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Editorial

E DEUS DIALOGA COM MULHERES E HOMENS!
O Deus dos cristãos, que é “o Deus e
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo” (2Cor
1,3), “muitas vezes e de modos diversos,
outrora, falou aos nossos pais pelos profetas (depois), falou-nos por meio de seu
Filho” (Hb 1,1-2). Agora, até o fim dos
tempos, Ele continua a falar-nos através do
testemunho dos mártires, da pregação dos
autênticos pastores, e na consciência de
cada ser humano. Pois, “a consciência é o
núcleo secretíssimo e o sacrário do homem
onde ele está sozinho com Deus e onde
ressoa a Sua voz” (Concílio Vaticano II,
constituição Gaudium et Spes, nº 16/248).
Em perfeita conformidade e continuidade com a Tradição Viva da Igreja, o
Papa Bento XVI afirmou que: “na Igreja
veneramos extremamente as Sagradas
Escrituras.” Entretanto, “a fé cristã não
é a ‘Religião do Livro’. O cristianismo é
a ‘Religião da Palavra de Deus’.” (Exortação Apostólica Verbum Domini, nº 7).
Isto significa que o nosso Deus é o Deus
que fala, que se comunica, que dialoga
com os seus. Falou durante toda a antiguidade. Na “plenitude dos tempos” (Gl 4,4),
falou pelo Seu Filho Jesus. Jesus é o “Verbo de Deus” (cf. Jo 1,1-14). E além de ser
Ele mesmo o Verbo, a definitiva Palavra de
Deus, tudo o que Jesus disse, fez e ensinou é Palavra do Pai. Depois da Ascensão,
a voz do Pai ressoa no mundo pelo Filho,
conforme a ação do Espírito Santo.
Devemos, pois, ler, escutar e estudar
as Sagradas Escrituras. Devemos aprender a ouvir aquilo que o Senhor fala ao
mundo, à Igreja e a cada ser humano, no
seu tempo e lugar, sob a guia da Igreja.
“A Igreja não vive de si mesma, mas do

Evangelho; e do Evangelho tira, sem cessar, orientação para o seu caminho... Jesus hoje, aqui e agora, diz a cada um: ‘Eu
sou teu. Dou-Me a ti. Para que o homem
O acolha e Lhe responda dizendo por sua
vez: ‘Eu sou Teu’” (Verbum Domini, 51).
Para favorecer o crescimento espiritual
dos fiéis, nossa Paróquia/Santuário oferece
muitas oportunidades. Há anos, oferece as
aulas da Escola de Teologia para Leigos, às
segundas-feiras à noite. Oferece catequeses
para adultos. Pessoas que não foram batizadas, ou não receberam preparação para
a confissão nem a primeira Comunhão, ou
ainda, não receberam a unção com o Óleo
do Crisma. Ou para aquelas pessoas que,
depois da infância e adolescência, se afastaram da Igreja, e, de repente, graças à misteriosa ação do Espírito Santo, querem voltar e desejam adquirir certo conhecimento
sobre as verdades da fé.
Além disso, neste ano, nos dias 10
e 12 de Setembro, das 19h30 às 21h30,
vamos promover uma SEMANA BÍBLICA. Qualquer pessoa pode inscrever-se
na Secretaria Paroquial e participar.
Nosso Deus falou e fala. Entretanto,
como em outras épocas, em nosso tempo, nem todas as pessoas dão ouvidos à
voz do Senhor. Também por isso, andam
como folhas secas que o vento leva de um
lado para o outro.
Que se cumpra logo, entre nós, a
profecia de Amós: “Oráculo do Senhor:
‘Chegará o dia em que enviarei fome à
terra. Não fome de pão nem sede de água,
mas de ouvir a Palavra do Senhor’” (Am
8,11-12).

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO SETEMBRO

01 – 22º Domingo do Tempo Comum; Início da Semana da Pátria; Dia do Profissional de Educação Física; Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação
03 – Dia das Organizações Populares, Dia Nacional do Biólogo e do Guarda Civil
05 – Memória de Santa Teresa de Calcutá; Dia da Amazônia; Dia do Irmão
06 – Dia do Alfaiate; 1ª Sexta-feira do mês: missas Reparadoras ao Coração de
Jesus às 9h (igreja nova) com os agentes de pastoral do Santuário às 19h30
(igreja antiga).
07 – Dia da Pátria e Independência do Brasil (197º ano); Dia do Grito dos Excluídos. Ordenação Sacerdotal do Diácono Erick Max Humbeto,scj em Varginha-MG. Feriado nacional.
08 – 23º Domingo do Tempo Comum; Natividade de Nossa Senhora; Dia
Mundial Da Alfabetização e Dia Nacional de Luta por Medicamentos.
09 – Dia do Veterinário e Dia do Administrador de Empresas.
10 – Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
13 – Memória de São João Crisóstomo.
14 – Festa da Exaltação da Santa Cruz; Dia do Frevo.
15 – 24º Domingo do Tempo Comum; Memória de Nossa Senhora das Dores;
Dia da Musicoterapia e do Musicoterapeuta.
16 – Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio.
18 – Dia dos Símbolos Nacionais, Dia do Perdão; Dia da TV brasileira. Início da
Semana Nacional do Trânsito (até dia 25/09). Missa pela Saúde às 15h na igreja
nova, seguida de reunião dos membros da Pastoral da Saúde.
19 – Aniversário do Pe. Eli Lobato dos Santos,scj, Pároco e Reitor.
20 – Memória de Santos André Kim Taegón, Paulo Chong Hasang e companheiros mártires.
21 – Festa de São Mateus Apóstolo e Evangelista; Dia da Árvore, Dia do Fazendeiro, Dia Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência; Dia Mundial do Mal
de Alzheimer e Dia Internacional da Paz das Nações Unidas. Aniversário de
nascimento do Cardeal Dom Odilo Scherer.1º dia do 22º Festival Cristoarte das
9h às 18h, na Sala São Judas.
22 – 25º Domingo do Tempo Comum; Dia do Técnico Agropecuário; Dia do
Contador; Dia Mundial sem Carro. Missa em Inglês às 10h na igreja antiga. 2º
Dia do 22º Festival Cristoarte das 9h às 18h, na Sala São Judas.
23 – São Pio de Pietrelcina; dia Internacional da Memória do Comércio dos
Escravos e sua Abolição. Início da Primavera às 4h49.
25 – Dia do Rádio e da Radiodifusão; Dia Mundial do Coração e Dia Nacional
do Trânsito.
26 – São Cosme e São Damião; Dia Internacional das Relações Públicas e Dia
nacional do Surdo.
27 – Memória de São Vicente de Paulo; Dia da Caridade; Dia do Encanador;
Dia Mundial do Turismo; Dia da Música Popular brasileira.
28 – Dia devocional a São Judas Tadeu! No Santuário haverá missas às 6h,
7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h30.
29 – 26º Domingo do Tempo Comum; Dia da Bíblia. Missa solene dos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel às 10h na igreja nova com bênção das crianças.
30 – São Jerônimo; Dia das Secretárias ; Dia da Navegação e Dia Mundial do Tradutor.

