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Editorial
FORÇA DO ALTO PARA A MISSÃO!

É Outubro. É o mês de Nossa Senhora Aparecida e do nosso querido
São Judas Tadeu, apóstolo e mártir
da Igreja Católica. Ao lado da Mãe e
do Padroeiro, o mês de Outubro põe
diante de nosso olhar outros tantos
irmãos e irmãs que viveram a fé de
modo heroico e são, hoje, exemplos
e intercessores para nós que peregrinamos à luz da mesma fé em Jesus
Cristo: Teresa e Teresinha, Francisco
de Assis, João da Cruz, entre outros.
Nossa Igreja vive e trabalha, no
tempo e em lugares bem concretos,
onde encontra desafios e ameaças que
lhe são próprios. Ela vive e trabalha
sob o influxo da “força do alto” (At
1,8), que é o Espírito Santo, e fortalecida pela intercessão dos Santos e Santas
de Deus. A Igreja cumpre a sua missão
com a doação e a energia, com o vigor
e o testemunho, o esforço e o trabalho
de seus filhos e filhas, cristãos leigos,
pessoas consagradas e sacerdotes.
Neste mês de Outubro, mês Missionário Extraordinário, mês do Sínodo dos Bispos para a Amazônia,
peçamos ainda mais a “força do
alto”. Deixemo-nos motivar ainda
mais pelo exemplo dos Santos e San-

tas e prossigamos, como Igreja, empenhados na missão.
E agora, voltados a São Judas Tadeu, apresentemos-lhe nossa gratidão:
São Judas Tadeu, muito obrigado
por seres nosso Padroeiro há oitenta anos. Obrigado pelos milhares de
auxílios e favores corporais e espirituais, que centenas de milhares
de pessoas receberam, aqui, por tua
intercessão. Muito obrigado porque,
atraídas por ti, centenas de milhares de pessoas vieram e vêm até este
Santuário, em busca do Senhor Jesus nos Sacramentos, sobretudo, da
Reconciliação e da Eucaristia. Aqui
elas encontram o Senhor Jesus, encontram-se consigo mesmas e retornam em paz para suas casas. Tudo
isto, ajudadas por tua intercessão.
Muito obrigado, São Judas, por ajudares tantas famílias, de longe e de
perto, a superarem os perigos e conflitos e a enfrentarem as ameaças do
inimigo. AMÉM!

