 1a Sexta-feira do mês: Missa Reparadora do Sagrado Coração de Jesus às
9h na igreja nova (Apostolado da Oração) seguida de Adoração Eucarística e às
19h30 na igreja antiga, com os agentes de pastoral da comunidade.
04 – 18º Domingo do Tempo Comum: Dia das Vocações para o Ministério Ordenado (Diáconos, Padres e Bispos); Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos.
06 – Festa da Transfiguração do Senhor.
08 – Memória de São Domingos.
09 – Memória de Santa Teresa Benedita da Cruz; Dia Internacional dos Povos Indígenas.
10 – Memória de São Lourenço, Diácono. Bazar de Móveis, na sala São Judas.
10 a 18/08 – Semana Nacional da Família (Programação à página 6 deste Jornal).
11 – 19º Domingo do Tempo Comum; Vocação para a Vida em Família - Dia
dos Pais e Dia das Vocações Matrimoniais; dia da Televisão; dia do Advogado;
dia do Estudante; dia do Garçom; dia da Consciência Nacional.
12 – Dia Internacional da Juventude; Aniversário do Falecimento do Venerável
Pe. Leão João Dehon, Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração
de Jesus; Missa de Abertura da Semana da Família na Região Ipiranga, às 19h30
na Paróquia N. Sra. Mãe de Jesus, presidida por Dom José Roberto Fortes Palau.
13 – Dia do Economista; dia dos Encarcerados e dia do Canhoto.
14 – Memória de São Maximiliano Maria Kolbe; dia do Protesto e dia da Unidade Humana.
15 – Memória de São Tarcísio, Padroeiro dos Coroinhas.
18 – Solenidade da Assunção de Nossa Senhora; Dia das Vocações para a
Vida Consagrada (Religiosos, religiosas e consagrados seculares); Aniversário do
Pe. Cláudio Weber,scj. Tarde de Louvor da RCC no Salão Dehon, das 13h às 18h.
19 – Dia Mundial do Fotógrafo e da fotografia; dia Nacional do Historiador e
dia do Ator.
21 – Memória de São Pio X; Dia da Habitação.
22 – Memória de Nossa Senhora Rainha; dia do Folclore e dia do Supervisor
Educacional.
23 – Festa de Santa Rosa de Lima, Padroeira da América Latina. Dia dos Artistas, dia do Aviador Naval.
24 – Festa de São Bartolomeu, Apóstolo. Jantar Italiano na Sala São Judas.
25 – 21º Domingo do Tempo Comum; Dia das Vocações Leigas, dia Nacional
dos Catequistas. Dia do Feirante e dia do Soldado.
26 – Dia Nacional do Psicólogo e dia do Corretor de Imóveis.
27 – Memória de Santa Mônica.
28 – Memória de Santo Agostinho de Hipona, Bispo e Doutor da Igreja; dia do
Bancário; dia da Avicultura; Dia dedicado a São Judas Tadeu: no Santuário
missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 18h, 19h e 20h30.
29 – Memória do Martírio de São João Batista; Dia Nacional de Combate ao Fumo.
30 – Dia Nacional do Nutricionista.
31 – Evento “Família em Botão” na sala São Judas.

“A atração pelos objetos piedosos
é considerada muitas vezes como o
primeiro gérmen duma vocação.”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)
Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus - Dehonianos

Foco
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NOSSO BISPO

No primeiro domingo de Agosto,
celebramos o “Dia do Padre.” Mas,
afinal, quem é o padre? São Paulo responde: é o administrador dos
mistérios de Deus (cf. 1Cor 4, 1).
O padre não é um simples prestador
de serviços religiosos. Ele é o “administrador” dos mistérios de Deus.
Ou melhor, antes de administrar os
mistérios Deus, o padre é testemunha
do “Mistério de Deus.” Justamente,
por isso, o padre não administra tão
somente os sacramentos, ele os vive.
Antes de fazer pastoral é pastor. A
unção sacramental o atinge em seu
ser e não apenas em seu fazer. Por
isso, tudo no padre é sacerdotal, toda
sua existência passa a ser permeada
pelo “Mistério Salvífico de Cristo,”
como bem expressa o próprio rito de
ordenação sacerdotal: “Conforma tua
vida ao Mistério de Cristo.”
O padre é o homem do Mistério,
na genuína acepção do termo. Tomado pelo “Mistério de Deus,” mas
sem deixar de ser humano. São Paulo
expressou muito bem essa realidade,
quando escreveu à comunidade de
Corinto: “Carregamos este tesouro
em vasos de barro” (2Cor 4, 7). Apesar das fragilidades comuns a todas
as pessoas, o padre é revestido de
uma graça especial que o capacita a
ser um educador da fé. Homem que
leva as pessoas até Deus. É um aproximador. Um paraninfo. Nesse sentido, o padre lembra Moisés, ao pé do
monte Sinai, quando fez o povo sair
do acampamento para ir ao encontro
de Deus (cf. Ex 19, 17). É isso que o
povo espera de um padre: não só um
homem que o acolhe, que o escuta
com gosto, mas também, e, sobretudo, um homem que o ajuda a encontrar Deus, a chegar até ele; à semelhança de João Batista que levou seus
discípulos até Cristo. “Vive o Mistério que é colocado em tuas mãos.” É
esta a interpelação que a Igreja dirige
ao padre no rito da ordenação, no momento que lhes são entregues o pão e

Foto: Alexandre Cainelli

AGOSTO: MÊS VOCACIONAL

o vinho para o sacrifício eucarístico.
Esta frase jamais pode ser esquecida
ou negligenciada por nós, sacerdotes.
Ela resume a identidade sacerdotal:
“Homem do Mistério de Deus.”
Aproveito este momento para relembrar um dos grandes ensinamentos da Conferência Episcopal de Puebla, México (1979): “O presbítero é
um homem de Deus. Todavia, só lhe é
dado ser profeta na medida em que tenha feito a experiência do Deus Vivo.
Só esta experiência o fará portador de
uma Palavra poderosa para transformar a vida pessoal e social das pessoas.” Homem do Mistério, isto é, “testemunha.” Antes de falar e anunciar,
experimenta em si próprio o Mistério
do Deus Vivo. É esta experiência que
deve ser comunicada e compartilhada
com o povo. Homem do Mistério que
administra “os mistérios de Deus;”
que administra “as graças de Deus”
em favor de seu povo. E à semelhança de Cristo ensina, santifica e conduz
sua comunidade para Deus. Conduz
seu povo para Deus construindo “pontes,” vencendo as contendas.

