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Nesta edição: Programação da Festa de São Judas Tadeu à página 12.

SÃO JUDAS TADEU, MULTIPLICAI AS 
BÊNÇÃOS E A SANTIDADE!
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Um dia eu vou morrer. Um dia, mi-
nha vida, nesta vida, vai chegar ao fim. 
Um dia será o último dia.

A maioria das pessoas atravessa a 
infância, a adolescência, a juventude e 
chega à fase adulta da vida. Têm a opor-
tunidade de estudar, de planejar sua vida 
profissional e amorosa. Planejam conhe-
cer lugares, adquirir bens, e, em não pou-
cos casos, planejam gerar e educar seus 
filhos. Mas, o dia de sua morte, não dá 
para planejar. É possível ao ser humano 
sonhar, fazer programas e ir atrás de mui-
tas coisas. Porém, quando e como termi-
nará a sua existência, no tempo, escapa-
-lhe ao controle. E é bom que seja assim. 
Em geral, as pessoas que, infelizmente, 
decidem pôr fim à própria vida e “esco-
lhem” o modo como fazer isso, cometem 
bobagem. E sofrem por isso.

Não obstante tudo isso, é importan-
te refletir sobre a própria origem, sobre 
o significado da própria existência, so-
bre qual é o fim último do ser humano, 
e como conduzir adequadamente a sua 
existência, no presente.

Há um dia para morrer. Mas, há muitos 
dias para viver. A maioria das pessoas tem 
dezenas de milhares de dias para ser, cres-
cer, produzir e fazer muitas coisas boas. O 
Senhor Deus deu a todas as pessoas um 
só dia para morrer, e deu incontáveis dias 
para fazerem o bem. Deu-lhes capacidade 
racional, intelectual, afetiva, sexual, profis-
sional. Deu-lhes a saúde e o tempo, a fim 

de que vivam e vivam intensamente.
O Dia dos Fiéis Defuntos e a solenidade 

de Todos os Santos, que ocorrem por esses 
dias, são uma excelente oportunidade para 
avaliar o modo como vivemos. Como uti-
lizamos os bens e as capacidades de que 
dispomos. Se nossa vida e ação, no mundo, 
são construtivas ou destrutivas. Se pode-
mos olhar para trás e reconhecer que tem 
valido a pena ser o que somos e fazer o que 
estamos fazendo, ou se devemos mudar.

Nossa origem está antes de nosso pai 
e mãe. Nossa origem está no Criador. O 
nosso fim último não é sob a terra. É o 
Criador. São Paulo, repetindo um ensi-
namento de Jesus, diz: “Todos nós tere-
mos de comparecer perante o tribunal de 
Cristo, a fim de que cada um receba a re-
tribuição do que tiver feito durante a sua 
vida no corpo, seja para o bem, seja para 
o mal” (2Cor 5, 10 cf. Mt 16,27). A vida 
requer de nós reflexão, discernimento e 
senso de responsabilidade. Nossos atos, 
nossas escolhas, nossas opções, enfim, 
tudo tem consequências: para o bem ou 
para o mal. Para mim mesmo e para as 
pessoas com as quais convivo.

A vida de cada ser humano pode ser 
comparada como se ele estivesse num pal-
co. Ora, ninguém pode estar no palco sem 
saber qual é o seu papel e como deve termi-
nar a sua apresentação.

O Jornal São Judas é distribuído gratuitamente, cada dia 28, aqui no Santuário 
São Judas Tadeu. Mas para enviá-lo à casa dos leitores a colaboração é de 

R$30,00 para cobrir as despesas de Correio durante um ano.

01 – 1ª sexta-feira do mês: Missa Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às 9h 
na igreja nova (seguida de Adoração ao Santíssimo) e às 19h30 na igreja antiga.
02 – Dia de Finados, feriado nacional. No Santuário São Judas Tadeu haverá 
missas nos horários de domingo, todas pelos FALECIDOS, às 7h, 8h30, 10h, 
12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30. Secretaria e Confissões das 8h às 18h.
03 – Solenidade de Todos os Santos; Dia de Prevenção contra doenças do cora-
ção. Saúde em Foco, das 8h às 15h30, na Sala São Judas. 
04 – Memória de São Carlos Borromeu. Dia Mundial do Inventor.
05 – Dia Nacional da Cultura; Dia do Cinema brasileiro; Dia do Técnico em 
Eletrônica e Agrícola. Aniversário do Pe. Alcides Pedrini,scj.
09 – Festa da Dedicação da Basílica do Latrão (Catedral de Roma). Casamento 
Comunitário às 9h na igreja nova. Missa da Juventude às 19h30 na igreja antiga.
09 e 10 – Retiro Espiritual na Chácara dos Abarés.
10 – 32º Domingo do Tempo Comum.   
11 – Memória de São Martinho de Tours.
12 – Memória de São Josafá. Dia do Diretor de Escola, Dia do Psicopedagogo; 
Dia nacional do Inventor, Dia do Supermercado; Dia nacional de Prevenção de 
Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.
13 – Dia Mundial da Gentileza.
14 – Dia dos Bandeirantes e Dia Mundial do Diabetes.
15 – Dia da Proclamação da República, 130o ano. A Secretaria do Santuário, 
Loja de artigos religiosos e velário abertos das 8h às 18h. Feriado Nacional.
16 – Dia Internacional para a Tolerância. 
17 – 33º Domingo do Tempo Comum. Dia Mundial dos Pobres; Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de Trânsito e Dia Nacional de Combate ao Racismo. 
Tarde de Louvor (RCC) a partir das 14h no Salão Dehon. 
18 – Aniversário da Dedicação do Santuário São Judas Tadeu (1997); Dia do 
Conselheiro Tutelar. 
19 – Memória dos Santos Roque González, Afonso Rodriguez e João del Cas-
tillo. Dia da Bandeira.
20 – Dia de Zumbi, Dia Nacional da Consciência Negra; Dia Mundial dos Direi-
tos da Criança e Dia do Biomédico. Feriado em São Paulo/SP. Missa pelos 
Enfermos às 15h na igreja nova.
21 – Memória da Apresentação de Nossa Senhora; Dia Nacional da Homeopatia. 
Dia da Vida Religiosa de Clausura; Dia Nacional do Compromisso com a Crian-
ça e o Adolescente e a Educação.
21 e 22 – Bazar de Natal da Obra Social São Judas Tadeu, das 9h às 17h na Sala São Judas.
22 – Memória de Santa Cecília; Dia da Música e do Músico.
23 – Dia de Combate ao Câncer Infantojuvenil.
24 – Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo; Encerramento 
do Ano Litúrgico da Igreja; Dia dos Cristãos Leigos e Leigas; Dia da Ação 
Católica; Abertura da Campanha para a Evangelização; Memória dos Mártires 
Dehonianos.
25 – Dia Internacional do Doador de Sangue; Dia Internacional da Eliminação 
da Violência contra a Mulher. Cerimônia da Crisma às 12h na igreja nova.
27 – Nossa Senhora das Graças (Medalha Milagrosa); Dia Nacional do combate 
ao Câncer; Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. Aniversário do Pe. Erick 
Max Humberto,scj.
28 – Dia Nacional de Ação de Graças. No Santuário, dia dedicado a São Ju-
das Tadeu, missas às 6h; 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 18h, 19h e 
20h30, na igreja nova. Dia do Soldado Desconhecido.
30 – Festa do Apóstolo Santo André Apóstolo; Dia do Estatuto da Terra e Dia 
Mundial Contra a Pena de Morte.
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EXPEDIENTE JORNAL SÃO JUDAS 

Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)
Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus - Dehonianos

“Que a nossa intenção seja pura e todas as nossas obras 
serão luminosas. Que o nosso fim seja a glória de Deus e a 

salvação das almas!”

O FIM ÚLTIMO DO SER HUMANO

ASSINATURAS DO JORNAL

CALENDÁRIO NOVEMBRO

Pensamento do Pe. Dehon

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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Pregar implica anunciar a Palavra de Deus. 
Porém, o anúncio tem uma condição prévia e 
indispensável para sua eficácia: a escuta da Pa-
lavra. Anunciar pressupõe, antes, em escutar a 
Palavra. Hoje, existem muitos cursos de orató-
ria, mas o principal curso, para nós cristãos, é 
o de “escutatória.” Antes da pregação exterior, 
vem a pregação interior; antes do anúncio, vem 
a meditação da Palavra. 

Escutar a Palavra é colocar-se junto ao poço 
de Jacó (cf. Jo 4, 1-26) e, como a samaritana, es-
cutar o Mestre até descobrir a “água viva,” sen-
tir sede dela e, confiantemente, pedir ao Senhor 
que nos dê sempre desta água. Escutar é ter a 
atitude de Maria, irmã de Marta e Lázaro, saber 
sentar-se aos pés de Jesus com a certeza de estar 
escolhendo a melhor parte. Escutar é aprender a 
abrir o coração para receber palavras de quem 
sabemos que nos quer bem, nos ama. Deus fala 
aos seres humanos como quem fala com os ami-
gos (cf. Ex 33, 11; Jo 15, 14-15). 

Quando escutamos a Palavra divina com 
humildade e reconhecimento, acontece um fato 
novo em nós: Deus age em nós com a sua graça, 
e nos vai configurando à imagem de seu Filho. 
O simples transcorrer do tempo não transforma 
o coração de ninguém, mas a Sagrada Escritura, 
sim, quando escutada como Palavra de Deus. Os 
serventes da festa de casamento nas Bodas de 
Caná escutaram e fizeram o que Jesus mandou. 
A conversão é sempre ação de Jesus em favor de 
quem o escuta com fé (cf. Jo 2, 1-12). 

Quando Deus dirige sua Palavra a nós, es-

pera sempre nossa resposta. Espera uma atitu-
de de fé! A fé capacita-nos a acolher o “Mis-
tério de Deus” em nossa vida; capacita-nos a 
nos tornamos verdadeiramente “discípulos de 
Cristo.” As pessoas de fé – afirma Santo Agos-
tinho – “fortificam-se acreditando.” O santo 
bispo de Hipona tinha boas razões para falar 
assim. Como sabemos, sua vida foi uma busca 
contínua da fé. Portanto, só acreditando é que 
a fé cresce e se revigora. Existe uma unidade 
profunda entre o anúncio da Palavra e o ato de 
fé. Quem afirma isso é São Paulo: “Acredita-se 
com o coração e, com a boca, faz-se a profis-
são de fé” (Rm 10,10). O coração indica que 
o primeiro ato, pelo qual se chega à fé, é dom 
de Deus, é ação da graça que age e transforma 
a pessoa até o mais íntimo dela mesma. A este 
respeito é muito eloquente o exemplo de “Lí-
dia.” Segundo a narrativa dos Atos dos Após-
tolos, São Paulo, encontrando-se em “Filipos,” 
em um sábado foi anunciar o evangelho a al-
gumas mulheres; entre elas, estava “Lídia.” “O 
Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que 
Paulo dizia” (At 16, 14). 

Para que a Palavra de Deus leve-nos à 
conversão, é necessário, que primeiramente, 
a graça divina abra nosso coração. Em nossa 
meditação diária da Palavra de Deus, peçamos 
a graça da conversão a todos aqueles para os 
quais anunciaremos o evangelho, com a palavra 
ou com o testemunho de vida. Assim seja!

A MAIS DIFÍCIL PREGAÇÃO É A INTERIOR!

SantuárioN
os

so

NOSSO BISPO

DOM JOSÉ  ROBERTO FORTES PALAU
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo 

para a Região Episcopal Ipiranga 

PROMOÇÃO RUMO 
AOS 80 ANOS!

Envie uma foto sua ou de sua família em nossa 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu (de casamen-
tos, batizados, Crisma, reuniões, bênçãos)! 

- Pelas Redes Sociais: Poste sua foto no seu 
Facebook, Twitter ou Instagram e marque o per-
fil da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu e use a 
hashtag: #Rumoaos80anos.

- Pessoalmente: Entregue sua foto na Secretaria 
Paroquial (Av. Jabaquara, 2.682, Mirandópolis – São 
Paulo – SP). 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, celebrare-
mos o Jubileu de Carvalho desta Paróquia, juntos!