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

“É preciso agir! Estudemos, espalhemos a
verdade, organizemo-nos. Se quisermos que Cristo
reine, é preciso que ninguém nos ultrapasse no
amor do povo .”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)
Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus - Dehonianos
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CALENDÁRIO OUTUBRO
01 – Memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Patrona das Missões; início
da Semana Nacional da Vida; Dia Internacional do Idoso; Dia do Vegetarianismo.
02 – Memória dos Santos Anjos da Guarda; Dia do repórter fotográfico.
04 – Memória de São Francisco de Assis; Dia da Ecologia, Dia das Aves e dos Animais e Dia Universal da Anistia. Missa Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às
9h na igreja nova (seguida de Adoração ao Santíssimo) e às 19h30 na igreja antiga
05 – Memória Facultativa de São Benedito, padroeiro dos cozinheiros.
06 – 27º Domingo do Tempo Comum; Dia do Prefeito e Início da Semana da
Criança. Feira Artesanal, o dia todo, na Sala São Judas.
07 – Memória de Nossa Senhora do Rosário.
08 – Dia do Nascituro; Dia do Nordestino; Dia pelo Direito à Vida.
11 – Dia do Combate à Dor; Dia da Pessoa com Deficiência Física.
12 – Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil
e Dia das Crianças No Santuário, missa campal às 10h com Eli Corrêa; Dia do Descobrimento da América (527º ano); Dia do Basquete, Dia do Engenheiro Agrônomo
e do Corretor de Seguros; Dia da Leitura e Dia do Mar. Feriado Nacional.
13 – 28º Domingo do Tempo Comum; Dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional.
15 – Memória de Santa Teresa de Jesus; Dia dos Professores.
16 – Dia Mundial da Alimentação; Dia Mundial do Pão; Dia da Ciência e da
Tecnologia; do Anestesiologista e do Instrutor de Trânsito.
17 – Memória de Santo Inácio de Antioquia; Dia do Eletricista; Dia Nacional de
Vacinação; Dia Internacional para a Eliminação da Pobreza; Dia Internacional
pela Democratização da Comunicação.
18 – Festa de São Lucas Evangelista; Dia do Médico; Início da Novena em
louvor a São Judas Tadeu no Santuário, antes das missas das 15h e 19h30, na
igreja nova (Confira programação às páginas 4 e 5).
19 – Aniversário natalício do Pe. Aloísio Knob,scj.
20 – 29º Domingo do Tempo Comum; Dia Mundial das Missões e da Obra
Pontifícia da Infância Missionária. Dia do Arquivista e do Poeta; Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo e Dia Mundial de Combate à Osteoporose,
Domingo da Divina Misericórdia no Santuário.
21 – Dia Nacional da Valorização da Família.
22 – Aniversário do Pe. Bala Jojappa Kakumanu,scj.
23 – Início da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (até 29/10); Dia da
Aviação Brasileira e do Aviador.
24 – Início da Semana do Desarmamento; Dia das Nações Unidas e Dia Mundial do Desenvolvimento.
25 – Memória de Santo Antônio de Sant´Ana Galvão; Dia dos Profissionais da
Construção Civil; Dia da Saúde Dentária; Dia do Cirurgião Dentista; Dia do
Sapateiro; Dia da Democracia e Dia Mundial do Macarrão.
26 – Dia Mundial do Futebol.
27 – 30º Domingo do Tempo Comum; Dia Mundial de Oração Pela Paz; Ladainha a São Judas Tadeu às 15h na igreja nova do Santuário. Missa em inglês às
10h na igreja antiga. Dia Nacional da Juventude e dia Mundial de Oração pela Paz.
28 – Festa Solene de São Judas Tadeu, Apóstolo e Mártir e São Simão. No Santuário missas de hora em hora das 5h às 17h, com Procissão e apresentação musical. Confira a Programação completa às páginas 4 e 5 dessa edição.
Dia do Funcionário Público.
29 – Dia Mundial de Combate à Psoríase.
30 – Dia do Comerciário.

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 Outubro é
“Paróquia: Igreja Missionária!”. Venha rezar conosco!

Foco
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DESTAQUE

“BATIZADOS E ENVIADOS:
A IGREJA DE CRISTO EM MISSÃO NO MUNDO”
A seguir trechos da Mensagem de sua santidade, o Papa Francisco,
para o Dia Mundial das Missões, 20 de Outubro de 2019!
Queridos irmãos e irmãs!
Pedi a toda a Igreja que vivesse
um tempo extraordinário de missionariedade no mês de Outubro de 2019,
para comemorar o centenário da promulgação da Carta Apostólica “MAXI
MUM ILLUD”, do Papa Bento XV
(30 de novembro de 1919). A clarividência profética da sua proposta
apostólica confirmou-me como é importantew ainda hoje, renovar o compromisso missionário da Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão de
anunciar e levar ao mundo a salvação
de Jesus Cristo, morto e ressuscitado.
A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus Cristo dá-nos a
justa dimensão de todas as coisas, fazendo-nos ver o mundo com os olhos
e o coração de Deus; a esperança
abre-nos aos horizontes eternos da
vida divina, de que verdadeiramente
participamos; a caridade, que ante-

gozamos nos sacramentos e no amor
fraterno, impele-nos até aos confins
da terra (cf. Miq 5, 3; Mt 28, 19; At
1, 8; Rm 10, 18). Uma Igreja “em saída” até aos extremos confins requer
constante e permanente conversão
missionária. Quantos santos, quantas
mulheres e homens de fé nos dão testemunho, mostrando como possível
e praticável esta abertura ilimitada,
esta saída misericordiosa ditada pelo
impulso urgente do amor e da sua lógica intrínseca de dom, sacrifício e
gratuidade (cf. 2 Cor 5, 14-21)!
Cada um de nós é uma missão
no mundo, porque fruto do amor de
Deus. Ainda que meu pai e minha
mãe traíssem o amor com a mentira,
o ódio e a infidelidade, Deus nunca
Se subtrai ao dom da vida e, desde
sempre, deu como destino a cada um
dos seus filhos a própria vida divina
e eterna (cf. Ef 1, 3-6).