Igreja

O padre é o homem da comunhão,
que sabe mediar conflitos e articular
as diferenças, a fim de levar as diversas posições à reconciliação. Homem
que sabe discernir e incentivar os
dons que o Espírito Santo concede a
sua comunidade. É o “animador de
carismas.” É aquele que reconhece
(conceder o dom é obra do Espírito
Santo), promove e coordena os carismas de forma harmônica, de tal
forma que cada fiel participe da comunidade, assumindo sua cidadania
eclesial, como pessoa adulta, madura
na fé. Administra os mistérios quando também ensina a Palavra de Deus
ao seu povo. Quando acredita na força da Palavra, na ação invisível, mas
eficaz da graça no coração humano.
Aliás, é a Palavra que convoca as
pessoas a se reunirem em comunidade, constituindo a Igreja de Deus.
Anunciando a Palavra, os padres
fazem a seu modo o que fizeram os
apóstolos, na expressão de Santo
Agostinho: “Pregaram a Palavra de
Deus e geraram Igrejas.” E santifica
o povo pela administração dos sacramentos, de um modo muito especial
pela celebração da Eucaristia. Na
celebração diária da Eucaristia, o padre conforma cada vez mais sua vida
ao Mistério Salvífico de Cristo. Um
antigo pensamento medieval diz o
seguinte: “Sacerdote do Senhor, celebra tua Missa como se fosse a primeira, como se fosse a última, como
se fosse a única Missa da tua vida.”
Celebrar bem a Eucaristia é ser bom
administrador dos “mistérios de
Deus.” Neste primeiro domingo de
Agosto, de modo especial, reze pelos
Padres de sua Paróquia, assim, como
também pelas vocações sacerdotais:
“Enviai, Senhor, operários para a
vossa messe, pois a messe é grande e
os operários são poucos.”

DOM JOSÉ ROBERTO FORTES PALAU
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo
para a Região Episcopal Ipiranga
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04 de Agosto:
dia de oração pelos
cristãos perseguidos!
A ACN – Fundação Pontifícia
Ajuda à Igreja que Sofre propõe
o dia 04 de Agosto como o Dia
de Oração pelos cristãos que não
conseguem viver sua fé porque são
perseguidos ou então porque vivem em extrema pobreza.
A nossa oração se faz ainda mais
importante quando vemos que 2019
já é um dos anos mais sangrentos para
os cristãos. Além dos terríveis ataques que ocorreram no Domingo de
Páscoa no Sri Lanka, também na República Centro-Africana uma missão
católica foi atacada por extremistas no
dia de Ano Novo; ainda em Janeiro,
houve um atentado contra a Catedral
de Jolo, nas Filipinas; em Março,
aldeias cristãs foram atacadas resultando em 130 mortes na Nigéria; no
final do mesmo mês uma escola católica na Índia sofreu agressões por
extremistas que “caçaram” as religiosas que trabalhavam no local.
Desde que foi iniciada essa
campanha há 5 anos, pedimos
oração sobretudo para os cristãos
perseguidos no Oriente Médio. A
ACN está conseguindo ajudá-los a
reconstruírem suas vidas, mas, por
outro lado, vemos que no mundo
existem outras realidades precisando de nossas preces. Por isso agora
dedicamos nossas orações aos cristãos perseguidos no mundo inteiro.
Na Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu, vamos nos unir, em
oração, no dia 04 de Agosto! Para
mais informações acesse o site:
www.acn.org.br.

Nosso
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RUMO AOS 80 ANOS

A VOCAÇÃO DEHONIANA
PRESENTE NO SANTUÁRIO
A fundação da Paróquia e depois
também Santuário São Judas Tadeu
em 25 de Janeiro de 1940, está ligada
à figura do então arcebispo da época, Dom José Gaspar de Afonseca e
Silva. Ele decretou a sua ereção e a
confiou aos cuidados da Congregação
dos Sacerdotes do Sagrado Coração
de Jesus, os dehonianos. Desde o primeiro Pároco, o Pe. João Buescher, os
padres dehonianos procuram levar os
devotos de São Judas Tadeu a conhecer e amar o Sagrado Coração de Jesus
e a salvação que ele trouxe a todos, na
Cruz. Mas, você saberia dizer o que

significa ser um padre dehoniano?
“No coração da Igreja, somos a
Família Dehoniana. Como religiosos,
irmãos e padres consagrados como
Sacerdotes do Coração de Jesus, experimentamos um dom especial de
Deus que nos une em comunhão por
meio de uma espiritualidade que nos
anima para a missão de evangelizar.”
Padre Léon Dehon, autor desta frase e
fundador da Congregação dos Padres
do Coração de Jesus, experimentou
esta graça e, como ele mesmo disse,
deixou por herança este maravilhoso
tesouro: o Coração de Jesus.
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As palavras são muito pequenas
para conter o significado de um carisma. Mas procuramos resumir aquilo que está na Regra de Vida desses
padres em apenas uma frase: UNIÃO
À OBLAÇÃO REPARADORA DE
CRISTO AO PAI EM FAVOR DA
HUMANIDADE (Cst. 6).
Este carisma define a identidade
dehoniana. É preciso que os Padres
Dehonianos estejam sempre atentos
à inspiração original e aos apelos dos
tempos atuais para manter-se em fidelidade criativa e dinâmica, realizando
assim o seu papel na Igreja.
Todo carisma tem duas dimensões:
o que somos e o que fazemos. Ou seja,
a espiritualidade (ser) e o apostolado
(fazer). A expressão oblação reparadora sintetiza o carisma dehoniano
nestas duas dimensões: a mística que
anima e a ação evangelizadora.
Os Padres Dehonianos são
“OBLATOS”. A oblação é o cerne
da espiritualidade dehoniana. É a sua
mística. Basta lembrar que, na intenção original de Padre Dehon, o nome
da Congregação deveria ser “Oblatos
do Coração de Jesus.”
As expressões Ecce venio (Eis-me
aqui, eu vim, ó Pai, para fazer a vossa vontade — Hb 10,7) e Ecce ancilla
(Eis aqui a serva do Senhor, faça-se

PRISCILA THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu.

ENVIE SUA FOTO PARA NÓS!
Envie uma foto sua ou de sua família em nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu (de casamentos, batizados, Crisma, reuniões, bênçãos)!
• Pelas Redes Sociais: Poste sua foto no seu Facebook, Twitter ou Instagram
e marque o perfil da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu e use a hashtag: #Rumoaos80anos.
• Pessoalmente: Entregue na Secretaria Paroquial e nós a devolveremos em
até sete dias úteis. As fotos devem ser anteriores ao ano 2000.
Os participantes irão concorrer a um brinde que será sorteado no dia 28 de
cada mês, na missa das 12h na igreja nova. #Rumoaos80anos, celebraremos o
Jubileu de Carvalho desta Paróquia, juntos!

em mim segundo a sua palavra — Lc
1,38) ficaram consagradas no meio dos
dehonianos como expressão da atitude
oblativa de Jesus e de Maria. O “Eis-me aqui” traduz perfeitamente o núcleo de sua espiritualidade: a oblação!
As constituições exprimem isto:
“Para Padre Dehon, o Ecce venio define a atitude fundamental de nossa
vida; faz de nossa obediência um ato
de oblação, configura nossa existência com a de Cristo, para a redenção
do mundo, para a glória do Pai” (Cst.
58). O dehoniano deve ser reconhecido por atitudes que nascem de sua
união à oblação de Cristo e que marcam todo o seu ser: disponibilidade,
amor à Eucaristia, obediência, espírito
de comunhão (sint unum), coragem de
arriscar a vida pelo Evangelho em favor dos irmãos (sacrifício-imolação),
solidariedade e gratuidade. Enfim, o
oblato tem um “coração grande, capaz de acolher, amar e servir.” Portanto, há quase 80 anos, a Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, junto aos
padres Dehonianos, busca viver e testemunhar a misericórdia do Coração
de Jesus. Rezemos para que o Senhor
da Messe envie mais e santos operários para essa obra!