Faça como a sra. Wanda V. Bacarin, que foi 
Secretária do Apostolado da Oração da Paróquia 
São Judas Tadeu, de 1962 a 1985 e nos enviou 
fotos dessa época. Em 2020, o Apostolado com-
pletará 80 anos, junto com o Paróquia! 
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Apoiador oficial da 
Festa de São Judas 

Tadeu 2019.
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Reestreia! 
A coluna “Perguntas que a fé responde” 

foi criada pelo saudoso Pe. Augusto César 
Pereira,scj, na década de 1990, especial-
mente para o Jornal São Judas. Rumo aos 
80 anos da Paróquia, nesta edição de 28 de 
Outubro, a retomamos para trazer mais in-
formação aos devotos de São Judas Tadeu, 
leitores do nosso Jornal. E se você tem algu-
ma pergunta, sobre a Igreja e a fé católica, 
envie para o e-mail: jornal@saojudas.org.
br, para que possamos responder em nossas 
próximas edições. 

Por que rezamos 
pelos “mortos”?

Muitos pensam ou dizem que nós católicos 
rezamos pelos mortos. Na verdade não rezamos 
pelos mortos, pois, o que Deus mesmo nos reve-
lou e realizou por Jesus Cristo, pôs fim à morte, e 
fez dela uma passagem. O findar do corpo mor-
tal não significa o fim, tampouco o ingresso para 
outra encarnação ou outras vidas, como outras 
vertentes religiosas creem. Seguramente a vida é 
uma só e perene. Vejam que belo quando rezamos 
na Missa da Comemoração dos Fiéis Defuntos: 
“Senhor, para os que creem em vós, a vida não é 
tirada, mas transformada. E, desfeito nosso corpo 
mortal, nos é dado, nos céus, um corpo imperecí-
vel” (Prefácio da missa pelos defuntos).

Crer em Jesus, na sua pessoa, significa ser 
batizado. Quando batizados, assim expressava 
nossos primeiros pais da doutrina cristã, entra-
mos no útero da Igreja, e ali, pela água viva 
que é o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito 
Santo, somos gerados, preparados para nascer, 
após a morte para a vida eterna, para o céu.

Gerados e nutridos nessa vida por toda sorte 
de graças, bênçãos, dons concedidos pela vida 

em Cristo, vamos nos tornando filhos de Deus 
para nascermos definitivamente para a eternidade.

Quando um irmão “morre”, nasce para a vida 
eterna. Esse processo do nascer, como foi o pro-
cesso de nascermos de nossas mães, tem um mo-
mento de passagem. A criança que está nascendo 
precisa de uma preparação, a coragem e a “entre-
ga” da sua mãe. Há toda uma equipe envolvida, 
mais a presença do pai, enfim. A criança para nas-
cer bem, precisa de amor, solicitude, cuidados.

Assim também, no momento da passagem 
para a morte, aqueles que estão nascendo para a 
vida eterna, precisam de nossas preces, orações, 
intenções, para que tenham uma passagem (pás-
coa) na paz e unidos à Páscoa perfeita do Senhor.

Não rezamos pelos mortos, mas pelos que pas-
sam dessa etapa da vida para a definitiva e nesta 
passagem há que se permitirem passar pela purifi-
cação que o Senhor lhes proporcionará.

Rezamos por eles, não para que nossa oração 
“convença” a Deus de que eles sejam admitidos 
ao Céu. Rezamos por eles porque os queremos 
bem e porque, por dom, obra e graça do próprio 
Senhor, estamos unidos a eles e eles a nós. Essa 
solidariedade se dá por meio de uma intenção. 
Podemos fazê-la de maneira pessoal em oração, 
ou pedirmos ao Sacerdote que fará de sua inten-
ção aquele pedido ao Senhor, atendendo ao seu 
próprio e peculiar serviço a Deus, prestar-lhe o 
culto perfeito de Cristo, em nome Dele, por Ele 
e com Ele. Por isso, ao sacerdote que se pede 
a intenção aos falecidos se oferece uma oferta, 
pois é um serviço muito valioso.

Rezamos no sétimo e no trigésimo dia, por-
que tanto o 7 como o 3 ou 30 são números que 
indicam não quantidade, mas sentido teológico 
(divino) qualitativo: 7 e 3 significam a totalidade, 
a perfeição, a ressurreição, a vida nova e definiti-
va. Assim como Deus é trino, que os falecidos se 
unam na unidade de Deus. Assim como Deus con-
cluiu a obra da Criação em 7 dias, também realize 
a nova criação na vida deste que faleceu.

Rezar pelos falecidos, dirigirmo-nos com 
uma prece, seja pessoal, seja pelo oficio sacer-
dotal, é um bem para a nossa vida espiritual e 
nos faz crescer no amor aos irmãos e irmãs.

PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

CLAUDEMIR MARCEL 
DE FARIA

Assessor de Liturgia da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu

APOIADORES OFICIAIS DA FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 2019.

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o



5
Jornal São Judas
Novembro de 2019
saojudas.org.br SantuárioN

os
so

SÓ DEUS É SANTO
De modo solene e vibrante, na 

liturgia eucarística, ora aclamamos, 
ora cantamos: “Só Vós sois Santo,” e, 
“Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus 
do universo.” Em toda a tradição bí-
blica, desde o judaísmo mais remoto 
até o cristianismo mais recente, há 
um explícito reconhecimento de que 
a SANTIDADE é um dos atributos 
do Senhor Deus. Sempre se afirma e 
se exalta a santidade de Deus. A ple-
nitude da santidade encontra-se em 
Deus uno e trino. A fonte de toda a 
santidade é a Trindade. E a santidade 
transborda da Trindade e atinge o ser 
humano.

Jesus Cristo, verdadeiro Deus e 
verdadeiro Homem, deixando o seio 
da Trindade para assumir a condição 
humana, foi anunciado pelo Anjo à 
Virgem de Nazaré, com as seguintes 
palavras: “o Santo que nascer de ti” 
(Lc 1,36). Em sua vida pública, o es-
pírito impuro grita para Jesus: “Tu és 
o Santo de Deus” (Mc 1,24). Em uma 
circunstância de grave reflexão e de-
cisão, Pedro confessa em nome de 
todos: “Nós cremos e reconhecemos 
que Tu és o Santo de Deus” (Jo 6,69).

“Jesus Cristo, tornado Senhor, 
transmite a sua santidade à Igreja por 
meio dos sacramentos, que trazem ao 
homem a vida de Deus (cf. Mt 13,24-
30; 25,2; Cl 1,22; 2Cor 1,12). Esta 
doutrina era tão viva nos primeiros 
séculos que os membros da Igreja 
não hesitavam em se chamar ‘santos’ 
(2Cor 11,12; Rm 15,26-31; Ef 3,5-8; 
4,12), e a própria Igreja era chamada 
‘comunhão dos santos.’ Esta expres-

são que ainda encontramos no Credo, 
tem sua origem na assembleia euca-
rística, durante a qual ‘os santos’ par-
ticipam das ‘coisas santas’” (Missal 
Dominical, p.1322).