“O luxo foi outrora o cancro dos ricos;
hoje é a lepra dos pobres. Possuir e
gozar tornaram-se os fins da vida.”
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

A PALAVRA DE DEUS
E O TESTEMUNHO
CRISTÃO
Setembro é o mês da Bíblia, por
isso mesmo é muito conveniente refletir sobre a Palavra de Deus e o nosso testemunho de fé.
Vivemos numa sociedade extremamente complexa, e essa nova realidade cultural exige de nós, cristãos,
renovada criatividade para comunicar eficazmente a Palavra de Deus.
O que nossa criatividade não pode
esquecer é a relação intrínseca entre
“comunicação da Palavra de Deus e
testemunho de vida”. Disso depende
a própria credibilidade do anúncio.
Por um lado, é necessário que a Palavra comunique aquilo que o próprio
Senhor nos disse, ou seja, que como
evangelizadores sejamos fiéis ao
conteúdo da Palavra divina, e nada
mais. Por outro lado, é indispensável
dar, com o testemunho, credibilidade à Palavra, para que não apareça
apenas como bela filosofia ou utopia,
mas antes “como uma realidade que
se pode viver e que faz viver.”
Particularmente, as novas gera-

ções - as crianças, os adolescentes
e os jovens - têm necessidade de serem introduzidas na Palavra de Deus
através do encontro e do testemunho autêntico das pessoas adultas,
da influência positiva dos familiares
e amigos, mas sobretudo, do testemunho de fé de uma comunidade
eclesial. Desse modo, aqueles que
encontram testemunhas credíveis do
evangelho são levados a constatar a
eficácia da Palavra de Deus naqueles
que a acolhem. Daí a importância do
testemunho de fé, tanto pessoal como
comunitário. O testemunho pessoal e
comunitário dos valores do evangelho, contudo, não descarta o anúncio
explícito da Palavra de Deus. Eis o
que diz o Beato Papa Paulo VI, na
Exortação Apostólica “Evangelii
Nuntiandi”: “Por conseguinte a Boa
Nova proclamada pelo testemunho
de vida deverá, mais cedo ou mais
tarde, ser anunciada pela palavra de
vida. Não haverá verdadeira evangelização, se o nome, a doutrina, a vida,
as promessas, o Reino, o Mistério de
Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não
forem proclamados”.
Em muitas ocasiões, os cristãos
foram, e ainda são, perseguidos por
causa do anúncio e do testemunho do
evangelho. Tudo isto não nos deve
meter medo. “Um servo não é maior
que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram também vos perseguirão a
vós” (Jo 15, 20). Mas contamos com
a certeza que o Senhor está sempre
junto de nós, fortalecendo-nos na
missão de anunciar e testemunhar a
Palavra. Que o mês da Bíblia desperte-nos para a urgência do testemunho
pessoal e comunitário da Palavra do
Senhor, pois somente, assim, seremos, de fato, uma Igreja que evangeliza por “atração.”

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

Igreja
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Dízimo, o que realmente significa?
Hoje vivemos num mundo em
que o valor predominante das coisas é medido a partir do seu custo
em dinheiro e caímos na ilusão de
que a tal “segurança financeira”
nos garantirá um bem estar satisfatório nesta vida. E caímos no
erro de fazer de nossa vida de fé
também uma espécie de “mercado de bênção,” onde eu ofereço a
Deus uma quantia em dinheiro ou
faço alguma promessa em vista de
algum interesse pessoal, um bem,
uma graça. Essa forma de trato
com Deus pode ser um primeiro estágio da vida de fé, porém é preciso
amadurecer. O que Deus deseja de
nós é mais que uma retribuição, é o
nosso coração por inteiro.
Há valores que não podemos
medir em dinheiro. Por exemplo:
a Igreja, o templo, sua composição
arquitetônica, os objetos sagrados
entre tantas outras coisas. O valor
da Igreja e das coisas a ela relacionadas não cabe na lógica do valor
financeiro. É dessa compreensão
que nasce a concepção do Dízimo.
O Dízimo é a décima parte de
meus bens que simbolizam o tudo
que Deus me proporciona. Para quem
tem fé, tudo que somos e temos vem
de Deus, portanto, tudo pertence a
Ele, e que por amor, nos dispõe, para
a nossa vida e felicidade.
Podemos compreender que o Dízimo não é o que eu dou para a Igreja, ou dou para Deus. Na verdade a
fé nos ensina que é o meu reconhecimento de que tudo é de Deus, por
isso entrego uma parte simbólica:
nela está o meu tudo, que é do Senhor. Não é uma ajuda para a Igreja,
mas é o inverso disso, porque é um
privilégio ter a Igreja como Mãe, que
me gera na fé e ensina a me tornar
Filho de Deus. É uma experiência
de fé madura, de reconhecimento de
que sou inteiro e tudo que tenho per-

tence a Deus; Ele só me deu a graça
e o privilégio de administrar para o
meu próprio bem e para bem dos
que eu amo.
Dízimo não é pagamento, não
é oferta, não é esmola. Oferta é um
exercício da virtude da gratuidade,
dou por pura gratuidade que é um
bem humano para mim mesmo, para
o desenvolvimento da minha humanização. Pagamento é um contrato de
troca de um bem por outro. Exemplo:
compro um pacote de pão e em troca
dou um valor em dinheiro. Esmola é
aquilo que pertence ao pobre: o supérfluo é o que falta para o pobre, então
devolvo a ele o que lhe é de direito,
pois de alguma forma ele não teve a
oportunidade que tive de ter os bens
mínimos para uma vida digna. Então
devolvo a ele a minha parcela de participação nas injustiças na distribuição igualitária dos bens.
Já o Dízimo como explicito e retificando, é uma “experiência de fé.”
A fé não é propriedade minha, é dom
de Deus, é caminho de orientação de
vida em todas as dimensões e sinal
de participação na comunidade fraterna dos discípulos de Jesus. E ali
entrego minha vida e uma parte dos
meus bens, porque eu sou parte, sou
membro, sou irmão. Por isso não é
pagamento: é entrega, partilha, compromisso com minha fé e minha Igreja, que no fim das contas é do Senhor.
Dízimo é participação madura,
consciente, fiel à minha fé. É gesto
de amor a Deus e à minha comunidade, que tanto bem fazem por
mim. Dízimo é um dom de Deus,
uma graça, um privilégio!
Seja um dizimista, seja um membro da construção da Casa do Senhor,
para que muitos irmãos possam fazer
a experiência de amor que o Senhor
quer realizar com nossa participação.
Claudemir Marcel de Faria

Plantão do Dízimo, na igreja nova da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu:
Sábados às 15h e às 19h30. Domingos às 7h, 8h30, 10h, 12h,15h,
16h30,18h e 19h30.