Igreja

Esta vida é-nos comunicada no Batismo, que nos dá a fé em Jesus Cristo,
vencedor do pecado e da morte, regenera à imagem e semelhança de Deus e insere no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
Assim, a nossa missão radica-se na
paternidade de Deus e na maternidade
da Igreja, porque é inerente ao Batismo
o envio expresso por Jesus no mandato
pascal: como o Pai Me enviou, também
Eu vos envio a vós, cheios de Espírito
Santo para a reconciliação do mundo
(cf. Jo 20, 19-23; Mt 28, 16-20).
Também hoje, a Igreja continua
a necessitar de homens e mulheres
que, em virtude do seu Batismo, respondam generosamente à chamada
para sair da sua própria casa, da sua
família, da sua pátria, da sua própria
língua, da sua Igreja local. São enviados aos gentios, ao mundo ainda
não transfigurado pelos sacramentos
de Jesus Cristo e da sua Igreja santa.
Anunciando a Palavra de Deus, testemunhando o Evangelho e celebrando
a vida do Espírito, chamam à conversão, batizam e oferecem a salvação cristã no respeito pela liberdade
pessoal de cada um, em diálogo com
as culturas e as religiões dos povos a
quem são enviados.
A coincidência providencial do
Mês Missionário Extraordinário com a
celebração do Sínodo Especial sobre as
Igrejas na Amazônia leva-me a assinalar como a missão, que nos foi confiada
por Jesus com o dom do seu Espírito,
ainda seja atual e necessária também
para aquelas terras e seus habitantes.
A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento XVI no início do
nosso encontro de Bispos Latino-Americanos em Aparecida, Brasil, em
2007, palavras que desejo transcre-
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ver aqui e subscrevê-las: «O que significou a aceitação da fé cristã para
os povos da América Latina e do Caribe? Para eles, significou conhecer e
acolher Cristo, o Deus desconhecido
que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador
que esperavam silenciosamente. Significou também ter recebido, com as
águas do Batismo, a vida divina que
fez deles filhos de Deus por adoção;
ter recebido, outrossim, o Espírito
Santo que veio fecundar as suas culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos germes e sementes
que o Verbo encarnado tinha lançado
nelas, orientando-as assim pelos caminhos do Evangelho. (…) O Verbo
de Deus, fazendo-Se carne em Jesus
Cristo, fez-Se também história e cultura. A utopia de voltar a dar vida às
religiões pré-colombianas, separando-as de Cristo e da Igreja universal, não
seria um progresso, mas uma regressão. Na realidade, seria uma involução para um momento histórico ancorado no passado» [Discurso na Sessão
Inaugural (13 de maio de 2007), 1:
Insegnamenti III/1 (2007), 855-856].
A Maria, nossa Mãe, confiamos a
missão da Igreja. Unida ao seu Filho,
desde a encarnação, a Virgem colocou-se em movimento, deixando-se
envolver-se totalmente pela missão de
Jesus; missão que, ao pé da cruz, havia de se tornar também a sua missão:
colaborar como Mãe da Igreja para
gerar, no Espírito e na fé, novos filhos
e filhas de Deus. Aos missionários e
às missionárias e a todos aqueles que
de algum modo participam, em virtude do seu Batismo, na missão da Igreja, de coração envio a minha bênção.

OFERTAS PELA EVANGELIZAÇÃO NO MUNDO
No mês de Outubro, mês das Missões, há na Igreja a coleta especial no dia mundial das missões – 20 de Outubro – em todas as missas, com o objetivo
de promover as missões. Seja também um missionário, fazendo a sua contribuição especial.

Irmã Dulce será canonizada em 13 de Outubro!