A IGREJA SANTIFICA
Ao longo deste ano (2019), em 

preparação à celebração do Jubileu 
de Carvalho (oitenta anos de criação) 
da Paróquia São Judas Tadeu, esco-
lhemos escrever, a cada mês, algo 
sobre as múltiplas faces da Igreja 
Paroquial. Agora, para falar da Igreja 
que santifica, recordo uma tradicio-
nal expressão, usada em referência 
à natureza da Igreja e que está pre-
sente em muitos documentos. Ela en-
sina que a missão própria da Igreja 
compreende um “tríplice múnus” (= 
serviço): ENSINAR, SANTIFICAR, 
PASTOREAR.

A Igreja Ensina quando anuncia o 
Evangelho de Jesus Cristo.

A Igreja Santifica quando admi-
nistra os sacramentos.

A Igreja pastoreia quando orienta 
segundo os Mandamentos.

Como está afirmado acima, SÓ 
DEUS É O SANTO. Mas, vindo ao 
nosso encontro, em Jesus é-nos ofe-
recida e possibilidade de participar 
na santidade de Deus. “A santidade 
cristã manifesta-se, pois, como uma 
participação na vida de Deus, que 
se realiza com os meios que a Igre-
ja nos oferece, particularmente com 
os sacramentos. A santidade não é o 
fruto do esforço humano, que pro-
cura alcançar a Deus com suas for-
ças, e mesmo com heroísmo; ela é 

dom do amor de Deus e resposta do 
homem à iniciativa divina” (Missal 
Dominical, p.1322).

Os Sacramentos são os sete ‘si-
nais’ sagrados através dos quais Deus 
nos toca e santifica. É através dos ‘si-
nais sacramentais’ que, objetivamen-
te, penetramos a santidade de Deus. 
O Santo nos toca e seu toque santifi-
ca. Seu contato conosco, põe em nós, 
algo que somente Ele pode dar.

Pelo sacramento do Batismo, 
Deus Santo nos purifica de todo o pe-
cado e dá-nos uma vida que não vem 
“da carne e do sangue” (Jo 1,12-13), 
mas dele mesmo. É a vida da graça.

Pelo sacramento da Crisma, Deus 
Santo nos fortalece com a “força do 
alto” (Lc 24,49), a fim de que não te-
nhamos medo da Cruz de Cristo.

Pelo sacramento da Penitência, o 
Deus Santo nos perdoa: “o que per-
doardes na terra, será perdoado nos 
céus” (Jo 20,23).

Pelo sacramento do Corpo e San-
gue de Cristo, o Deus Santo nos ali-
menta, pois, “é meu Pai quem vos dá 
o verdadeiro pão do céu” (Jo 6,32).

Pelo sacramento da Unção dos 
Enfermos, o Deus Santo cura e con-
forta de modo que, quem está doen-
te consiga unir seu sofrimento ao de 
Cristo Jesus, ‘completando em sua 
carne, o que falta às tribulações de 
Cristo’ (cf. Cl 1,24).

Pelo sacramento da Ordem, o 
Deus Santo consagra alguns homens 
“tirados do meio do povo” (Hb 5,1), 
para que sejam a presença do Cristo 
Sacerdote para o mesmo povo.

Pelo sacramento do Matrimônio, 
o Deus Santo santifica o amor do ho-
mem e da mulher, a fim de que seja 
expressão daquele amor com Cristo 
ama a Igreja (cf. Ef 5,21-19).

SANTIDADE: DOM DE DEUS E 
ESFORÇO HUMANO

Assim deve ser entendida a santi-
dade cristã. Em sua Igreja, Jesus Cris-
to vem ao encontro do ser humano e 
o convida a participar da santidade 

de Deus. Uma vez aceito o convite, o 
ser humano participa dos Sacramen-
tos, e, pouco a pouco, entra numa 
nova dinâmica de vida. Entra num 
processo de metamorfose (= mudan-
ça), também chamada de conversão. 
Põe-se num processo, que é como um 
caminho de santificação. São Paulo 
refere-se a isso dizendo que, apren-
demos com o próprio Cristo a “remo-
ver o vosso modo de vida anterior, 
que era o homem velho corrompido 
ao sabor das concupiscências enga-
nosas, e a renovar-vos pela transfor-
mação espiritual da vossa mente, e 
revestir-se do Homem Novo, criado 
segundo Deus na justiça e santidade 
da verdade” (Ef 4,22-24). Essa dinâ-
mica dura toda a vida. Ninguém fica 
santo depois de sua morte e ninguém 
alcança a santidade de um dia para o 
outro. A humildade leva a reconhecer 
o início e algum progresso feito ao 
longo do caminho, mas não permite 
dizer: já fiz o suficiente. Basta.

Nossa certeza é a de que, da par-
te do Senhor, sempre permanece o 
convite, o chamado à santidade, e a 
oferta dos meios necessários. Mesmo 
que venhamos a desanimar, Ele não 
deixa de lançar e sempre novamente 
relançar a proposta.

Por fim, para quem ainda hesite 
em iniciar seu processo de santifica-
ção, vai uma sugestão:

* Primeiro passo no caminho 
da santidade: procure cumprir seus 
deveres familiares, estudantis, pro-
fissionais com maior zelo, empenho 
e doação.

* Segundo passo no caminho da 
santidade: procure cumprir o básico 
de sua vida cristã.

* Terceiro passo no caminho da 
santidade: depois de certo tempo, 
avalie e veja em que você pode apli-
car-se um pouco mais. E assim por 
diante.

PARÓQUIA: 
IGREJA QUE SANTIFICA!

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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São Judas Tadeu foi Apóstolo, porque foi um dos doze escolhidos, 
preparados, consagrados e enviados por Cristo!

São Judas Tadeu foi Mártir, porque deu a vida como testemunho máximo de sua adesão a Cristo! 
E o próprio São Judas Tadeu nos ensina, em sua Carta bíblica: 

“Vocês, porém, amados, construam sobre o alicerce da Santíssima fé que vocês têm; rezem mo-
vidos pelo Espírito Santo; mantenham-se no amor de Deus, esperando que a misericórdia de nosso 

Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna” (São Judas Tadeu 1,20-21).