Santuário

BÍBLIA: NOSSA FONTE DE
ESPERANÇA!
A Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu é uma fonte da Palavra de Deus
aos fiéis, pois a todo instante a ouvimos e meditamos nesse espaço sagrado: nas missas diárias (Leitura, Salmo,
Evangelho, Homilias), nas bênçãos a
cada meia hora realizadas pelos padres, na Catequese de crianças, jovens
e adultos, nas diversas Pastorais e serviços, nos Cursos, retiros e grupos de
estudos das comunidades. As pessoas
do século XXI precisam, e muito, da

vida e esperança que somente Jesus
oferece, como diz o Papa Francisco:
“As palavras de Jesus incutem sempre esperança!” (Pronunciamento em
06/07/ 2014, Praça São Pedro).
No mês de Agosto, por exemplo,
no Santuário São Judas começaram
novas turmas da preparação para o
sacramento do Crisma, tanto para jovens quanto para adultos. Iniciou-se
Oficina de Oração e Vida, com aprofundamento e meditação da Palavra de
Deus. Abriu-se nova turma da Escola
de Teologia para leigos. Começou um
novo curso para preparar leigos e leigas para a catequese de crianças que
se preparam para a Primeira Comunhão, jovens e adultos para o Crisma
e para a preparação ao Batismo. Há
o Curso de Aprofundamento da Fé,
todas as quartas-feiras, há anos... Momentos de formação e intensa reflexão
bíblica!

A Bíblia não é apenas um livro de
histórias antigas e bonitas. Pela Palavra de Deus, a Luz veio ao mundo e
nunca mais se apagou. Jesus Cristo, a
Palavra que se encarnou, é a plena revelação do amor de Deus. E Jesus é o
centro desse Santuário, que tem como
padroeiro o seu primo, São Judas Tadeu. Aqui, quem procura o santo, encontra a Salvação de Cristo!
A Palavra de Deus está sendo
lida, meditada, analisada, atualizada
e vivida, nos dias de hoje, na Igreja,
com mais frequência do que nas casas, onde na maioria das vezes, há o
aparelho de televisão sempre ligado.
A comunidade reunida nos impulsiona a mergulharmos no que Deus nos
diz ao coração. Pensando bem, se tivéssemos a Palavra de Deus sempre
na mente e no coração, não ficaríamos
tão abalados com os desafios que enfrentamos diariamente. O que adianta
ter em casa vários exemplares da Bíblia, mas não lê-la? É como comprar
um remédio para a tosse e não tomar.
Não vai surtir efeito algum...
Vale refletirmos o que o Papa Francisco disse na Quaresma de 2017: “A
Bíblia contém a Palavra de Deus, que
é sempre atual e eficaz. Alguém disse:
‘O que aconteceria se usássemos a Bíblia como usamos o nosso celular?’
Se a levássemos sempre conosco; se
voltássemos quando a esquecemos,
se a abríssemos várias vezes por dia;
se lêssemos as mensagens de Deus
contidas na Bíblia como lemos as
mensagens em nosso celular. Claramente a comparação é paradoxal,
mas faz refletir.”
O Santuário da Esperança é fonte
da Palavra de Deus! “Pedi e recebereis; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede,
recebe; quem procura, acha; e a quem
bate, a porta será aberta” (Mt 7, 7).

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!

Foto: Renata Souza

Foto: Priscila T. Nuzzi

RUMO AOS 80 ANOS
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Foto: Arquivo pessoal
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No mês de Julho, a sorteada foi
Devanilma Correia de Jesus, que nos
enviou fotos da encenação da Paixão de
Cristo, na Sexta-feira Santa de 1995.
Parabéns Devanilma!

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

Nosso
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Foto: Hélio Nagamine

MINHA VIDA TEM SENTIDO

HISTÓRIA DE UMA VOCAÇÃO
Nasci em Varginha (MG) no dia
27 de Novembro de 1988 e tornei-me
cristão pelo Batismo no dia 12 de Fevereiro de 1989. Nasci e cresci, com
a graça de Deus, no seio de uma família cristã e praticante. Quando meus
pais foram convidados para ajudar na
comunidade Sagrada Família, em formação, passei a ter algumas atividades: como coroinha (fui durante sete
anos e um ano coordenador); ajudava
na liturgia (leituras aos domingos)
e fazia parte da Pastoral Vocacional,
com o Pe. Sebastião Andrade,scj, que
acabou sendo meu orientador vocacional e sabiamente cultivou em mim
aquele convite de Jesus: “Vem e segue-me!” Segundo o meu pai, certa
vez o Pe. Leonardo Hellman, “profetizou” olhando para mim que eu seria padre. E o Pe. Sebastião foi quem
alimentou essa “profecia” e muito me
ajudou nos primeiros passos.
Nessa comunidade recebi a Primeira Eucaristia no ano 2000. Confirmei minha fé um ano antes de entrar
no Seminário, em 2003, pelas mãos
de Dom Diamantino Prata de Carvalho (hoje bispo-emérito da Diocese
de Campanha). Minha vida de batizado foi se tornando cada vez mais
profunda, por estar ali naquele meio
de construção da igreja, formação
das pastorais etc.. Foi ali, já com 14
anos, que fui convidado a conhecer o
Seminário de Lavras, a convite de um
amigo seminarista Cristiano Martins

(atualmente, Pe. Cristiano). Ele me
contou como era a vida de Seminário e comecei a me interessar verdadeiramente. Verdadeiramente, porque
quando criança, como coroinha, eu
tinha o desejo de fazer aquilo que o
padre fazia. Aproximando a oitava série aquele convite “gritou” de novo na
minha cabeça, com incentivo de amigos seminaristas e também por meio
de uma palestra feita pelo Pe. Sebastião, no mês vocacional, na escola
onde eu estudava.
No começo eu repudiava a ideia.
Eu tinha vergonha daquilo que meus
amigos iriam falar ou pensar, como
seria tudo... Deixar tudo sendo tão
jovem. Entretanto, acabei aceitando,
ao menos participar dos estágios que
aconteciam duas vezes por ano no
Seminário de Lavras. Fui em Agosto
com o Pe. Sebastião e alguns colegas.
A 80km por hora na Rodovia Fernão
Dias, com direito a uma parada para
o café. Até nisso aprendi que devagar
também se chega lá e chegar com segurança é melhor.
No primeiro estágio lembro que
foi mais convivência. O segundo foi
mais sério e o convite foi feito diretamente. “Eu te escolhi”, Deus disse.
Parece que foi assim. Ou melhor, foi
assim. Ele me viu primeiro, me amou
primeiro e me atraiu até o Seu Coração. Fui para o Seminário no ano de
2004, no início um pouco sem direção, mas com o desejo de responder à