A Sra. Josefa S. de Morais foi a sorteada
no mês de Junho, pela sua participação
na promoção “Rumo aos 80 anos”. Dna.
Josefa enviou fotos dela na igreja nova
em 01/01/1998. Ela é agente de Pastoral
na Liturgia e no Apostolado da Oração da
comunidade. Parabéns Josefa!

Na foto, a sorteada dna. Josefa e Graziela
Bracco, do Depto. de Comunicação.

Campanha Família dos
Devotos de São Judas Tadeu:
WhatsApp (11) 9 9204 8222
santuario@saojudas.org.br

Nosso
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VOLUNTARIADO

PATERNIDADE:
OS FILHOS PRECISAM DE UM PAI!
Atendi há poucos dias uma paciente jovem adulta que me dizia sentir uma imensa
saudade de seu padrasto, pois a tinha criado e educado por dez anos e que infelizmente
sua mãe havia se separado e nunca mais o viu. Veja que ele cumpriu sua função de pai.
No século XXI, as famílias se desestruturam com tanta facilidade e os filhos
geralmente ficam sem a figura paterna constante, uns porque o pai foge à responsabilidade e outros porque a relação com a ex-esposa fica muito prejudicada.
Sem contar a alienação parental que por vezes, acontece, e os filhos acabam por
ceder e ficam, geralmente com a mãe. Essa dinâmica destrutiva de colocar um
contra o outro e os filhos viram “peteca.”
Bem, então nesse artigo quero esclarecer a importância da figura de um pai
na vida de um filho. Primeiramente, quem se lembra quando o pai chegava do
trabalho e sua mãe estava muito brava? O pai então, perguntava: “O que está
acontecendo nessa casa? Porque não obedece à mamãe?” E aí o vozeirão marcava o coração e os valores da família eram alicerçados, ou seja, o que é certo e
o que é errado. Mãe e pai falavam a mesma linguagem.
Então a figura paterna não pode deixar de ter o seu valor de amor, educação,
parceria, conversas que só um pai pode ter. Não quero dizer que as mulheres
não cumprem sua função, muitas vezes de mãe e pai, mas quando casamos
queremos ter uma família e desde que o mundo é mundo as crianças e os jovens
precisam das figuras de pai e mãe.
Como é importante um pai acompanhar a mulher no período de gestação, passando confiança e segurança para a mãe e o serzinho que vai chegar. Quanto não é
gostoso e necessário o pai acompanhar seu filho ao médico desde pequeno. Lembro
quando quebrei o osso da perna e meu pai entrou comigo para me passar segurança
no momento de engessar... E na idade de começar a vida mais social e o pai então,
prepara para o mundo avisando das possibilidades positivas e negativas. Depois de
velho, o pai nos deixa sua sabedoria para que possamos tocar a vida sem ele.
Portanto, nesse mundo moderno em que todos se acham independentes, autônomos e muitas vezes individualistas, infelizmente corremos um grande risco de
uma carência irremediável que é a ausência da paternidade. O mundo não precisa
ser machista e autoritário tirando da mulher sua super importância. Mas a figura
de pai e de mãe são extremamente complementares. Não tem como negar.
FELIZ DIA DOS PAIS!

MARIANGELA MANTOVANI

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

Fotos: Priscila T. Nuzzi

Foto: Arquivo do Jornal São Judas
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SERVIÇO PSICOLÓGICO DO
SANTUÁRIO COMPLETA 35 ANOS
“Tudo começou em 1984. Eu queria atender as pessoas pobres que precisavam de tratamento psicológico e
a Paróquia abriu suas portas para esse
serviço.” Foi assim que a Psicóloga
Mariangela Mantovani, coordenadora
da equipe de psicólogos voluntários da
Paróquia há 35 anos, iniciou o agradecimento na missa celebrada no dia 06 de
Julho, presidida pelo Padre Eli Lobato
dos Santos, scj, Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Na homilia da missa, Pe. Eli disse que a comunidade não está agradecendo a Deus e à equipe por apenas um dia nem uma semana
ajudando as pessoas: são 35 anos de dedicação voluntária ao próximo, eliminando
tantos males: medos, traumas, frustrações, através de profissionalismo, diálogo e
amor fraterno. Na missa, Mariangela também mencionou o apoio da comunidade:
“Primeiramente agradeço a Deus e a São Judas Tadeu. Quero registrar aqui minha
imensa gratidão a todos os padres da nossa Paróquia que apoiaram e apoiam nosso
trabalho voluntário de atendimento psicológico na igreja que nasceu em 1984 e
cresce muito a cada ano. Muito obrigada
às secretárias paroquiais que nos ajudam
a manter com tanto capricho nossas agendas, a Edneuma Morais que atualmente
garante essa atividade tão trabalhosa.
Gratidão à minha equipe querida! Hoje
somos 20 psicólogos e alguns psicopedagogos, que atendem com tanto
amor aos pacientes. São 35 anos de
dedicação com muita disciplina, ética
e amor à nossa profissão. E desejo que
esse projeto nunca acabe. Como diz o
Padre Eli, nosso pároco: AVANTE”,
finaliza Mariangela.
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acolhida aos pais de rua,das 17h às
20h.
12/08 - SEGUNDA-FEIRA
• Oração pelas Famílias ao final de
cada missa.
• Oração com Grupo de Louvor da
Renovação Carimástica às 19h30 na
igreja antiga.
• Missa de abertura para a Região
Episcopal Ipiranga, presidida por
Dom José Roberto Fortes Palau, na
Paróquia N.S. Mãe de Jesus, às 19h30.
13/08 - TERÇA-FEIRA
• Integração com Idosos, “Projeto
Bem Viver” na Sala São Judas às 14h.
• Lectio Divina – Venha rezar com a
Palavra de Deus, por sua família, às
19h30 no Salão Dehon.

O primeiro lugar, e o mais importante, para transmitir
a fé é o lar, através do exemplo calmo e diário de pais que amam o
Senhor e confiam na sua palavra”. Papa Francisco

14/08 - QUARTA-FEIRA
• “A Família como vai?” Oração e
Reflexão com Pe. Cláudio Weber,scj
e Testemunho de Fé pela Família de
Carlos F. da Silva, Maria Aparecida
e o filho Vinicius, às 19h30 na Sala
São Judas.