PARENTE DE JESUS
“São Judas Tadeu foi um dos 12 Apóstolos escolhidos por 

Cristo, é uma das colunas e fundamentos da Igreja e teve a honra 
de nascer na família que deu ao mundo o Salvador, sendo assim 
parente consanguíneo de Jesus Cristo” ... “Os documentos da 
Igreja Católica afirmam com autoridade que São Judas era primo 
de Jesus” (BRANDÃO, 1947, p.19). Nas Sagradas Escrituras, 
os parentes ou primos eram chamados, muitas vezes, de irmãos.

SÃO JUDAS E SÃO SIMÃO
No dia 28 de Outubro, a Igreja recorda a memória de São 

Judas Tadeu, mas junto com ele, celebramos também São Si-
mão. “Quando se fala de Simão e Judas Tadeu, penetramos nas 
entrelinhas mais íntimas do Evangelho. Estes dois Apóstolos, 
menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois pa-
rentes mais estreitos de Jesus: eram dois de seus primos. Se-
gundo a tradição, é quase certeza que, Simão - chamado pelos 
evangelistas de ‘o Zelote’ ou ‘o Cananeu’, Judas Tadeu, encon-
trou São Judas, seu companheiro de missão e de predestinação, 
em Suanir, na Pérsia. Ambos foram mortos a golpes de porretes 
no ano 80. O túmulo definitivo de São Judas Tadeu se encontra 
em Roma, no Vaticano”. (vaticannews.va)

O NOME
O nome deste grande Santo foi por algum tempo empeci-

lho para seu reconhecimento, visto que muitos o confundiam 
com Judas Iscariotes, o traidor. “Por isso, o nome de São Judas 
foi muitas vezes substituído pelo de Tadeu e os evangelistas se 
referiam a ele como ‘Judas, não o Iscariotes ou o traidor’. No 
texto grego São Judas é chamado de Lebeu, que significa cor-
dato, bondoso ou corajoso” (BRANDÃO, 1947, p.15). O nome 
Judas Tadeu carrega significados fortes e indicativos de uma 
personalidade admirável. De acordo com intérpretes, o nome 
quer dizer: misericordioso, benigno, bondoso e destemido em 
confessar e morrer pelo nome de Cristo.

EPÍSTOLA
“São Judas escreveu para combater a heresia e prevenir 

os cristãos contra os perigos de perder a fé. (...) Os devotos 
de São Judas Tadeu devem ler e meditar a palavra do grande 
Apóstolo e receber os seus ensinamentos” (BRANDÃO, 1947, 
p.77). Confira um trecho: “A misericórdia, a paz e a carida-
de vos enriqueçam largamente. Caríssimos, era desejo íntimo 
do meu coração escrever-vos acerca da nossa (vossa) comum 
salvação, e julguei necessário exortar-vos por escrito a que 
continueis a luta pela fé que uma vez por todas foi confiada aos 
santos. É que se introduziu no vosso meio certa gente, para os 
quais desde há muito, está exarada esta sentença: ímpios que 
abusam da graça de nosso Deus para luxúria e negam o Sobre-
nome único, nosso Senhor Jesus Cristo”.

MARTÍRIO
“São Judas e São Simão foram presos e levados ao tem-

plo do Sol para que renegassem a Cristo e oferecessem culto à 
deusa Diana. Ao rejeitarem a proposta, - narra-se - Judas Tadeu 
declarou que os ídolos pagãos eram falsos. Naquele mesmo 
instante, dois horríveis demônios saíram do Templo e o destru-
íram. As pessoas que assistiam à cena, aterrorizadas, atacaram 
os dois Apóstolos e os mataram de modo brutal. Suas relíquias 
estão conservadas na Basílica de São Pedro, no Vaticano” (va-
ticannews.va).

SANTO DOS CASOS IMPOSSÍVEIS?
“Se lermos a biografia de Santa Brígida notaremos a se-

guinte citação: Um certo dia, o Senhor lhe apareceu, aconse-
lhando-a que invocasse, com fé e confiança, ao seu Apóstolo, 
tão esquecido, São Judas Tadeu, prometendo auxílio e socorro 
a todos que a ele recorresse, inclusive nos casos mais desespe-
rados. Foi a partir dessa revelação que ele passou a ser conside-
rado o Santo Consolador dos Aflitos, Amparo dos necessitados, 
Amantíssimo Protetor nas situações difíceis, Santo dos casos 
impossíveis e muitos outros títulos.” (BRANDÃO, 1947, p.95).

1ª IGREJA DE SÃO JUDAS TADEU NO BRASIL
A 1ª Paróquia dedicada ao Santo no Brasil é a nossa! O, 

hoje, Santuário São Judas Tadeu que todos conhecem abrange 
dois templos (igreja antiga e igreja nova) e recebe mensalmente 
milhares de devotos. Mas, lá em 1940, quando a Paróquia foi 
criada, as coisas eram bem diferentes. A igreja começou a fun-
cionar numa pequena casa, que servia de depósito e armazém. 
No dia 28 de Outubro de 1940, aconteceu a primeira festa para 
o Santo Padroeiro. Já em 1941, a Festa a São Judas passou a 
acontecer a cada mês, no dia 28. A igreja que hoje conhecemos 
como “igreja antiga” foi inaugurada em Abril de 1944 e em 
Janeiro de 1963, sacerdotes, paroquianos e devotos iniciaram 
a construção, conhecida hoje como, a “igreja nova”. Uma ao 
lado da outra.

SÃO JUDAS TADEU, MULTIPLICAI AS BÊNÇÃOS E A SANTIDADE! 