questão: “o que será que Deus quer de
mim?” e Ele foi me conquistando aos
poucos e “eu me deixei seduzir.”
Após três anos no Seminário de
Lavras onde estudei o Ensino Médio
(2004-2006), fui cursar a faculdade de
Filosofia em Brusque/SC entre os anos
2007-2009. Posteriormente, em 2010 fui
ao Postulantado na cidade de Terra Boa/
PR. Já no início de 2011, na cidade de
Barretos/SP, especificamente no dia 14
de Janeiro fui admitido ao Noviciado.
Depois um ano e um dia, no dia 15 de Janeiro de 2012, professei meus primeiros
votos de castidade, pobreza e obediência.
Em 2012 e 2013, como religioso,
num período conhecido como Tirocínio (estágio), o Provincial e seu conselho, me designaram para trabalhar
no Seminário de Lavras com a equipe formadora de então: Pe. Heitor
Aparecido Rafael, Pe. Honório Link,
Irmão Gilmar Ferreira e Frater César
Araujo. Fui com alegria, pois lá havia
começado meu caminho vocacional,
e ainda, tive a graça de conviver com
adolescentes que assim como eu foram cativados por Deus de maneira
mais radical. Além disso, tive a enorme satisfação de conviver com outros
religiosos: Pe. Ronaldo Rodolfo, Pe.
Pedro Paulo dos Reis Mendes (era diácono) e Frater Lucas Lopes.
Passado esse período, quando tudo
encaminhava para estudar Teologia
em Taubaté nos próximos 4 anos, fui
convidado pelo então Provincial Pe.
Mariano Weizenmann a estudar Teologia na Venezuela. Para lá fui, não
sem medo, acompanhado pelo meu
irmão de Congregação Frater Rafael Freire Nóbrega. “Uma aventura,”
no sentido mais genuíno da palavra.
Foram 4 anos de bênçãos e desafios.

Uma escola para vida!
Concluí Teologia em Julho de
2018 em Caracas-VEN e regressei ao
Brasil. Após alguns dias de férias, fui
trabalhar com Pe. Reginaldo Sturion
e Frater Lislay Maia, no Seminário
São Judas Tadeu, onde permaneci até
Dezembro. No dia 9 de Fevereiro de
2019, em Taubaté/SP, no Santuário
São Benedito, reafirmei aquilo que
no ano de 2012 havia professado, mas
agora perpetuamente, os votos de castidade, pobreza e obediência. Em 09
de Março, fui ordenado Diácono também na cidade de Taubaté, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Atualmente exerço o ministério
diaconal na Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu, uma experiência enriquecedora de fraternidade e pastoral.
Agradeço a Deus pelos 10 padres que
aqui trabalham e sempre me apoiaram. Enfim, é muito bom chegar neste
período da caminhada e dizer: “Valeu
a pena!” e reafirmar aquilo que sinto
fortemente no coração, dito por Deus:
“Te amo com amor eterno, por isso te
atraí com misericórdia!” (Jr 31,3).
O Diácono Erick Max
Humberto,scj será ordenado
sacerdote no dia 07 de Setembro
de 2019 na Paróquia N. Sra. do
Rosário, em Varginha-MG, e
conta com a oração de toda a
nossa comunidade!

DIÁCONO
ERICK MAX
HUMBERTO,SCJ

Destaque

Foto: Renata Souza
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PARÓQUIA:
IGREJA QUE ESCUTA!
Celebramos 80 anos de anúncio e
de escuta da Palavra de Deus na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
Várias gerações ouviram a Palavra
nas celebrações, na catequese, em
encontros de oração e celebração, na
confissão, no aconselhamento pastoral. Demos graças a Deus por essa
escuta em oito décadas. Sejamos gratos a todos os leigos, religiosos e padres que proclamaram essa Palavra.
Peçamos a graça de seguir ouvindo,
acolhendo e anunciando a Palavra da
Vida, para que as gerações vindouras
possam também recebê-la e assim
alimentar a sua fé.
Shemá Ysrael - Escuta Israel!
“Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus
é somente um. Amarás o Senhor teu
Deus com todo o teu coração, com
toda a tua alma, com todas as forças.
As palavras que hoje te digo permanecerão em tua memória, e tu as in-

culcarás a teus filhos e falarás delas
estando em casa e a caminho, deitado e de pé; tu as atarás ao teu punho
como um sinal, serão na tua testa um
sinal; tu as escreverás nos umbrais de
tua casa e em teus portais” (Dt 6,4-9).
Este texto é a profissão de fé proposta por Moisés a todo o povo, às
portas da terra prometida, do lado
de lá do Jordão. Constam do longo
discurso que contém suas últimas palavras antes de transmitir a liderança do povo a Josué. Essas palavras
foram assumidas e relembradas frequentemente pelos profetas, sobretudo no contexto dos apelos à fidelidade à Aliança, que o povo corria o
risco de esquecer na medida em que
se estabelecia na terra e se distanciava cronologicamente do evento da
libertação do Egito.
Novo Testamento: Essas palavras foram retomadas pelo próprio

Jesus no evangelho de Mc 12,28-30,
como o primeiro mandamento. E não
é pouco o que diz João: “No princípio era a Palavra. E esta Palavra se
fez Homem. Veio para os seus, e os
seus não a acolheram. Mas aos que
a receberam deu a possibilidade de
serem filhos de Deus” (cf. Jo, cap.I).
Jesus viveu como Palavra Viva e
pronunciou em linguagem humana
muitas palavras de sabedoria, para
serem ouvidas, acolhidas, praticadas
e anunciadas.
O apóstolo Paulo (Rm 10,13-14)
refletindo sobre a salvação, relaciona-a com o invocar, o crer e o ouvir:
“Todo aquele que invocar o nome do
Senhor se salvará. Contudo, como
invocarão, se não creram? Como crerão se não ouviram falar dele? Como
ouvirão se ninguém lhes anuncia?”
Demos graças a Deus por todos os que
anunciaram a Palavra no território em
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que se situa a nossa Paróquia-Santuário, nos 80 anos de sua existência!
Continuemos a anunciar depois de
termos escutado Jesus, a Palavra que
se fez carne, em obediência ao Pai que
diz: “Este é o meu Filho escolhido:
Escutai-o” (Lc 9,35).
Diretrizes da Igreja: Em obediência à Palavra do Pai, a Igreja escuta
e se dedica há 20 séculos ao anúncio
e à prática da Palavra. Os bispos do
nosso país aprovaram na Assembleia
em Maio, novas Diretrizes para a
sua ação nos próximos anos. Estão
publicadas sob o n. 109 da coleção
Documentos da CNBB. Nelas, atualizaram o compromisso da atenta escuta da Palavra, que indicaram como
fundamento para toda comunidade.
Acentuaram a ideia de que toda paróquia ou comunidade eclesial se torne missionária e se tenha como Casa
baseada em quatro pilares, dentre os
quais o da Palavra, junto com os pilares do Pão, da Caridade e da Missão.
Nas Diretrizes podemos encontrar indicações muito preciosas para
a continuidade da nossa missão, para
o bem das novas gerações em cada
comunidade e família cristã e mesmo na vida pessoal de cada um. Recomendo especialmente os números
88-92 e 144-159 das Diretrizes. Esses ítens tratam do pilar da Palavra
para a iniciação cristã, para a animação bíblica e da vida pastoral em
toda comunidade já existente ou a ser
criada em toda a extensão do território nacional. E concluo com uma
citação do fundador da Aliança da
Misericórdia:
“O verdadeiro desafio da vida
espiritual é voltar-nos à Palavra, à
escuta desta Palavra vivida que dá
Vida à nossa vida, e que se escuta
de verdade colocando-a em prática” (Pe. João Henrique, https://misericordia.com.br/-marco-2018).