A FAMÍLIA, COMO VAI?

15/08 - QUINTA-FEIRA
• Missa de Cura e Libertação pelas
Famílias às 19h30 na Igreja nova.

Com o tema “A família, como
vai?” a Semana Nacional da Família deste ano quer indicar a necessidade da família vivenciar uma
profunda experiência de Jesus e da
sua Palavra para conseguir vencer os
desafios e dificuldades que encontra
em seu caminho e assim compreender seu papel evangelizador na Igreja
e na sociedade.
“A pergunta ‘A Família como
vai?’ continua a ser também para
a Igreja um desafio não só por causa da complexidade que responder
a ela envolve, mas principalmente
porque também o mundo parece esperar a resposta para ajudá-lo a não
ferir mais a própria família que, não
deixou de ser a célula da sociedade”,
assinala o assessor nacional da Comissão Vida e Família, Padre Jorge
Alves Filho.

A Comissão Nacional da Pastoral
Familiar convida toda a Igreja, em
especial os agentes de Pastoral Familiar a fazer essa pergunta diante
da realidade da família no momento
atual. Depois de um Sínodo sobre
a Família que discutiu os desafios
pastorais da família no contexto da
evangelização, é urgente encontrar
meios eficazes para acompanhar
os casais e as famílias afastadas da
comunidade eclesial, como também
manter viva a fé e o compromisso dos
que já vivenciam a vida comunitária.
O tema deste ano é uma retomada da
reflexão que marcou a Campanha
da Fraternidade de 1994. Ao voltar
ao passado e ver o quanto a Pastoral
Familiar já cresceu, percebe-se que
a família busca e precisa aprofundar
cada vez mais a sua missão na Igreja
e na sociedade, para conquistar um

papel decisivo e central.
Sinta-se convidado especialmente
a participar da Semana da Família,
de 10 a 18 de Agosto, na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu! Programação:
PARTICIPE DA SEMANA DA
FAMÍLIA NO SANTUÁRIO
10/08 - SÁBADO
Missa de Abertura da Semana na Arquidiocese de São Paulo às 16h, no
Mosteiro da Luz. Antes, 14h30, visita
guiada ao Museu de Arte Sacra. Depois, abraço simbólico ao Mosteiro.
11/08 - DOMINGO, DIA DOS PAIS
• Entrega de lembrança aos Pais ao final das missas das 8h30, 15h, 16h30,
18h e 19h30, na igreja nova.
• Participação na Missão de Rua,

16/08 - SEXTA-FEIRA
• Palestra: “Família com Deus por
um Mundo Melhor”, por Pe. Aloísio
Knob, scj às 19h30 no Salão Dehon.
17/08 - SÁBADO
• Integração: Crianças da Catequese,
Perseverança, Pastoral da Criança e
CEI (Creche São Judas) das 14h30 às
17h na Sala São Judas.
18/08 - DOMINGO
• Evento com Jovens – Integração
com Crisma, Vivarte, Caju, Ministério Eucarístico, MDJ e EJC, das 9h30
às 11h30 na Sala São Judas.
“A Família, como vai? Meu irmão,
venha e responda! Quem pergunta é
o Pai, a verdade não esconda. Abram
templo e coração para que na comunhão, se devolva a paz ao mundo.”
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PARÓQUIA: IGREJA QUE CHAMA
PARA A MISSÃO!
A Igreja é a consequência, o resultado
da atividade missionária de Deus
Quando consideramos o chamado
para a missão, pensamos em eventos
sobrenaturais, como a sarça ardente
com Moisés (Ex 3), a aparição do anjo
a Gedeão (Jz 6), a visão de Isaías (Is
6) , o anjo Gabriel a Maria (Lc 1) ou
o raio de luz que atingiu Saul (At 9).
Essas experiências sobrenaturais moldaram nossa compreensão da ideia
bíblica de “chamar.” Deus pode intervir de maneiras espetaculares, mas
na maioria dos casos Deus manifesta
discretamente o seu chamado. A missão se dá no encontro com o irmão, na
partilha da palavra e na acolhida.
Nosso questionamento perante os
desafios do chamado à missão de ser
Igreja deveria ser: “Como posso me
tornar uma pessoa a quem Deus pode
usar para a sua Igreja?” Estou disponível para Deus? Você já pensou em
ser mais Igreja, nos diversos carismas e trabalhos? A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu carece de apoiadores. Seja mais Igreja; venha fazer
parte da família São Judas Tadeu!
Essa comunidade caminha rumo
aos 80 anos, trabalhando incansavelmente na promoção humana, na valorização da família, no amor e responsabiliade com o Reino de Deus. Nossa
Igreja é fruto de vários missionários.
Todos são chamados a orar por

jovens missionários em potencial,
encorajá-los e orientá-los, fornecer
ajuda prática e apoio financeiro. Somos todos chamados a sermos instrumentos de Deus na nomeação e envio
dos seus embaixadores.
Na Bíblia, somos orientados por
Deus a participar da missão global de
seu Evangelho. Observemos alguns
trechos relacionados às missões: declarar a sua glória entre as nações (Sl
96, 3), ir e fazer discípulos de todas
as nações (Mt 28,19), vocês serão minhas testemunhas até o fim (At 1, 8),
vá ao mundo e proclame (Mt 16,15),
diga entre as nações (Sl 96,10), vá
para a terra que eu lhe mostrarei
(Atos 12, 1), e vá do seu país (Gn 12,
1). Que parte dessas passagens soa
opcional? Você está disponível para
ser chamado a ser mais Igreja?
O Novo Testamento ensina que todos os fíéis têm um papel importante
a desempenhar na extensão do Reino
de Deus. O Corpo de Cristo é constituído por uma variedade de pessoas
que possuem uma variedade de dons
(1Co 12, 12-31) e todas são necessárias para a Igreja. A tarefa da Igreja
não pode ser realizada por apenas um
indivíduo; todos nós devemos trabalhar juntos para promover a missão do
Senhor e todos serão recompensados.
Jesus chamou seus discípulos
para o ministério e os preparou para a
inevitável oposição deste mundo (Mt