Irmã Dulce, a primeira mulher nascida no Brasil que se tornará santa, será canonizada no dia 13 de
Outubro de 2019, em uma celebração presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, em Roma. Em 14 de
Outubro, dia seguinte à cerimônia, será realizada uma missa na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses,
em Roma, na Itália, para agradecer ao dom de Irmã Dulce. Em Salvador, Bahia, a celebração será no dia
20 de Outubro, na Arena Fonte Nova.
O arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger afirmou que Irmã Dulce levará
o nome santo de Santa Dulce dos Pobres, e que seu dia continuará a será celebrado em 13 de Agosto.
Irmã Dulce será homenageada na Campanha da Fraternidade de 2020, da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB). O cartaz da CF 2020 mostra um desenho de Irmã Dulce, junto com
crianças e idosos nas ruas do centro histórico de Salvador. Com o tema “Fraternidade e vida: dom, e
compromisso”, o cartaz faz referência à parábola bíblica do bom samaritano.

Santuário

Foto: Renata Souza

Nosso
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Durante os nove dias de Novena celebraremos,
meditaremos e aprofundaremos sobre os Mandamentos do Senhor, inspirados na vida e no testemunho de
São Judas Tadeu, seguindo os passos de Cristo nos
passos do Santo Apóstolo.
A Novena será uma bela celebração que antecederá
a Santa Missa, com o acendimento das 9 velas do Lucernário, orações e cantos a São Judas Tadeu, escuta e
oração com a Palavra de Deus, homenagem ao Santo
com a oferta de flores, o rito da luz e a bênção com a
poderosa Relíquia de São Judas, pedindo a sua intercessão para uma graça especial a cada dia.

NOVENA E FESTA DE
SÃO JUDAS TADEU 2019

“Se me amardes, guardareis meus mandamentos”
(Jo 14,15)
Nós somos a atual geração de discípulos, formados pela Igreja de Cristo, com a missão de testemunhar
a felicidade da experiência do encontro pessoal com o
Mestre, assim como nosso Santo Padroeiro, São Judas Tadeu. Na sua mensagem do Papa Francisco para
o Mês das Missões deste ano nos exorta: “ (...) cada
batizada e batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si
mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações
que geram vida. (...) Cada um de nós é uma missão no
mundo, porque fruto do amor de Deus.”
Enquanto comunidade, seremos “missão no
mundo” primeiramente reunidos para refletir e orar,
para depois partirmos em missão e testemunhar
nossa fé. A cada ano, para assumir o mandato missionário do Senhor, os discípulos e missionários devotos de São Judas Tadeu participam da preparação
à sua Festa litúrgica – em 28 de Outubro – celebrando a Novena preparatória, de 18 a 26 de Outubro.
Neste ano a Novena em preparação à Festa de
São Judas Tadeu, Apóstolo e Mártir, terá como
tema: “São Judas Tadeu, ajudai-nos a guardar os
mandamentos do Senhor!” inspirado no que Jesus
diz a São Judas, relatado pelo Evangelho de São
João: “Se me amardes, guardareis meus mandamentos” (Jo 14,15).

Foto: Renata Souza

SÃO JUDAS TADEU, AJUDAI-NOS A
GUARDAR OS MANDAMENTOS
DO SENHOR!

Guardando e colocando em prática os Mandamentos do Senhor, os discípulos e missionários de hoje
terão oportunidade para compartilhar o pão e o amor
de Deus, em comunidade. Jesus deixou claro aos seus
Apóstolos que era preciso que a luz deles brilhasse
para que o povo visse as boas obras do missionário.
Próximos de celebrarmos juntos os 80 anos da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, vivamos com intensidade essa oportunidade única que marcará nossas vidas
e apontará sempre um novo rumo na missão de cristãos
e devotos de São Judas Tadeu.
No dia 27, às 15h, teremos a Solene Missa votiva à
Comunhão dos Santos seguida do Canto da Ladainha
de São Judas Tadeu, onde o povo fará uma pequena
procissão na igreja nova, fazendo memória do caminho feito pela Novena.
E no dia 28, a grande Solenidade em honra ao
nosso Santo Padroeiro com Missas de hora em hora.
Confira a Programação completa à página 5.
Adquira já o seu livrinho da Novena por apenas R$4,00, na Secretaria Paroquial, nas mesinhas
espalhadas pelo Santuário.
CLAUDEMIR MARCEL
DE FARIA
Assessor de Liturgia da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu

No Santuário haverá a Novena a São Judas
Tadeu, de 18 a 26 de Outubro de 2019 às
15h e 19h30 na igreja nova, seguida da
santa missa. No dia 27 de Outubro às 15h,
missa solene votiva e ladainha. Traga a sua
vela, o seu livro da Novena e participe!

CONFIRA OS NOVENEIROS E O
GESTO CONCRETO DE CADA DIA DA
NOVENA
Os nove dias contemplarão uma oração direcionada a determinados grupos de segmento da
sociedade e da Igreja relacionados ao tema:
1º dia - Profissionais da saúde;
2º dia - Adolescentes, jovens e estudantes;
3º dia - Catequistas, educadores e religiosas;
4º dia - Pais e mães;
5º dia - Pessoal da segurança pública;
6º dia - Namorados, noivos e recém casados;
7º dia - Empreendedores e empresários;
8º dia - Funcionários, voluntários e agentes de
Pastoral do Santuário;
9º dia - Casais e famílias da comunidade.
A cada dia, os noveneiros, bem como todos que
participarão, são convidados a fazer seu gesto
concreto de fraternidade ofertando:
1º dia - Medicamentos e/ou material hospitalar;
2º dia - Brinquedos em bom estado;
3º dia - Material escolar;
4º dia - Produtos de limpeza;
5º dia - Entrar em contato com alguém com
quem não tenha conversado há muito tempo;
6º dia - Um quilo de alimento não perecível;
7º dia - Roupas ou calçados em bom estado;
8º dia - Ítens de higiene pessoal;
9º dia - Ítens de enxoval de bebê.

OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU

Este material será encaminhado e acolhido por nossa Obra social, que este ano terá
uma participação toda especial na Novena,
apresentando suas atividades e destinando
tudo que for arrecadado para as famílias
mais necessitadas.

Nosso
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Santuário
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PROGRAMAÇÃO 28 MAIOR

ARTETERAPIA NA
OBRA SOCIAL

FESTA DE SÃO JUDAS TADEU, APÓSTOLO E MÁRTIR
28 DE OUTUBRO DE 2019
Missas dentro da igreja nova: 05h,
06h, 07h, 08h, 09h, 11h, 14h e 16h.
Missas campais (na avenida): 10h,
12h*, 13h, 15h, 17h* e 19h30* (na
chegada da Procissão).
Missa irradiada: Às 17h pela Web
Rádio São Judas Tadeu (www.
radiosaojudastadeu.com) e Rádio 9
de Julho AM 1600Khz
*Missa campal Solene às 12h Presidida por Pe. Eli Lobato dos
Santos,scj, Pároco e Reitor do
Santuário São Judas Tadeu.
Reinauguração da Capela do
Santíssimo, na igreja nova, após a
missa das 12h.
*Missa campal Solene às 17h Presidida por Dom Odilo Pedro
Scherer (Cardeal Arcebispo da Arquidiocese
de São Paulo).

Procissão com a imagem de São
Judas Tadeu: Logo após a missa das
17h, percorrendo as ruas próximas.
*Após a Procissão - Última Missa
campal, por volta das 19h30.

Encerramento: Apresentação
musical do Ministério Adoração e Vida.
Confissões: Das 05h às 19h no Salão
Dehon. Entrada pelo corredor 149 (Al.
dos Guaiós, rua atrás do Santuário).
Bênçãos: Das 05h às 21h30 na Sala
São Judas.
Secretaria Paroquial, Velário e
Loja de artigos religiosos:
Abertas das 05h às 22h.