PE. CLÁUDIO
WEBER, SCJ

Foto: Priscila T. Nuzzi
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O VERDADEIRO SENTIDO DA
PALAVRA DE DEUS
Queridos devotos, paroquianos e
amigos do nosso Santuário, no mês de
Setembro a Igreja, no Brasil, nos convida a um olhar mais dedicado à Palavra de Deus. Desde a década de 1970,
os Bispos, através de sua Conferência
Nacional (CNBB), como uma atitude
pedagógica e na trilha da nova Evangelização, lançaram os meses temáticos a fim de ajudar os fiéis cristãos
a aprofundarem sua caminhada de
fé. Os meses temáticos não estão no
âmbito do Ano Litúrgico, mas na dinâmica da Catequese Permanente, ou
seja, da Catequese dos que já são iniciados na fé. Todos os anos, a proposta do Mês Bíblico é estudar um Livro
da Bíblia. Este ano o Livro proposto é
a Primeira Carta de São João. Confira
mais detalhes no site da CNBB.
Nós católicos, por nossa rica e
complexa tradição, temos um trato
muito maduro com a Palavra de Deus,
diferente de outros irmãos cristãos de
outros seguimentos.
Quando se fala em Palavra de
Deus, cremos que ela vai além dos Li-

vros Bíblicos. Evidente que eles são
fonte primeira e principal da Palavra
de Deus. Porém Palavra de Deus é,
como nos explicou João, “Verbo que
fez humano” (Cf. Jo 1,14). Há aqui
uma diferença tremenda entre as palavras inspiradas e divinas dos livros
sagrados e da Palavra Viva que é o Senhor Jesus. Ele é a Palavra encarnada,
Pessoa, e está vivo, ressuscitado no
meio de nós, por meio do seu Espírito,
o Espírito Santo, enviado aos seus discípulos e à sua Igreja. Portanto, além
do conhecimento profundo da Palavra,
por meio da Bíblia, precisamos ir além.
Assim também, o próprio João, o discípulo mais próximo, mais íntimo do Senhor, nos exortou: “Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas
fossem escritas uma por uma, creio que
nem o mundo inteiro poderia conter os
livros que seria preciso escrever” (Jo

21,25d). Vejam que texto interessante
e quantas verdades acerca da Palavra
de Deus podemos refletir!
A pergunta que nos vem, portanto
é: como encontrar a Palavra de Deus
se só o conhecimento do Livro não
é suficiente? Meus irmãos, nós somos muito privilegiados! A Palavra
de Deus é o seu Mistério, não mais
o oculto; mas o totalmente revelado.
Para tocarmos a Palavra, o Verbo de
Deus, Jesus nos entregou o seu Espírito, que nos ajuda a interpretar a Palavra presente. Como nos ensina Santo
Agostinho: “Na beleza das criaturas,
da natureza, depois, na palavra inspirada na história do povo da Bíblia;
sobretudo, e de modo muito palpável,
nas Celebrações da Igreja: quando as
Escrituras são lidas e interpretadas e
se tornam oração do povo de Deus,
Deus fala verdadeiramente” (cf. Introdução Geral ao Lecionários); nos
acontecimentos da Vida interpretados
pela sabedoria da Palavra, da doutrina
da Santa Igreja e das moções interiores profundas do Espírito. Pela Tradição da Igreja presente em sua história
e a história dos santos, pelos diretores
e mestres espirituais e pelo magistério
da Igreja presente nos documentos e
nas cartas, homilias e ensinamentos
dos bispos. Todos estes meios nos auxiliam a encontrar a Palavra do Deus
vivo e ressuscitado, que fala a nós pessoalmente. Não basta apenas um dos
meios. Quanto mais vou aprofundando, mais a Palavra fica clara para mim.
Que neste Mês de Setembro, não
só pensemos ou leiamos mais a Bíblia, mas saibamos perceber as formas onde a Palavra está presente. Que
tenhamos aquele tempo de oásis em
nossos dias corridos para que o Espírito Santo nos ilumine e saibamos identificar a voz amorosa do Senhor, que
nos orienta para a Vida Plena que nos
reserva. Saudações cordiais a todos!

CLAUDEMIR MARCEL DE FARIA
Assessor de Liturgia da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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PENSE... E
INSPIRE-SE!
“Uma longa caminhada começa
com o primeiro passo.”
“O céu é promessa de Deus. O
inferno é uma possibilidade humana.”
“Atitudes negativas apagam luzes
e fecham portas.”
“A mágoa é um veneno que intoxica e mata a quem a cultiva.”
“Só se aprende viver, vivendo...
Não há manual.”
“Quem não enxerga as necessidades do próximo se torna cego
para Deus.”
“A verdade do Evangelho incomoda os poderosos.”
“Faça sempre o que é certo...
Nunca o que é fácil.”
“A situação está difícil?... Ora
que melhora!”
“Cessem as palavras, falem as
obras, ecoe o testemunho e grite
o silêncio.”
Criação e seleção de
Pe. Aloísio Knob,scj

Foco
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Informação
Foto: depositphotos.com

SEUS DIREITOS

IMPACTO DO
COMPORTAMENTO
VIRTUAL NAS RELAÇÕES
DE TRABALHO
As redes sociais são atualmente os canais de comunicação mais utilizados entre as
pessoas e por isso, impactam, não apenas na
vida privada, mas também na vida profissional dos usuários. O fato de as mídias sociais
permitirem que qualquer pessoa fale o que
pensa não dá a ela o direito de ofender, ameaçar, violar direitos, revelar segredos, prejudicar pessoas e instituições sem punição.
A partir do momento que alguém manifesta sua opinião, divulga fotos, ele próprio
diminui a sua privacidade. Portanto, aquilo
se torna público e pode ser utilizado de formas nem sempre previsíveis e controláveis.
O empregado deve manter uma postura
on-line condizente com a atividade exercida
pela empresa em que trabalha, sendo legítima
a conduta do empregador que não admite empregado que demonstre em seu perfil virtual
uma vida na esbórnia excessiva.
O mesmo viés aponta para a possibilidade