10, 1-39). Mas aqueles que querem
seguir o Salvador e ainda não possuem as habilidades, dons ou qualificações para se dedicarem ao serviço cristão em tempo integral? Como
eles podem estender o Evangelho?
A Palavra de Deus nos mostra
constantemente como Deus desafia
aqueles que crêem nele “para sair.”
A Igreja que “sai” é uma comunidade
de discípulos missionários que dão
o primeiro passo, estão envolvidos
e dão apoio, que dão frutos e se alegram. Uma comunidade evangelizadora sabe que o Senhor tomou a iniciativa de nos amar primeiro (cf. 1 Jo
4, 19) e, portanto, podemos avançar,
com coragem, sair ao encontro dos
outros, procurar os que se afastaram
da Igreja. Tal comunidade tem um desejo infinito de mostrar misericórdia,
o fruto de sua própria experiência do
poder da infinita misericórdia do Pai.
A Igreja “em saída” é uma Igreja com as portas abertas. “Saiamos,
saiamos para oferecer a todos a vida
de Jesus Cristo!” (EG 46,49). A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem,
segundo o desígnio de Deus Pai, na
missão do Filho e do Espírito Santo
(AG 2). Foi assim que os Apóstolos
caminharam na esperança, completando com muitas tribulações e fadigas o
que faltava aos trabalhos de Cristo pelo
seu corpo, que é a Igreja. Muitas vezes
a semente foi o sangue dos cristãos.
Ao chamar os seus para que o
sigam, Jesus lhes dá uma missão
muito precisa: anunciar o Evangelho
do Reino a todas as nações (cf. Mt
28,19; Lc 24,46-48). Por isto, “o cristão é um missionário da esperança”,
diz o Papa Francisco. Quando cresce
no cristão a consciência de pertencer
a Cristo, em razão da gratuidade e
alegria que produz, cresce também o
ímpeto de comunicar a todos o dom
desse encontro. A missão não se limita a um programa ou projeto, mas em
compartilhar a experiência do acontecimento do encontro com Cristo,
testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa
à pessoa, de comunidade à comunidade e da Igreja para os confins do
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mundo (cf. At 1,8). Jesus saiu ao encontro de pessoas em situações muito diferentes: homens e mulheres,
pobres e ricos, judeus e estrangeiros,
justos e pecadores… convidando-os
a seguí-lo. Hoje, segue convidando
a encontrar nele o amor do Pai. Por
isso mesmo, o discípulo missionário
há de ser um homem ou uma mulher
que torna visível o amor misericordioso do Pai, especialmente aos pobres e
pecadores (DAp, 144,145 e 147).
Assim a Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu em comunhão com
toda Igreja, trabalha para promover
e formar evangelizadores, visando à
dimensão da acolhida; na renovação
do ardor missionário dos agentes de
pastoral já inseridos na comunidade, através da dimensão missionária,
com evangelização interna e externa
(catequese, formação, juventude e
espiritualidade, missão de rua, missão nas comunidades). A partir de
uma conversão pessoal, que todos
possam evangelizar e dar testemunho cristão autêntico dentro e fora da
igreja. Além disso, é preciso conhecer, acompanhar e valorizar dentro
da dimensão missionária, os muitos
voluntários que já participam das diversas atividades da Paróquia, também os que trabalham no dia 28 de
cada mês e semanalmente.
A vida missionária vem da vontade de Deus, que “quer que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao
pleno conhecimento da verdade. Há
um só Deus e um só mediador entre
Deus os homens, que é Jesus Cristo,
homem que se deu a si mesmo pela
redenção de todos (l Tim. 2, 4-6), e
não há salvação em nenhum outro (At
4,12). Portanto, é preciso que todos se
convertam a Cristo, pela pregação da
Igreja e que sejam incorporados, pelo
Batismo, a Ele e à Igreja, o seu corpo.

PE. BALA
JOJAPPA
KAKUMANU,SCJ

Informação

PENSANDO EM SUA SAÚDE

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL
Foto: depositphotos.com

Sobrepeso é um fator de
risco para muitas doenças, em
especial as doenças crônicas,
como diabetes, pressão alta,
infarto, entre outras. Por outro
lado, a perda de peso sem critério nutricional também traz
consequências ruins à saúde.
O emagrecimento saudável é
fruto de algumas observações e
percepções da importância de hábitos alimentares, conscientes e equilibrados. O que ingerimos e o modo como
ingerimos, é determinante para um emagrecimento seguro. Saiba mais!
Alimentos
A finalidade dos alimentos não é somente saciar a
fome, mas também proporcionar cura ao nosso corpo físico e bem-estar emocional, interferindo até mesmo em
nosso estado de humor. É de extrema importância ingerirmos alimentos ricos em fibras, frutas, legumes, verduras
e os integrais, em nossas refeições. Além de equilibrar a
microbiota intestinal, ajuda na formação do bolo fecal.
Lembrando que a ingestão de água é muito importante
para a funcionalidade intestinal.
Outro fator existente é a saúde intestinal, que está ligada diretamente ao emagrecimento. A evacuação diária
é essencial para o emagrecimento, diminui o acúmulo de
bactéria patogênica e a inflamação no organismo, causado pelo excesso de gordura.
Atividade Física
Praticar exercícios ajuda na perda diária de calorias. É
importante fazer pelo menos uma caminhada diária. Muitas pessoas, após os 50 anos de idade, diminuem seus movimentos para prevenir quedas e ter outras complicações.
É necessário manter a dieta equilibrada em macros
e micros nutrientes, principalmente a ingestão diária de
proteína, tanto animal quanto vegetal. A perda de massa
muscular é frequente em idosos sedentários. Sendo assim
o acúmulo de gordura é inevitável. O importante é emagrecer com acompanhamento de um profissional nutricionista para avaliar a perda de gordura e ganho de massa
muscular. Prevenindo a perda de massa magra (sarcopenia) previne-se doenças que se desenvolvem nessa fase,
comprometendo a saúde e o bem estar.

DRA. TAMIRIS DOS SANTOS
OLIVEIRA (CRM 51.630)
Clínica Cuidar +, tel. (11) 5070-1090, Av.
Jabaquara, 1834.
www.clinicacuidarmais.com.br

saojudas.org.br
SEUS DIREITOS

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
O assédio moral é um tema que vem ganhando destaque no atual cenário das relações
de trabalho. Num passado, não tão distante,
a subordinação do empregado ao empregador era confundida com o poder ilimitado do
patrão. Atualmente, o abuso de poder pode
ser caracterizado como assédio moral, e as
condutas de empregadores que resultam em
assédio moral passaram a figurar nos processos trabalhistas com mais recorrência.
Segundo a Lei 13.288/2002 do Município
de São Paulo, assédio moral é “todo tipo de
ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao ambiente
de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício
do funcionário...”
O assédio moral no trabalho pode ocorrer
de forma direta, como acusações, insultos,
gritos, humilhações públicas; ou na forma
indireta, como propagação de boatos, isolamentos, exclusão. O assédio moral no trabalho desestabiliza o empregado, tanto na vida
profissional quanto pessoal, interferindo na
sua autoestima, o que gera desmotivação e
perda da capacidade de tomar decisões. A humilhação repetitiva e de longa duração também compromete a dignidade e identidade
do trabalhador, afetando suas relações afetivas e sociais. A prática constante pode causar
graves danos à saúde física e psicológica, e
evoluir para uma incapacidade laborativa.
Para ser configurado, é necessário que se
prove que a conduta desumana e antiética do
empregador tenha sido realizada com frequência, de forma sistemática. Dessa forma, uma
desavença esporádica no ambiente de trabalho
não caracteriza assédio moral. São exemplos
típicos de assédio moral no trabalho:
• solicitação de atividades que estão acima da
capacidade do empregado e/ou
fora do escopo da sua função, cobrança excessiva de metas;
• deixar o empregado na ociosidade (esvaziamento de funções);
• punições pelo não cumprimento de metas
(danças vexatórias, uso de roupas do sexo