ADQUIRA NO SANTUÁRIO O
LIVRO DA NOVENA 2019!
Adquira, na Secretaria Paroquial do
Santuário, o seu livro da Novena a
São Judas Tadeu 2019, com todas as
orações e músicas deste ano, com o
tema: “São Judas Tadeu, ajudai-nos a
guardar os mandamentos do Senhor!”
Preço: R$ 4,00
SÃO JUDAS NO YOUTUBE
Acompanhe a Novena em louvor a São
Judas Tadeu por meio do nosso canal no
Youtube, basta acessar www.youtube.
com/santuariosaojudastadeu, às 15h.
Continuaremos transmitindo a Santa
Missa às 17h, de segunda a sexta-feira.
Acesse também: www.saojudas.org.br.
Um portal de encontro com Deus!

A Obra Social São Judas Tadeu
traz oportunidades para as pessoas
desenvolverem suas habilidades
artísticas, que também são terapêuticas. Conheça 3 oficinas, gratuitas, que ocorrem semanalmente na
Obra Social São Judas Tadeu:
• Oficina de Artesanato, para as
pessoas aprenderem a fazer bijuterias, fuxico, etc. às segundas-feiras,
das 13h às 15h.
• Arteterapia, com oficinas de
pintura com lápis de cor, às segundas-feiras, das 15h às 16h30, com
duração de 3 meses.
• Oficinas de tricô e crochê toda
sexta-feira, das 14h às 16h. Idade
mínima: 16 anos.
Essas oportunidades estão abertas
mediante inscrição prévia na Secretaria da Obra Social. Mais informações pelo tel.: (11) 5078-6544.
Doação de móveis usados à
Obra Social
Se você tem móveis usados em
casa e pretende se desfazer deles,
doe à Obra Social São Judas Tadeu.
Além de dar um novo destino a um
móvel que seria descartado, você
estará contribuindo para a manutenção dos nossos serviços e atendimentos sociais. Entre em contato
conosco. Fazemos retirada.
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) 55849966 ou 5078-6544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br

Destaque

Foto: Arquivo Santuário SJT.

RUMO AOS 80 ANOS

TRADIÇÃO DA NOVENA E
FESTA DO PADROEIRO
na mão a Bíblia e a machadinha. É
a imagem que se tornou oficial que
podemos apreciar, até hoje, na igreja
antiga. O mais importante na imagem
de São Judas Tadeu é o que ela representa: tem o livro na mão, que é a Palavra de Deus que ele pregou, a Boa-Nova de Jesus Cristo, sua vida, morte
Foto: Arquivo Santuário SJT.

Conforme uma tradição dos primeiros tempos da Igreja, São Judas
Tadeu foi martirizado na Pérsia, por
volta do dia 28 de Outubro. Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, essa
data ficou consagrada como “Dia de
São Judas” não só em Outubro, mas
em todos os meses do ano.
Por sugestão do primeiro Pároco, o
Pe. João Büscher, a veneração de São
Judas em cada dia 28 foi tomando corpo praticamente desde a fundação da
Paróquia, sempre com maior número
de pessoas. A Festa do Padroeiro é celebrada aqui com uma Novena nos 9
dias anteriores, e, no dia festivo, 28
de Outubro, missas de hora em hora,
desde às 5h da manhã e uma procissão
pelas ruas do bairro. Sabemos disso
pelos registros no ”Livro do Tombo,”
onde são lançados os fatos e documentos relevantes das Paróquias.
Neste mesmo livro há registros de
que para a primeira Festa ao Padroeiro, em 1940, Padre João Büscher
mandou esculpir uma imagem em
madeira que viria da Itália, mas não
havia tempo dela ficar pronta até 28
de Outubro. A imagem acabou sendo fundida em gesso e adaptada de
uma imagem de São José: tirando-se
o lírio e o Menino Jesus e colocando