CURIOSIDADES

RENATA SOUZA
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“Há alguns anos, minha esposa, Maria Valdete Umbe-
lino, foi diagnosticada com síndrome nefrótica. Durante 
dois anos, ela fez tratamento medicamentoso com várias 
internações. Após dois exames com resultado “inconclusi-
vo” (biopsia), minha cunhada nos indicou uma outra equi-
pe médica. Marcamos a consulta e, já na primeira, a médi-
ca solicitou a biopsia. Exame feito e foi constatada a perda 
total de um dos rins e mais de 70% do outro. Segundo a 
médica, isto não teria ocorrido se houvessem feito o tra-
tamento correto. Lembro que ela fez 2 anos de tratamento 
sem terem o diagnóstico correto. A partir daí, iniciou-se o 

tratamento de Hemodiálise acompanhado com tratamen-
to medicamentoso. Como a imunidade dela estava muito 
baixa, tinha que tomar muito cuidado para não contrair 
qualquer infecção. Mas isso dependia muito dela... Como 
sempre foi uma pessoa muito ativa, relutava em deixar de 
fazer o que estava acostumada, e com isso tinha interna-
ções frequentes. Foi um período de muita dor e sofrimento. 
Tanto que ela chegava a dizer que ia parar com tudo, que 
não queria mais ver a família toda sofrer. Como graças a 
DEUS, somos uma família bastante unida, nestas ocasiões 
nos uníamos eu e meus filhos para mostrar a ela que esta-
va errada, que lutávamos porque acreditávamos que Deus 
iria prover a melhor solução para a vida dela.

Como eu, através de minha irmã Denaita (agente de 
pastoral do Santuário), já tenho um conhecimento e até 
recebi algumas bênçãos menores e pessoais por parte de 
São Judas Tadeu, resolvi fazer este pedido a ele. Iniciei 
comprando 200 folhetinhos com a oração de São Judas. 
Em um domingo de manhã, fui participar de uma missa no 
Santuário, onde fiz o pedido e na saída deixei 100 destes 
folhetinhos. Depois comprei um Oratório e coloquei nele 
a imagem de São Judas. Passei a orar a Deus, pedindo a 
intercessão dele, reforçando o pedido uma vez por semana. 
A bênção do transplante veio no dia 19/01/2019 de forma 
inesperada: no dia 18 eu peguei minha esposa no hospital 
após a diálise e, ao chegar em casa, recebemos a ligação 
de um dos médicos dela pedindo para voltar, pois havia 
aparecido um órgão compatível (coisa de Deus). Agora 
eu cumpro a promessa de levá-la para participar de uma 
missa no Santuário São Judas e agradecer tão grandiosa 
intercessão! SÃO JUDAS TADEU, OBRIGADO!”

Testemunho enviado por Noilso Alves dos Santos

POR UM 
TRANSPLANTE DE RIM!

TESTEMUNHO

NO HORIZONTE DOS DEVOTOS

APOIADOR OFICIAL DA FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 2019.
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RUMO AOS 80 ANOS

O discípulo nasce quando alguém experimen-
ta o verdadeiro encontro com a pessoa de Jesus 
Cristo, que dá um novo horizonte à sua vida (Cf. 
Doc. de Ap. 243). São Judas Tadeu, nosso Padro-
eiro, foi um deles: um verdadeiro modelo de dis-
cípulo missionário, e como ele muitos outros se 
comprometeram no passado e possibilitaram que 
o Evangelho chegasse até nós, hoje.

Nenhum deles soube, nem nós hoje sabemos 
exatamente o que fazer para desempenhar bem 
essa missão de discípulo. Não há uma cartilha 
ou manual. Aprende-se fazendo, errando e acer-
tando, tentando, aprendendo, compartilhando 
experiências. Assim, numa comunidade eclesial, 
como na Paróquia e no Santuário, por exemplo, 
unidos, aprende-se junto, na tentativa e erro. E Je-
sus é o mestre de todos. Ele soube viver bem em 
comunidade, orientado pelo Pai e em comunhão 
com o Pai. E é ele que nos ensina, com amor, e 
amando, a maneira certa de amar, primeiro ao Pai 
e ao próximo. “Contagiados” por Jesus, também 
“contagiamos”. 

Os primeiros discípulos foram os apóstolos, 
que como São Judas, souberam colocar em prática 
o que Jesus ensinou, doando a vida pela causa do 
Reino. Hoje somos também chamados a nos em-
penhar pelo Evangelho, com o que somos e temos, 
mas sobretudo com o amor que compartilhamos. 
Assim, cada dia mais intensamente, nos compro-
metemos a seguir e a incentivar outros a seguirem 
o Mestre Jesus, que continua a percorrer nossos 
caminhos com o chamado para evangelizar. 

A Igreja, mais precisamente a Paróquia/San-
tuário São Judas Tadeu é esse “laboratório” onde 
os atuais discípulos de Cristo estão atuantes, nas 
diversas Pastorais, Movimentos, Ministérios, ser-
viços voluntários.

Nós somos a atual geração de discípulos, for-
mados pela Igreja de Cristo, com a missão de tes-
temunhar a felicidade da experiência do encontro 

pessoal com ele. Se nos comportamos como gen-
te de paz, que transmite firmeza na fé, e testemu-
nha isso na vida, alcançamos o objetivo de ser-
mos discípulos. Esse testemunho do discípulo é 
que dá credibilidade à proposta de vida ensinada 
pelo Mestre, Jesus. É o testemunho que atrai as 
pessoas para se empenharem com o compromis-
so que se espera do discípulo.

Em sua mensagem para o DIA MUNDIAL 
DAS MISSÕES, em 20 de Outubro de 2019, o 
Papa Francisco exorta: “Sê homem de Deus, que 
anuncia Deus (cf. Carta ap. Maximum illud): este 
mandato toca-nos de perto. Eu sou sempre uma 
missão; tu és sempre uma missão; cada batizada 
e batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em 
movimento, sente-se impelido para fora de si mes-
mo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações 
que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é 
inútil nem insignificante. 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).”

Jesus deixou claro aos seus discípulos que 
era preciso que a luz deles brilhasse para que o 
povo visse as suas boas obras. Próximos de cele-
brarmos juntos os 80 anos da Paróquia e Santu-
ário São Judas Tadeu, em 25 de Janeiro de 2020, 
peçamos a luz divina, para que possamos, como 
São Judas Tadeu, corresponder ao chamado do 
Mestre Jesus, para sermos dignos discípulos e 
missionários neste mundo, 
onde estivermos.   

COMUNIDADE DOS DISCÍPULOS DE CRISTO

PRISCILA THOMÉ 
NUZZI

Jornalista da Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu.

APOIADORES OFICIAIS DA FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 2019.
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COMPORTAMENTO

A GRATIDÃO 
TRANSFORMA!

CAMPANHA FAMÍLIA DOS 
DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU!