Foto: depositphotos.com
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oposto, etc.);
• críticas perante clientes e/ou outros empregados;
• espalhar rumores;
• vigiar excessivamente (fiscalização de idas
ao banheiro);
• ameaças constantes de dispensa (inclusive
por justa causa);
• comentários desabonadores, irônicos ou
sarcásticos (inclusive sobre ordem sexual,
racial, características físicas).
• deixar o empregado trabalhando em local
diferente em comparação com os
demais empregados;
• isolar dos demais colegas.
Não existe uma lei específica para repressão e punição daqueles que praticam o assédio moral. No entanto, na Justiça do Trabalho
a conduta de assédio moral, se caracterizada,
gera indenização por danos morais e físicos e
autoriza o empregado a deixar o emprego e a
pleitear a rescisão indireta do contrato. Se o
trabalhador suspeitar que está sofrendo assédio moral em seu ambiente de trabalho pode
procurar seu Sindicato e relatar o ocorrido,
assim como órgãos como o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Superintendência
Regional do Trabalho, além de consultar um
advogado. Buscar o apoio da família e dos
amigos é fundamental para quem passa por
um processo de assédio moral.

DEBORA MONTEIRO ESPOSITO
Assessoria Jurídica,
tel. (11)3329-9382 e 99153-8404 www.dmeadvocacia.com.br

Obra Social

saojudas.org.br
A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL
oferece Cursos Profissionalizantes,
com matrículas a R$ 100,00 e mensalidades a R$ 130,00 mensais. Requisitos: 1º grau completo, idade mínima de
18 anos, RG e CPF. Matrículas e informações na Obra Social, à Av. Piassanguaba, 3061, tels. (11) 3931-7540 ou
5584-9966. Os novos Cursos são:

NOVOS CURSOS
E SERVIÇOS
A partir de 07/08 às quartas-feiras,
uma fisioterapeuta voluntária fará na
Obra Social São Judas Tadeu atendimento gratuito das 14h às 16h30,
com ventosaterapia. O tratamento
por ventosas é uma técnica utilizada
tanto nas dores crônicas como em
situações de dor aguda. Estudos demonstram que este tratamento é eficiente para tratamento da fibromialgia, algumas síndromes miofasciais e
síndrome da fadiga crônica. Já na inativação dos pontos-gatilhos, a terapia por
ventosa consiste na interrupção do ciclo
vicioso de dor. Técnica não invasiva,
porém não recomendada a diabéticos e
hipertensos. Inscrições abertas.
A Obra Social São Judas Tadeu,
em parceria com a Escola São Marcos,

Auxiliar de Farmácia – Início
em 23/08, às sextas-feiras, das 10h
às 12h e das 13h às 15h. Venda de
medicamentos, ajuda na elaboração
de fórmulas e manipulação, ajuda
nas técnicas de administração de medicamentos (injeções, inalação, via
oral, etc..), ajuda na verificação de
pressão arterial, ajuda nos curativos,
retirada de pontos, orienta os clientes
sobre remédios de marca, genéricos
e similares, ajuda na estocagem dos
medicamentos na técnica alfabética ou por família do medicamento.
Duração do Curso: 7 meses, sendo 5
meses de teoria e 2 meses de estágio
em Farmácias credenciadas.
Técnico de gesso hospitalar – Início em 23/08, às sextas-feiras, das 10h
às 12h e das 13h às 15h. Identifica e
caracteriza materiais de gesso ortopédico, avalia a condição da fratura,
luxação ou entorse, de acordo com
diagnóstico médico e providencia as
imobilizações apropriadas. Cuida e

opera os materiais necessários, na sala
de gesso e ortopedia, ajuda nas trações
esqueléticas e aparelhos gessados, atua
nas imobilizações de urgência, definitivas gerais e definitivas especiais, ajuda
no tratamento ambulatorial, faz a retirada dos aparelhos gessados, ataduras
e curativos, etc.. Duração do Curso: 12
meses, sendo 8 meses de teoria e 4 meses de estágio em Hospitais.

os períodos de crises.
Palestrante: Beth Martins é consultora em RH há mais de 25 anos,
autora de livros e Coach de empresários e executivos, atendendo empresas de diferentes portes na gestão
de realização de planejamento estratégico com foco em resultados.
Encontro para Leitura e Partilha da Palavra
Também esperamos que você
também se junte a nós no Encontro
de Leitura e Partilha da Palavra que
acontecerá no dia 20 de Agosto, às
19h30 na Sala 8. Traga a sua Bíblia

paciente, prepara a mesa cirúrgica
técnica correta, serve aos médicos
durante o ato cirúrgico municiando-os com todo o instrumental necessário, verifica se os materiais utilizados
retornam à mesa do instrumentador,
auxilia o médico nos curativos e drenos necessários. Duração do Curso:
10 meses, sendo 6 meses de teoria e 4
meses de estágio em Hospitais.

Auxiliar de Necrópsia – Início
em 24/08, aos sábados, das 9h às 11h
e das 13h às 15h. Atuam em IML e
necrotérios, auxiliando o médico legista na necropsia, sendo responsável
pela higienização dos equipamentos
utilizados e organização do local de
trabalho. Profissional que deve ter conhecimento da parte anatômica para o
bom desempenho da função. Duração
do Curso: 7 meses, sendo 5 meses de
teoria e 2 meses de estágio no IML.
Instrumentador Cirúrgico –
Início em 24/08, aos sábados, das
9h às 11h e das 13h às 15h.Identifica
e caracteriza equipamentos e instrumental necessário à cirurgia antes da
chegada dos médicos. No processo
cirúrgico colabora para a preservação
de condições máximas de higiene e
esterilização, lutando contra qualquer fator de contaminação. Requer
à circulante o material necessário
para a cirurgia, verifica o estado do
paciente ao chegar à mesa cirúrgica
, ajuda no processo de assepcia do

VIREI EMPRESÁRIO. E AGORA?
A Pastoral do Empreendedor
convida você que já é empreendedor ou pretende abrir um negócio
para participar da palestra: “Virei
empresário. E agora? Como construir um caminho de prosperidade
para seus negócios”, no dia 06 de
Agosto, às 19h30, no salão Dehon.
Palestra gratuita, não necessita de
inscrição (Lanche Comunitário).
Nesta palestra, você aprenderá
como usar estratégias para vencer
os períodos iniciais de um negócio,
além de conhecer práticas que estão
fazendo alguns empresários vencer
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A Obra Social São Judas Tadeu vai realizar no dia 31 de Agosto uma deliciosa
MACARRONADA SOLIDÁRIA.
O evento será realizado na sede
da obra, das 11h às 15h e contará ainda com sorteios de prêmios. Adquira
já o seu ingresso no valor de R$20,00
(com direito a um prato de macarronada e gelatina) e venha se divertir conosco! End: Av. Piassanguaba, 3.061,
Planalto Paulista - São Paulo - SP.
Tel.: (11) 5078-6544 ou 5584-9966.