de demissão por justa causa do empregado
que se expõe nas redes sociais de uma forma que venha a denegrir, além de sua própria imagem, a da empresa em que trabalha,
ou do empregador ou superior hierárquico.
Além disso, pode ser penalizado com o dever
de pagar indenizações por danos materiais e
morais ao ofendido.
Regras básicas de boa convivência, de
educação e a adequação a todos os valores
éticos da empresa também devem ser observados nos ambientes virtuais. São as chamadas “netiquetas”, regras de etiqueta que se
recomenda observar na internet. Sugerimos
algumas dicas de comportamento nas redes
sociais que podem garantir uma convivência
harmoniosa entre as pessoas e entre empresa
e colaborador:
1) Sua foto de perfil é sua principal apresentação, é importante demonstrar profissionalismo e seriedade;
2) Apesar da linguagem nas redes sociais
ser mais informal, evite termos chulos e palavrões. Faça o uso correto da linguagem;
3) Não emita opinião sem pensar nem se
envolva em polêmicas. Evite postagens e comentários preconceituosos e agressivos;
4) Não fale em nome da empresa sem autorização;
5) Separe os assuntos pessoais dos profissionais;
6) Não divulgue informações confidenciais ou faça comentários que possam expor
a empresa ou seus clientes, a intimidade de
outros colaboradores e/ou visitantes;
7) Insatisfações profissionais devem ser
relatadas ao seu superior ou RH. Fazer reclamações públicas não resolvem o problema.
Encare o seu perfil nas mídias sociais como
uma vitrine da sua vida. Você tem muitas qualidades e trabalhos que podem ser úteis para
outras pessoas. Também tem particularidades
reservadas a relacionamentos e locais privados. Respeite o seu espaço pessoal e a privacidade dos outros. E aproveite o que de bom as
mídias sociais podem oferecer a você.

DEBORA MONTEIRO ESPOSITO
Assessoria Jurídica,
tel. (11)3329-9382 e 99153-8404 www.dmeadvocacia.com.br
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SAÚDE EMOCIONAL
Quem não tem vontade de adquirir saúde emocional para lidar com situações difíceis na vida? Até porque, lidar com situações fáceis é fácil. Se você quer
aprender um pouco sobre esse assunto prepare-se,
pois no dia 20 de Setembro, às 19h30, no Salão Dehon
da nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu haverá
uma palestra sobre “Saúde Emocional”. Quero junto à
Pastoral Familiar convidar vocês leitores, seus amigos
e familiares, para comparecer e aprender conosco.
Nessa palestra vamos conversar, por exemplo, sobre o equilíbrio das funções psíquicas, que se revela
na capacidade de administrar as emoções, trazendo
bem-estar. Venha buscar dicas de como desenvolver e
manter sua saúde emocional!
Para dizer a verdade, não é simples nem fácil, mas
se você nunca começar a se trabalhar para evoluir e ter
mais maturidade para se relacionar, será mais difícil
e complicado conviver. O pior é que a falta de saúde
emocional pode trazer depressão, falta de autoestima,
sentimento de culpa, medos exagerados... Tudo isso
pode “travar” a sua vida e felicidade.
O ser humano, para ter equilíbrio, precisa de uma decisão interna de buscar a saúde física, emocional e espiritual. Não adianta comer tudo certinho e viver ansioso,
nervoso e angustiado. Correr na esteira, fazer academia e
não lembrar que Deus existe e dá a vida de presente todo
dia. E resolve alimentar-se bem, praticar exercícios, orar
e não relacionar-se bem com as pessoas?
Portanto, quero ajudar você a entender como conquistar uma vida mais tranquila, com mais paciência,
compreensão, perdão e ter mais habilidade social.
Mesmo nos momentos difíceis não podemos deixar
o pânico, o desespero ou a raiva tomar conta de nós.
Sigmund Freud (1856-1939) médico neurologista e
psiquiatra, pai da psicanálise, dizia que a inteligência
é o único meio que temos para dominar os instintos.
Jacob Levi Moreno (1889-1974) médico, psicólogo,
filósofo, criador do psicodrama, dizia que nós somos
uma centelha divina e que podemos adquirir espontaneidade adequada para viver e nos relacionar de maneira mais feliz. Entre essas e outras, nossa conversa,
no dia 20/09 próximo, será imperdível.
Aguardo vocês!
MARIANGELA MANTOVANI

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

Notícias
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A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL ACONTECEU

NOVA TURMA DE INGLÊS E
CURSOS CULINÁRIOS
O curso básico de Inglês que acontece na Obra Social São
Judas Tadeu é direcionado a iniciantes, ou seja, pessoas que
não falam nada da língua; abordará as pilastras básicas do
Inglês (ler, escrever, ouvir e falar), com a duração de 1 ano.
Idade mínima: 11 anos ou 5ª série do ensino fundamental II.
Valor das mensalidades: R$ 160,00. Material apostilado: R$
120,00 (total) válido para todo o curso. Início das aulas em
Outubro/2019. Horário a definir (de acordo com a procura).
Curso certificado. Local das aulas na Obra Social São Judas
Tadeu. Mais informações e inscrições com a Professora Ana
Cristina: (11) 95201-5011 (WhatsApp).
CULINÁRIA ITALIANA CHEGA À OBRA SOCIAL
A partir de Setembro, você poderá participar de cursos práticos de culinária na Obra Social São Judas Tadeu.
A novidade tornou-se possível graças à parceria firmada
com o culinarista Antonio Silvio Antunes da Spazio Dolce
& Pasta, que revelará todos os segredos de como iniciar
seu negócio na área de gastronomia, minimizando tempo
e investindo pouco dinheiro. Neste curso será mostrado
como preparar, embalar, congelar, comercializar e precificar Massas e Molhos artesanais. O curso é certificado e é
necessário ter mais de 16 anos para matricular-se. As inscrições para as aulas experimentais devem ser realizadas
até o dia 09 de Setembro na Obra Social.
As aulas para exposição serão: dia 10/09, das 13h às 16h
e dia 24/09 das 9h às 12h30, com um custo de R$10,00/
pessoa para os materiais a serem utilizados. Confira as
opções dos Cursos:
- A Arte da Cozinha Italiana (Módulos Práticos): R$
180,00 (cento e oitenta reais) – valor de investimento em
até 3 vezes sem juros ou em 5 vezes com juros da operadora do cartão do aluno.
- Empreendedor de Massas Artesanais (Curso Prático): R$ 800,00 (oitocentos reais) – valor de investimento
em até 3 vezes sem juros ou em 10 vezes com juros da
operadora do cartão do aluno.
A Obra Social São Judas Tadeu é uma Instituição sem
fins lucrativos, vinculada à Paróquia/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
PROJETO ABRINDO PORTAS
O Projeto Abrindo Portas visa ajudar os que
estão à procura de uma oportunidade no mercado
de trabalho. Participe e aprenda a elaborar um bom
currículo, se comportar de forma adequada em
entrevistas de emprego e desenvolver o seu potencial.
O encontro será no dia 31 de Agosto, das 9h às
11h30. Inscrições e informações na Obra Social, à Av.
Piassanguaba, 3061, tel (11) 5078-6544.