Dia 28 de Outubro: romarias de 
todo Brasil trazem milhares de fiéis 
para dar gratidão ao nosso querido São 
Judas Tadeu, que intercede a Deus por 
tantos milagres. Pensando nesse mo-
mento de tanto louvor, quero conversar 
um pouco com você leitor, sobre o que 
é a “gratidão”.

Dizer obrigado é muito fácil, pois 
aprendemos desde muito novos na fa-

mília e na escola que essa é uma das palavras mágicas da boa educação. Por-
tanto, obrigado vem junto com por favor, com licença e desculpe. Simples, 
não é? Mas será que quando você diz obrigado tem o mesmo significado de 
gratidão?

Obrigado e gratidão são palavras diferentes: a primeira vem de obrigação e 
a segunda vem do grego e significa agradável ou eu me agrado do que recebo 
de graça, seja bom ou ruim. Vamos a alguns exemplos: Uma pessoa com saú-
de e abastada em todos os sentidos deveria sentir gratidão pela vida que tem. 
E a pessoa que sofre frustrações ou está numa fase difícil também tem de dar 
graças pela vida que tem.

Tenho atendido pessoas que reclamam de depressão, angústia, insatisfação 
e parece tudo estar horroroso. Tenho trabalhado em terapia num sentido de 
ressignificar a forma como o paciente enxerga cada fato vivido na sua história 
de vida, e além disso, como ele pode mudar a sua forma de pensar. Ou seja, 
trabalhar para que mude sua negatividade para uma sintonia mais positiva 
e sentir a gratidão por tudo que se tem na vida. Afinal tudo coopera para o 
melhor, o seja, toda experiência traz consigo um aprendizado para o amadure-
cimento e te levar a ser mais feliz.

E como ser mais grato a tudo na vida? Até as situações mais difíceis me-
recem gratidão, pois elas vão levar você a ter uma compreensão maior e te 
preparar mais para viver de uma forma mais positiva.

A gratidão transforma sua vida, sua forma de pensar, aprimora sua fé, trei-
na você a pensar positivo e te leva infalivelmente à prosperidade. Quanto mais 
você agradece, mais você se engrandece, mais enriquece e mais se fortalece.

Vamos dar graças através de um inventário de tudo que temos recebido. 
Vou ajudar com um pequeno questionário:
a) Você já agradeceu hoje pelo dom da vida?
b) Você já agradeceu por ser uma pessoa privilegiada pelo amor de Deus?
c) Você já agradeceu pela graça de viver no Brasil, onde não temos terremo-
tos, neve, vulcões, furacões, etc.?
d) Você já deu graças por tudo e todos que vivem ao seu redor?
e) Você já deu graças pelos livramentos todos os dias?
f) Você já deu graças pelo seu alimento, do banho que toma, da cama que deita, etc.?

Que bom dar graças e continuar a luta, na certeza de que Deus nos protege!
Atenção: Convidamos você leitor, seus amigos e parentes para a palestra: 

“A GRATIDÃO TRANSFORMA” no dia 31 de Outubro, às 19h30, no 
Salão Dehon. A palestra será ministrada por mim junto à 
Pastoral Familiar. Aguardamos todos vocês!

Você conhece o trabalho evangelizador da 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu?

Além das missas celebradas, em diversos horários e do atendimento 
das confissões diariamente, evangelizamos por meio das diversas pasto-
rais existentes no Santuário; pela nossa Obra Social que auxilia crianças, 
jovens, adultos e idosos; pelo nosso CEI-Centro de Educação Infantil São 
Judas Tadeu, que atende aproximadamente 100 crianças; pela transmissão 
de programas e da Santa Missa pela Rádio 09 de Julho 1600 AM e Rá-
dio Capital 1040 AM; pelo Jornal São Judas, com uma tiragem de 25 mil 
exemplares; a Revista São Judas, dedicada ao Devoto Colaborador; o Site: 
www.saojudas.org.br, a Web Rádio e a Web TV São Judas Tadeu.

Tudo isso é mantido pelos devotos de São Judas Tadeu, que nos ajudam 
mensalmente, por meio de suas doações espontâneas. Pessoas que amam 
Jesus Cristo, que possuem o coração agradecido a São Judas Tadeu e que-
rem que outros tenham a oportunidade de receber a Palavra de Deus.

Você também pode participar desta família abençoada por Deus e que 
está sob a proteção de São Judas Tadeu! Basta preencher a Ficha de Novo 
Devoto Colaborador com seus dados. Assim você receberá a correspon-
dência do Santuário: a Carta Mensal do Pároco e Reitor do Santuário, Pe. 
Eli Lobato dos Santos,scj, a Revista São Judas e um boleto bancário para 
doação espontânea, ou seja, você pode doar o valor que desejar. Seja muito 
bem vindo (a) à Família dos Devotos de São Judas Tadeu!

MARIANGELA MANTOVANI
Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias, sexóloga, palestrante 

escolar, coordenadora do atendimento psicológico do Santuário São Judas 
Tadeu desde 1984.

SantuárioN
os

so

Nome Completo:

Endereço:

CEP:                   Data de nascimento:
 
Telefone residencial:

Celular:
 
CPF:
 
E-mail:
 
Envie para: santuario@saojudas.org.br ou WhatsApp (11) 9 9204-8222.
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ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 

“SOMOS CHAMADOS A SER TESTEMUNHAS E MENSAGEIROS DA 
MISERICÓRDIA DE DEUS, A OFERECER AO MUNDO LUZ ONDE HÁ TREVAS, 

ESPERANÇA ONDE REINA O DESESPERO, SALVAÇÃO ONDE ABUNDA O 
PECADO. – PAPA FRANCISCO EM 23/09/2019. @PONTIFEX_PT

FARMÁCIA COMUNITÁRIA SÃO JUDAS TADEU

PROJETO ABRINDO PORTAS

CURSOS

BAZAR DE NATAL DA OBRA SOCIAL 

A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

A Obra Social São Judas Tadeu possui, entre seus atendimentos, o serviço gra-
tuito de Assessoria Jurídica. O projeto é desenvolvido com o apoio de profissio-
nais de Direito que atendem às segundas-feiras das 10h às 12h e às sextas-feiras 
das 9h30 às 11h30. Fazem parte da equipe de voluntários: a advogada Aparecida 
Helena Chedid, a bacharel em Direito Sueli Alves da Mota e a advogada, Dra. 
Maria Carolina Trevisan Seguchi.