Site: www.pastoraldoempreendedorsjt.com.br Acompanhe nossa
fanpage: www.facebook.com/pastoraldoempreendedorpsjt e-mail: contato@pastoraldoempreendedorsjt.
com.br Whatsapp: (11)98149-2795

(Lanche Comunitário). Você já pensou em colaborar com a Obra Social São Judas Tadeu? Traga alimentos não perecíveis aos nossos
encontros!

Acompanhe nossa fanpage:
pastoraldoempreendedorpsjt
Site:pastoraldoempreendedorsjt.com.br
Contato:
contato@pastoraldoempreendedorsjt.com.br

Pastorais

“NÃO SE PODE TRABALHAR PELAS
VOCAÇÕES SEM SE CANSAR”
Em recente encontro no Vaticano (06/06/19), o Papa Francisco destacou que, para ajudar
um jovem a descobrir sua vocação, é preciso “paciência e capacidade de escuta,” um desejo
de “cansar-se,” sabendo que os
jovens de hoje “sabem tanto sobre contatos, mas não se comunicam.” Recordou que trabalhar pelas vocações não significa procurar novos membros para um
clube: “O crescimento da Igreja - assinalou, recordando as palavras
de Bento XVI - é por atração, não por ação ou empenho de tentar
converter uma ou várias pessoas em prol de uma religião, mesmo
sem haver interesse inicial para esta conversão.” Os jovens, “são
diferentes uns dos outros, são diferentes em todos os lugares, mas
são os mesmos na inquietação, na sede de grandeza, no desejo de
fazer o bem.” E para chegarmos ao coração deles é preciso falar
uma linguagem compreensível. Este é o desafio que devemos ter
com os jovens: a comunicação, a comunhão. É um trabalho a ser
feito passo a passo. Quem trabalha com os jovens, portanto, não
deve impor, mas sim “acompanhar, guiar e ajudar para que o encontro com o Senhor os faça ver qual é o caminho da vida.”
O Pontífice reconhece que “trabalhar com os jovens requer
muita paciência,” “escuta” e, não menos importante, a capacidade
de “rejuvenescer-se: isto é, pôr-se em movimento, mover-se com
eles.” “Hoje os jovens estão em movimento e devemos trabalhar
com eles em movimento e tentar ajudá-los a encontrar sua vocação
em suas vidas. Isso cansa! É preciso se cansar! Não se pode trabalhar pelas vocações sem se cansar. A pastoral, prosseguiu, se faz
“caminhando juntos,” no fruto da comunhão.
Foi à palavra “vocação” que Francisco dedicou a maior parte
de seu discurso. Esta palavra, afirmou, não caiu em desuso. O Papa
reconhece que a palavra “vocação” pode assustar os jovens, porque
às vezes é confundida com um projeto que tira a liberdade. “Deus,
ao invés, encoraja a liberdade de cada um.” Sem liberdade não há
crescimento, a vida fica sufocada e acaba por se tornar infantil.
Francisco recorda ainda que a vocação nunca é somente “minha,” mas é sempre “para e com os outros.” O Senhor nos chama
no interior de uma comunidade e é um bem tê-lo presente porque
renova a consciência de que na Igreja nada se faz sozinho. “A pastoral vocacional não pode ser tarefa somente de alguns líderes, mas da
comunidade.” Por fim, o Papa faz um encorajamento: “Não tenham
medo de aceitar o desafio de anunciar ainda a vocação à vida consagrada e ao ministério ordenado. A Igreja necessita desta vocação! ”

MARCOS ALBERTO BUSSAB
Coordenador do SAV-Serviço de animação
Vocacional da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Foto: Erick Max
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DEUS TEM UM
CONVITE PARA
VOCÊ!
“E passando à beira do mar
da Galileia, viu Simão e André,
seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me
e eu farei de vós pescadores de
homens. E eles deixando imediatamente as redes, seguiram
a Jesus.” (Mc 1, 16-18)

Todos nós somos chamados
por Deus a uma vocação específica. Talvez o seu e o meu chamado não aconteceu da
mesma maneira descrita nos versículos acima. De repente, relutamos um pouco para
responder ao convite de Jesus. Mas, não importa! Aquele que vos chamou é fiel e espera
o quanto for necessário.
É preciso entender que a vocação é um chamado e é Deus quem chama. A saber, o
sentido etimológico da palavra vocação, vem do verbo latino vocare que significa chamar.
Portanto, saiba que Deus o chama. Suponho que não seja à beira do mar da Galileia e sua
atividade no momento não seja a pesca, mas de alguma forma Ele usa do seu cotidiano e
de instrumentos (amigos, família, Igreja, natureza, Palavra, trabalho...) para convidá-lo.
O convite é simples e objetivo; são poucas palavras: VEM E SEGUE-ME! Sem enfeites
e direto, mas não sem desafios. Contudo, a recompensa é ainda maior:“...E quem quer
que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou terras por causa do meu nome,
receberá muito mais; e terá por herança a vida eterna”, disse Jesus (Mt 19, 29).
Mesmo sabendo que receberemos cem vezes mais é normal que tenhamos dúvidas,
medos, inseguranças, angústias em nosso coração. Por isso, é imprescindível entregar-se nas mãos de Deus... deixar que a “graça superabunde” em nós. Recordemos sempre:
Deus é maior e Ele “capacita aquele que escolheu”. Tenhamos CORAGEM. Experimentemos seguí-lo mais de perto.
Padre Dehon, fundador de nossa Congregação dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus, nos ensina a “fazer da união a Cristo no seu amor ao Pai e pela humanidade, o princípio e o centro de nossa vida... e descobrir sempre mais a pessoa de Cristo e o mistério
de seu coração.” Nós DEHONIANOS, ficamos felizes porque atualmente, na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, estamos acompanhando mais de perto alguns jovens: Edson,
Rodolfo, Gabriel, Lucas, etc.., que estão buscando dar um resposta sincera a Deus (Foto acima).
O processo de acompanhamento ou treinamento vocacional (TREVO) de nossa
Congregação acontece pelas redes sociais, telefonemas e pelas fichas de orientação vocacional. Tudo isso, para um maior conhecimento do candidato e de seus anseios. Além
destes, ocorrem durante o ano três encontros nos quais estes participam com outros
jovens, que estarão percorrendo o mesmo processo e farão convivência com alguns
religiosos e padres, orientadores e responsáveis pelo TREVO.
O discernimento vocacional acontece primeiramente entre Deus e cada um nós. Por
isso, a leitura, meditação e oração da Palavra de Deus, a Eucaristia celebrada, o recolhimento próprio nos ajudarão neste processo de orientação.
O que será que Deus quer de mim? Uma boa pergunta para este mês de Agosto
em que lembramos as mais variadas vocações que Deus suscita na Igreja. “Gaste” um
tempo para descobrir o sonho de Deus por você e rezemos por todas as
vocações, pois a “messe é grande, mas os operários são poucos.”