Foto: Fernando Gaio
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CASAMENTO COMUNITÁRIO
Aconteceu no dia 10 de Agosto mais um Casamento Comunitário na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, com participação de 9 casais, alguns que
conviviam maritalmente, mas não eram casados na
Igreja ou que eram casados apenas no civil. A preparação desses casais foi realizada pelo Pe. Aloísio
Knob,scj, que assistiu a celebração com o Pe. Cláudio Weber,scj. Para mais informações sobre o próximo Casamento Comunitário, ainda no ano de 2019,
ligue para (11) 3504-5700 ou entre em contato por
e-mail casamentos@saojudas.org.br

DOMINGO DE EXPOSIÇÃO VOCACIONAL

Fotos: Fernando Gaio

A vida religiosa consagrada, inserida na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, composta pelas Congregações: Apostolinas, Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição,
Pequenas Missionárias, Missionárias de Maria Imaculada e
Irmãs São José de Cluny, realizaram uma exposição vocacional no dia 18 de Agosto, partilhando um pouco da diversidade de carismas presentes na vida da Igreja.
O ponto alto desse dia festivo foi marcado com a missa das 10h, presidida pelo Pe. Bala Jojappa
Kakumanu,scj, que destacou a alegria das religiosas serem rostos capazes de doar-se, assim como
Maria Santíssima, respondendo nas mais diversas realidades com um “sim” inteiramente confiante
em fazer sempre o que o Senhor pede.
Texto de Irmã Cristiane Ap. M. Santana, da Congregação das Franciscanas Hospitaleiras da
Imaculada Conceição.
MISSA PELOS OCTOGENÁRIOS

Fotos: Alexandre Cainelli

A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu realizou no domingo, dia 18 de Agosto, uma homenagem a cerca de 40
octogenários durante a missa das 8h30, presidida pelo Pároco e Reitor, Padre Eli Lobato dos Santos, scj. Ao final da
celebração, foi entregue uma lembrança a todos octogenários como agradecimento a pela dedicação de suas vidas ao
serviço pastoral. Pais, avôs, tios, irmãos e amigos, com 80
anos ou mais, receberam nesse dia uma bênção especial e o
carinho de toda a comunidade paroquial.

NOVOS MINISTROS DA EUCARISTIA REALIZAM RETIRO
No dia 17 de Agosto, 500 ministros extraordinários da Eucaristia da Região Episcopal Ipiranga participaram de um retiro
no Centro Mariápolis Gianetta, com reflexões, espiritualidade,
celebração da Santa Missa e Adoração ao Santíssimo Sacramento, encerrando com uma caminhada em torno do local. A
direção do retiro foi do Pe. Sandro Nascimento da Cunha,SJS,
pároco da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Jesus (Setor Imigrantes). Participaram do retiro 74 ministros da Eucaristia perFotos: Reprodução
tencentes à Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, que receberam
Investidura no dia 10 de Agosto, junto a outros ministros do
Setor Imigrantes, em celebração presidida pelo Pe. Uilson dos Texto: Olivio Araújo, vice
Santos, vigário adjunto geral, Pároco da Paróquia Santa Teresi- coordenador dos Mesc da Paróquia/
nha do Menino Jesus, concelebrada pelo Pe. Cláudio Weber,scj. Santuário São Judas Tadeu.

Pastorais
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O DOBRO DO TRABALHO NA METADE DO TEMPO

Foto: Arquivo Leigos

RETIRO E COMPROMISSOS
RENOVADOS
Aconteceu no dia 14 de Julho, nas dependências da Comunidade Cristo
Rei, o Retiro Anual dos Leigos Dehonianos (Família Dehoniana) da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. O pregador foi o Pe. Cláudio Weber,scj.
Após a exposição do Santíssimo Sacramento e Adoração, foi
abordado o tema “O Coração Misericordioso de Deus” pelo Pe.
Cláudio Weber, que com muita propriedade refletiu com o grupo
sobre a misericórdia nos escritos de Padre Dehon. O grupo refletiu
como podemos viver a misericórdia nos tempos atuais. Após cada
um dar seu testemunho, foi celebrada a Santa Missa, com o Evangelho do dia “o bom samaritano”, trazendo a mensagem de que devemos ser conhecidos como pessoas de compaixão, de misericórdia.
No dia 11 de Agosto, na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu,
houve a renovação do Compromisso dos Leigos Dehonianos. Pe.
Cláudio presidiu a celebração e falou sobre a vida e trajetória de
Pe. Dehon e importância dos Leigos Dehonianos junto à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Após a homilia, os leigos foram
chamados por grupos de renovação, segundo o Projeto de Vida dos
Leigos Dehonianos da Província BSP. 14 leigos(as) fizeram renovação de compromisso definitivo. Em seguida, 9 leigos (as) fizeram a
renovação do seu compromisso, alguns entre 3 e 4 anos no grupo. De
um novo grupo, iniciado no Santuário em Fevereiro de 2018, perseveraram 8 leigos (as) que agora fizeram seu 1º compromisso. Em
Julho desse ano foi iniciado um terceiro grupo, que se reúne aos sábados para formação e conhecimento da vida de Pe. Dehon. Ao final
da celebração, Pe. Cláudio anunciou a nova coordenação da equipe:
- Animadora do Setor 1 – Philomena Pina Figueiredo Bussab.
- Coordenadora local – Helena Missako de Ayuama Nakahara.
- Vice coordenadora e Secretária – Maria Tereza Cordouro Filho.
- Tesoureira – Valquíria Ferreira Lopes.
Desejamos a todos que fizeram o seu compromisso que continuem firmes na fé, na esperança e na caridade, e que possamos “ser
um”, participando ativamente da Família Dehoniana.

A Pastoral do Empreendedor
convida você que já é empreendedor ou pretende abrir um negócio para participar da palestra: “O
dobro do trabalho na metade do
tempo”, no dia 03 de Setembro,
às 19h30, no salão Dehon. Palestra
gratuita, não necessita de inscrição
(Lanche Comunitário).
A palestra oferece uma nova visão sobre a programação de tarefas, baseada em grande parte na metodologia SCRUM,
de Jef Sutherland. Com técnicas de programação e controle de trabalho em equipes,
com foco na entrega sucessiva de resultados de uso imediato pelo cliente, reduzindo
investimento, tempo e margem de erro. Palestrante: Laerte Temple, advogado, mestre
em administração, doutor em ciências sociais. Especialista em criatividade pela Creative Education Foundation, Buffalo, NY, USA. Professor universitário, executivo de
organizações, empreendedor e palestrante.

VOCÊ PRECISA SER OUVIDO?
A Pastoral da Escuta é um serviço voltado
ao atendimento de pessoas que queiram conversar, desabafar, mas com sigilo absoluto. O agente voluntário da Pastoral da Escuta ouve quem
o procura, sem discriminação, preconceitos ou
julgamentos. O Santuário possui uma equipe de
voluntários, que fazem plantão na Pastoral da Escuta de segunda a sábado, das 14h às 17h e dias
28 das 8h às 17h na Capela de Bênçãos, na sala
em frente à Secretaria Paroquial. Venha conhecer
a Pastoral da Escuta!