e ressurreição, e a machadinha com a
qual Judas Tadeu foi morto (martirizado) por pregar o Evangelho.
São Judas Tadeu atualmente é um
dos santos mais populares no Brasil,
ao lado de Nossa Senhora Aparecida.
Infelizmente Judas Tadeu foi muito
confundido com Judas Iscariotes, o
traidor, mas conta-se que Santa Brígida (+ 1373) teve uma visão de Jesus que lhe aconselhava invocar São
Judas Tadeu nos “casos mais aflitos.”
Nos dias 28, e especialmente em
Outubro, a Paróquia do bairro do
Jabaquara torna-se palco de um comovente espetáculo de fé e piedade.
Os devotos recorrem à intercessão
do primo de Jesus e depois testemunham que ele os fortaleceu nos momentos mais difíceis, deu esperança
aos desanimados, viabilizou a cura
aos doentes, libertou dos vícios, converteu os de coração endurecido...
São inúmeras as graças de Deus por
intercessão de São Judas!
Admirados pelo zelo e compromisso missionário de São Judas, os
paroquianos e devotos do Padroeiro
retribuem, agradecidos, com sua fidelidade na oração, visitas em peregrinação, comprometimento como
dizimistas ou devotos colaboradores,
adesão ao apostolado nas pastorais
ou no voluntariado. E sobretudo,
abraçando sua vocação como batizados, missionários do Reino de Deus,
hoje. Esta deve ser a responsabilidade de todos os membros da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu. Não podemos rezar a invocação “São Judas
Tadeu, rogai por nós” sem assumir
decididamente o compromisso de fazer o que o Padroeiro fazia, conforme
as necessidades do nosso tempo, em
nossa história. Rumo aos 80 anos,
sejamos discípulos e missionários de
Cristo, como foi São Judas Tadeu!

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

saojudas.org.br

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
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Maria Luiza de Carvalho Rocha foi a
sorteada no mês de Agosto, pela sua
participação na promoção “Rumo aos
80 anos.” Parabéns!

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

Notícias
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CAPELA DO SANTÍSSIMO
SERÁ REINAUGURADA EM 28
DE OUTUBRO!

A Capela do Santíssimo Sacramento, que fica no interior da
igreja nova do Santuário São
Judas Tadeu está sendo reformada. A reinauguração será no
dia 28 de Outubro, dia da Festa
do Padroeiro, logo após a missa
das 12h. Se você quiser, poderá
contribuir em prol dessa obra,
doando qualquer quantia, na Secretaria Paroquial.

MATERNIDADE E
VALORIZAÇÃO DA VIDA

O Amparo Maternal e a Pastoral
Familiar convidam para a palestra
“A maternidade e a valorização da
vida no Amparo Maternal” a ser
realizada no dia 02 de Outubro,
no Salão Dehon, em dois horários:
às 14h30 e às 19h30. Palestrantes:
Marlene
Novaes,
Amanda
Bonfim e Cristiano Braune Wiik.

PROJETO ABRINDO PORTAS

O Projeto Abrindo Portas visa
ajudar os que estão à procura de uma
oportunidade no mercado de trabalho.
Participe a aprenda a elaborar um
bom currículo, se comportar de forma
adequada em entrevistas de emprego
e desenvolver o seu potencial. Os
próximos encontros serão nos dias 28
de Setembro e 26 de Outubro, das
9h às 11h30. Inscrições e informações
na Obra Social, à Av. Piassanguaba,
3061, tel (11) 5078-6544.
BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO

5 PASSOS PARA DESENVOLVER
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL!

DIA DE NOSSA SENHORA
APARECIDA NO SANTUÁRIO

No dia 12 de Outubro, as missas
na Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu serão nos horários de domingo: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h,
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova,
com bênção das crianças ao final de
cada missa. Às 10h haverá missa
campal à Alameda dos Guaiós, rua
atrás do Santuário com a presença
do comunicador Eli Corrêa.
2º FEIRA GASTRONÔMICA
SÃO JUDAS TADEU

Prestigie a nossa 2ª Feira
Gastronômica, no dia 12 de
Outubro, sábado, das 9h às 19h, à
Alameda dos Guaiós, 145/149 (rua
atrás do Santuário), com diversos
Food Trucks servindo boa comida
de rua a preços acessíveis. Convide
os amigos e participe!