DIÁCONO ERICK MAX HUMBERTO,SCJ
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CRISMA E CATEQUESE

A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu abre inscrições para
a Crisma de adolescentes de 13
a 17 anos. Início da preparação:
04 de Agosto, com duração de
1 ano e meio, aos domingos às
10h. OBS: quem não é batizado
ou não fez a Primeira Eucaristia
pode inscrever-se. E se você tem
18 anos ou mais e não é batizado,
não fez a Primeira Eucaristia nem
o Crisma, participe da “Catequese
para adultos.” Informações e inscrições na Secretaria Paroquial.
OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA

Na Oficina de Oração e Vida
você aprenderá, de maneira prática, a encontrar-se com Deus,
através do relacionamento pessoal com Ele, preenchendo o
coração de alegria e paz. São 15
encontros semanais com duração
de 2 horas, com início no dia 05
de Agosto. Horários: 10h às 12h
e das 19h às 21h. Informações
na Secretaria Paroquial ou Ivaldir cel.(11) 988793030 e Irene
cel. (11) 97276903.

NOVA TURMA DA ESCOLA 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 segundo semestre, dia 05 de Agosto
de 2019, sendo toda segunda-feira,
das 20h às 21h30, durante 2 anos.
Os temas são desenvolvidos por
módulo. As inscrições deverão ser
feitas na Secretaria Paroquial, com
preenchimento da ficha de inscrição.
O pagamento da taxa inicial de R$
30,00 será cobrada no primeiro dia
de aula. Mais detalhes sobre a Escola
estão descritos na ficha de inscrição.

CELEBRAÇÃO EM MEMÓRIA
ÀS VÍTIMAS DE HIROSHIMA
E NAGASAKI

A comunidade nipo-brasileira tem
a honra de convidar a todos para
uma Celebração Eucarística, com a
presença da imagem de Nossa Senhora de Akita, no dia 11 de Agosto às 10h igreja antiga. A missa será
celebrada por Pe. Isao Yamamoto e
Pe. Cláudio Weber,scj, em memória das vítimas das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, Japão, em Agosto de 1945. Participe!

CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA NOVOS CATEQUISTAS

AMIGOS DO SOPÃO
PRECISAM DE GARRAFAS PET

Precisamos urgentemente de
garrafas PET de 500 ml, 1,5
lt, 2 lt, 2,5 lt, e garrafões de 5lt,
para levarmos suco e água aos
nossos irmãos de rua. Entregar na
Secretaria Paroquial!

A Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu está promovendo um curso
que visa preparar leigos e leigas
para dar aulas às crianças que se
preparam para a Primeira Comunhão, jovens e adultos para a Crisma e para os cursos da Pastoral do
Batismo. A formação iniciará em
15 de Agosto e terá duração de 3
meses. Os encontros serão às quintas-feiras, às 19h30. Faça a sua inscrição, na Secretaria Paroquial!

VIRADA VOCACIONAL 2019

A Pastoral Vocacional da Região
Episcopal Ipiranga convida a
todos para a Virada Vocacional,
no dia 24 de Agosto, com Missa
às 18h30 na Paróquia Imaculada
Conceição, à Av. Nazaré, 993,
Ipiranga, presidida por Dom José
Roberto Fortes Palau.
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ENCONTRO
FAMÍLIA EM BOTÃO

O próximo Encontro “Família em
Botão”, para casais com até 7 anos
de casamento, será no dia 31 de
Agosto na Sala São Judas, com início
às 14h e término com a missa das
18h. Inscrições abertas na Secretaria
Paroquial. Contato do grupo: Email:
familiaembotao@gmail.com (as
inscrições podem ser feitas por email).

JANTAR ITALIANO

Com o propósito de ajudar a
Pastoral da Crisma da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, o
Jantar Italiano chega a sua 5ª edição! Será no dia 24 de Agosto,
às 19h30, na Sala São Judas.
Convites a R$ 40,00 por pessoa
(0-5 anos entrada gratuita e 6-11
anos pagam meia), na Secretaria
Paroquial. Uma noite recheada de
massas deliciosas, música ao vivo
e sorteios. Chame seus amigos e
familiares e sejam muito bem vindos ao Jantar Italiano!

GRUPO SÃO JUDAS DE A. A.

Quer saber como milhões de alcoólicos encontraram a sobriedade em Alcoólicos Anônimos?
Você está convidado a assistir a
uma Reunião de nosso grupo, à
Av. Jabaquara, 2876, cj 02 (próx.
estação São Judas do metrô), de
segunda a sexta-feira às 20h, sábados, domingos e feriados às
18h. Central de informações tel.
(11) 3315-9333.

SANTUÁRIO SUSTENTÁVEL
ALCANÇA A SUA META!

A Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu, entre os meses de Abril e
Junho deste ano, lançou sua primeira campanha virtual intitulada
“Santuário Sustentável”, para a
aquisição de novos e modernos
bebedouros. Com essa iniciativa,
que foi um sucesso, o Santuário
deixará de produzir 400 quilos de
lixo por ano, além de oferecer a todos que frequentam este Santuário
água potável da melhor qualidade.
Agradecemos a todos que participaram desta campanha virtual, divulgando e colaborando. Com isso,
damos um bonito testemunho de
fé, cuidando da Criação, presente
de Deus a nós, seus filhos amados.
Atitude ecológica também é gesto
de fé! Parabéns a todos!
Acesse nosso site, www.saojudas.org.br, e continue construindo conosco o sonho de sermos o
maior Santuário urbano de São
Judas Tadeu do mundo!

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 18 de Julho
de 2019. 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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DÍZIMO: DO SEU “SIM” NASCE O MILAGRE
DA EVANGELIZAÇÃO!
O mundo precisa de Deus e nós precisamos de você para continuar com
nossas Obras de Evangelização! Ser Dizimista é propagar a alegria do
Evangelho através de toda atividade pastoral e outras obras que a Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu realiza diariamente. Contamos com o seu “Sim”
para continuarmos testemunhando os milagres de conversão que o Senhor
realiza entre nós!
• Via Boleto Bancário;
• Diretamente na Secretaria Paroquial;
• Via Depósito ou Transferência Bancária (se possível enviar o comprovante
via e-mail ou WhatsApp).
• On line: saojudas.org.br
Paroquia Santuário São Judas Tadeu: CNPJ 63.089.825/0115-02
Bradesco (237) – Ag. 2818-5 - c/c 0028-0
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco ou com a Pastoral
do Dizimo:
Tel: (11) 3504-5700 / WhatsApp: 11 9 9204-8222.
E-mail: santuario@saojudas.org.br.
PLANTÃO PASTORAL DO DIZIMO:
Sábado: Missa das 15h e 19h30.
Domingo: Em todas as Missas, na Igreja Nova.

Santuário
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