CAMPANHA FAMÍLIA DOS
DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU
Faça parte da Campanha Família dos Devotos de São Judas Tadeu assim você
estará nos ajudando nas Obras de Evangelização.
Preencha a ficha abaixo e entregue na secretária ou envie para
santuario@saojudas.org.br ou WhatsApp (11) 9 9204 8222

Nome
CPF
Endereço
CEP

Cidade

Estado
PHILOMENA PINA
FIGUEIREDO BUSSAB

Coordenadora dos Leigos Dehonianos
do Santuário São Judas Tadeu.

Tel:
Data de Aniversário:

Cel:
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MOVIMENTO DE ORAÇÃO
PELOS FILHOS É CRIADO NA
PARÓQUIA

“Pais e Mães em oração” é o nome
de um CD do Pe. Zezinho,scj, lançado em 2004. As letras falam sobre o relacionamento entre pais e
filhos, comparando-os a um jogo
cujo placar precisa ser equilibrado
e para isso, a oração se faz mais
que necessária. Inspirando-se nessa
metáfora, o Padre Antônio dos Santos Silva, scj, está iniciando na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
um novo grupo, formado por pais
e mães católicos, voltado à oração
pelos filhos. Os encontros acontecem às quartas-feiras, às 16h no
Salão Dehon. Se você é pai ou mãe,
participe! Juntos, vamos ajudar no
equilíbrio desse placar e pedir graças, luz e proteção para a maior riqueza de uma família: os filhos.

DEPRESSÃO NÃO É
FRESCURA!

1º FEIRA GASTRONÔMICA
SÃO JUDAS TADEU

28 E 29 DE SETEMBRO NO
SANTUÁRIO

Os jovens do EJC-Encontro de
Jovens com Cristo do Santuário
convidam a todos para a palestra
“Depressão não é frescura”, com
a dra. Mariangela Mantovani, no
dia 1º de Setembro, às 9h na Sala
São Judas. Com café comunitário.

Pela primeira vez, próximo ao
Santuário São Judas Tadeu você
terá opções de comidas em food
trucks. Será no dia 21 de Setembro,
sábado, das 9h às 19h à Al. dos
Guaiós (rua atrás do Santuário).
Convide os amigos e participe!

As barracas de alimentação, em
frente ao Santuário, atenderão no
sábado, dia 28/09 e também no
domingo, dia 29/09 das 8h às 19h.
Traga sua família!

22º FESTIVAL CRISTOARTE
NO SANTUÁRIO

ESTAMOS ONLINE PRA VOCÊ!

Está chegando a 22ª edição do
Festival Cristoarte promovido
pelo grupo Vivarte da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu. O
Festival será nos dias 21 e 22 de
Setembro, das 9h às 18h na Sala
São Judas. Tema: “Nada é impossível para Ti”. Ingressos a R$10,00
por dia. Acompanhe as notícias
do Cristoarte pela página no Facebook: https://www.facebook.com/
festivalcristoarte. Participe!

KITS DE HIGIENE PESSOAL

O grupo “Missão de Rua” da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
pede a doação de ítens de higiene
pessoal para compor e entregar
kits aos irmãos e irmãs que moram nas ruas. Os produtos podem
ser: sabonetes, xampu, escovas
e pastas de dentes, aparelhos de
barbear, creme de barbear, pentes e especialmente desodorantes rollon. Faça a sua doação na
Secretaria Paroquial e, por favor,
informe que os produtos são para
o grupo “Missão de Rua”.
2º BAZAR DE MÓVEIS

Nos dias 13 e 14 de Setembro
acontece a segunda edição do
Bazar de Móveis na Sala São Judas
da Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu. Horários: sexta-feira das 9h
às 16h30 e sábado das 8h30 às 14h.

11

MISSA DOS ARCANJOS COM
BÊNÇÃO DAS CRIANÇAS

No dia litúrgico dos Santos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel,
29 de Setembro, domingo, a
celebração solene será às 10h,
presidida pelo Pe. Jojappa Kakumanu,scj, na igreja nova da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
Venha e traga as crianças da sua
família para uma bênção especial!
MISSA POR CURA E
LIBERTAÇÃO EM HONRA A
SÃO MIGUEL ARCANJO

No dia 29 de Setembro haverá
Missa por cura e Libertação em
honra a São Miguel Arcanjo às 17h
no Salão Dehon, presidida pelo Pe.
Reginaldo Souza,scj. Neste dia,
leve vela, água e sal para a bênção.
Entrada pela Al. dos Guaiós, 145.

Já pensou poder acompanhar
todos os “achados” do Bazar
São Judas Tadeu, as novidades
da Obra Social e CEI – Centro de Educação Infantil São
Judas Tadeu? Essa realidade está mais próxima do que
você imagina. Agora, além do
Santuário, a Obra Social, o
Bazar e o CEI também estão
presentes nas principais redes
sociais da internet (Facebook
e Instagram). Confira os novos
perfis, curta e fortaleça nossa
marca na internet. Seu apoio
é essencial, pois além de nos
ajudar a expandir nosso público você estará mais próximo
de nós, das novidades e acontecimentos do Santuário.
Santuário Social São Judas Tadeu
@saojudastadeusp
Obra Social São Judas Tadeu
@obrasocialsaojudastadeusp
Bazar São Judas Tadeu
@bazarsaojudas.sp
CEI São Judas Tadeu
@ceisaojudas

PREPARE-SE PARA A FESTA
DO PADROEIRO!

Na próxima edição do JORNAL
SÃO JUDAS teremos a programação completa da Novena e da
Festa do nosso Padroeiro no dia
28 de Outubro. Não perca! Se
você possui uma empresa ou comércio, poderá ajudar a Paróquia,
sendo um patrocinador da Festa
de São Judas Tadeu, anunciando
em nossos meios de comunicação. Informações pelo e-mail:
graziela@saojudas.org.br ou pelo
WhatsApp: 11 - 99204-8222.

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 21 de
Agosto de 2019. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11) 50729928 e site: www.saojudas.org.br. WEB RÁDIO São Judas Tadeu:
radiosaojudastadeu.com. Baixe o nosso aplicativo no GOOGLE PLAY!

saojudas.org.br
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DÍZIMO: EU AMO A MINHA IGREJA!
“O amor de Deus torna grande o Coração do Homem.” Com esta frase
inspiradora, Padre Dehon nos revela que o homem é capaz de todo bem quando
está em sintonia com Deus! E a igreja é um dos espaços no qual podemos
manifestar toda grandeza Divina que habita em nós! Manifeste que seu coração
é grande! Seja um Dizimista! Sua doação é um grande gesto de amor...
•Via Boleto Bancário;
•Diretamente na Secretaria Paroquial;
•Via Depósito ou Transferência Bancária (se possível enviar o comprovante
via e-mail ou WhatsApp).
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 Dízimo:
Tel: (11) 3504-5700 / WhatsApp: 11 9 9204-8222.
E-mail: santuario@saojudas.org.br.
Plantão da Pastoral do Dízimo:
Sábados às 15h e às 19h30. Domingos em todas as missas, na igreja nova.

ANUNCIE AQUI!
(11) 3504-5755

Santuário
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