A Pastoral do Empreendedor, no
mês de Outubro, promove a palestra, gratuita: “5 passos para
desenvolver sua inteligência emocional”, no dia 01/10 às 19h30 no
Salão Dehon, com lanche comunitário. O palestrante será William
Maillaro, desenvolvendo pessoas
há mais de 20 anos, como professor e consultor de RH.

Nos dias 26, 27 e 28 de Outubro, as barracas de alimentação vão atender nos seguintes
horários e locais: sábado (26),
e domingo (27), das 8h às 19h
na calçada em frente a Av. Jabaquara. Segunda-feira (28),
das 6h às 21h, na Alameda
dos Guaiós. Aproveite!

DOE BRINQUEDOS,
DOE AMOR!

Outubro está chegando e com
ele a oportunidade de fazer uma
criança feliz por meio da campanha “Doe brinquedos, doe amor”
do CEI-Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu. A ação
visa proporcionar momentos de
alegria e diversão às crianças
atendidas. Para isso, contamos
com a sua ajuda! Faça sua doação de brinquedos, novos ou semi
novos, na Secretaria Paroquial do
Santuário, até o dia 10 de Outubro. Gratos pela sua colaboração!

OFICINA DE ORAÇÃO E VIDA
PARA JOVENS

De 22/09 a 30/11 na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu haverá sessões do TOV – Oficinas de
Oração e Vida Jovem - com experiências de oração. Os encontros
serão aos domingos, das 15h às
17h. Mais informações com Jessica André, cel. 98385-9489.
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DOMINGO DA DIVINA
MISERICÓRDIA

Mais um Domingo da Divina
Misericórdia será celebrado na
Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu no dia 20 de Outubro, das
8h às 18h, com atendimento de
confissões na calçada defronte
à igreja antiga, e adoração ao
Santíssimo Sacramento dentro da
mesma igreja. Abra o seu coração
à misericórdia do Senhor e venha
participar desse domingo de graças!
PARTIRAM PARAA CASA DO PAI

Faleceu no dia
29 de Agosto,
a agente de
pastoral, membro do grupo
dos
Leigos
Dehonianos e
ministra extraordinária da Eucaristia da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu, Luiza Yoshiko
Kanagushi, aos 86 anos. Luiza
estava afastada das atividades
do Santuário há alguns anos, por
problemas cardíacos.
Faleceu
no
dia 05 de Setembro, a voluntária Luzia
Carolino Paterno, aos 84
anos. Luzia foi
voluntária por
muitos anos no
Setor da Costura da Obra Social
São Judas Tadeu.
Que Deus conforte o coração
dos familiares e amigos e conceda descanso eterno a essas nossas queridas irmãs, em Cristo.
Que o amor e a dedicação que
ambas tiveram em nossa comunidade sejam recompensados
pela misericórdia divina.

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 20 de
Setembro de 2019. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou
(11) 5072-9928 e site: www.saojudas.org.br

saojudas.org.br
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DÍZIMO: MISSÃO QUE
TRANSFORMA VIDAS!
O mês de Outubro é motivo de grande alegria para nós! A celebração do nosso
Padroeiro, São Judas Tadeu, nos traz a memória tantas graças alcançadas por
sua intercessão e a renovação do nosso compromisso com o seu Santuário!
São Judas foi um grande missionário da Palavra de Deus! Seja você também um
missionário e transforme vidas através do teu “sim”! Faça parte da nossa grande missão!
•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.

MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO
O Papa Francisco proclamou Outubro de 2019 como Mês Missionário
Extraordinário com o objetivo de despertar em medida maior a consciência
da “MISSIO AD GENTES” e retomar com novo impulso a transformação
missionária da vida e da pastoral. “A oração é a primeira obra missionária, que
cada cristão pode e deve fazer, e é também a mais eficaz, mesmo que isso não
possa ser medido. De fato, o principal agente da Evangelização é o Espírito Santo.
E nós somos chamados a colaborar com Ele,” destacou o Papa sobre a importância
da oração como motivadora da ação missionária. Vamos rezar pelas missões!

ANUNCIE AQUI!
11 3504 5700 RAMAL 756
OU WHATSAPP
(11) 99204-8222
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