O atendimento visa orientar as pessoas sobre seus direitos em casos específicos e, 
quando necessário, ocorre encaminhamento para órgãos públicos, conforme aponta 
a Dra. Maria Aparecida Chedid: “Na maioria das vezes, as pessoas não têm conhe-
cimento sobre seus direitos e não sabem a quem recorrer. Nós estamos aqui para 
orientar e encaminhar, mas não prestamos o serviço de advocacia em si, apenas 
orientamos sobre qual caminho a pessoa poderá seguir.”

 Para mais informações, entre em contato: Tel: (11) 5048-6544 ou e-mail 
obrasocial@saojudas.org.br.

A Obra Social São Judas Tadeu possui uma Farmácia Comunitária que dispensa 
medicamentos, gratuitamente, mediante apresentação de receita médica atualiza-
da e um documento com foto. O atendimento é realizado por um farmacêutico, às 
segundas e quartas das 8h às 11h e das 13h às 16h; às sextas-feiras das 8h às 11h 
e das 13h às 15h; aos sábados das 8h às 11h. A Farmácia fica na Obra Social São 
Judas Tadeu, à Av. Piassanguaba, 3061. Documentos necessários (pode ser cópia): 
RG, Certidão de nascimento (se for menor de idade), Receita médica original 
datada (remédios contínuos de 6 meses, não contínuos 30 dias. Remédios contro-
lados e antibióticos não dispensamos). Aceitamos doações de medicamentos, 
fraldas infantis e geriátricas e produtos hospitalares! 

O Projeto Abrindo Portas visa ajudar os que estão à procura de uma oportuni-
dade no mercado de trabalho. Participe da palestra gratuita e aprenda a elaborar 
um bom currículo, vestir-se e comportar-se adequadamente nas entrevistas de 
emprego e desenvolver o seu potencial. O próximo encontro será no dia 30 de 
Novembro, das 9h às 11h30. Inscrições e informações na Obra Social, à Av. 
Piassanguaba, 3061, tel (11) 5078-6544. 

A Obra Social São Judas Tadeu informa que estão abertas as inscrições para os 
cursos relacionados abaixo, patrocinados pela Escola Alpha. No dia da inscrição, 
é preciso trazer cópia do RG para a emissão do Certificado. Inscrições e Informa-
ções na Secretaria  da Obra Social. Eis os Cursos: 

- Portaria, Controlador de Acesso e Recepção - Inscrições até o dia: 19/11/19. 
Valor: R$ 80,00 (em dinheiro). Dias do Curso: 26/11, das 10h às 16h. 

- Berçarista e Babá - Inscrições até o dia: 25/11//19. Valor: R$ 100,00 (em 
dinheiro). Dias do Curso:  29/11, das 9h às 16h. 

- Cuidador de Idoso - Inscrições até o dia: 08/11/19. Valor: R$ 150,00 em di-
nheiro, Dias do Curso: 12 e 19/11, das 9h às 16h.

Curso de Culinária
Estão abertas inscrições para o Curso MASTER CLASS Gnocchi e Lasanhas 

com o Chef Sílvio. Serão apresentadas mais de 10  receitas  de Gnocchi, massas 
básicas e coloridas para lasanhas e vários recheios. O curso é totalmente prático. 
Os participantes devem trazer avental e não portar joias ou bijuterias. Inscrições 
limitadas para 10 pessoas: até o dia 6/11/19, na Obra Social. Curso dia: 9/11/19, 
das 9h às  16hs. Local: Obra Social São Judas Tadeu. Valor de lançamento: R$ 
110,00 em dinheiro, no ato da inscrição.

Curso de Capacitação em Padaria em parceria com a APAS 
(Associação Paulista de Supermercados)

Estão abertas as inscrições para o Curso de Capacitação em Padarias, com carga ho-
rária de 18 horas, totalmente gratuito, para pessoas que se encontram desempregadas. 
Inscrições  e informações na Obra Social São Judas Tadeu até o dia 30/10 ou com a 
Cintia (APAS), tel (11) 97620-0146. Início do curso: 01/11. Horário: 13h às 16h30. 

A Obra Social São Judas Tadeu está organizando o já tradicional Bazar de 
Natal, com enfeites, árvores de Natal e outros adereços a preços baixos. Será 
nos dias 21 e 22 de Novembro, das 09h às 17h, no hall da Sala São Judas. 
Aproveite!

OBRA SOCIAL
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ANIVERSÁRIO DO TERÇO 
DOS HOMENS

Convidamos toda a comuni-
dade para participar da comemo-
ração do 9º aniversário do Terço 
dos Homens no Santuário São 
Judas Tadeu, sempre às 19h, ter-
ças-feiras, na igreja antiga. Parti-
cipe e traga toda a família!   
Dia 04/11 – Terço pelas Famílias;
Dia 05/11 – Santa Missa pelos 9 
anos do Terço dos Homens;
Dia 06/11 – Terço pelo Papa 
Francisco;
Dia 07/11 – Terço pelo Brasil;
Dia 08/11 – Terço pelos desem-
pregados. 
 “Homem em oração, família em 
transformação.”

RETIRO ESPIRITUAL 
EM NOVEMBRO

Haverá um Retiro Espiri-
tual nos dias 09 e 10 de No-
vembro, dirigido pelo Páro-
co e Reitor do Santuário São 
Judas Tadeu, o Pe. Eli Lobato 
dos Santos,scj, na Chácara dos 
Abarés. Horário de saída pre-
visto para as 7h do dia 09/11 e 
retorno às 16h30 do dia 10/11. 
O valor será R$150,00 por pes-
soa, já incluso transporte, ali-
mentação, hospedagem e taxas. 
Crianças de 0 a 12 anos não 
pagam; de 12 a 16 anos pagam 
50% e a partir de 16 anos valor 
inteiro. 

MISSA DOS DEVOTOS DE 
SÃO JUDAS TADEU

Você que faz parte da grande 
família dos devotos, não deixe 
de participar das missas pelas 
suas intenções, transmitidas 
pela Rádio 9 de Julho AM 1600 
KhZ, de segunda a sexta-feira 
às 17h. Transmissão também 
pelo Youtube no canal: youtube.
com/Santuario São Judas Tadeu. 
Acesse nosso site: saojudas.org.
br ou ligue para (11) 3504-5700. 
FanPage: facebook.com/saoju-
dastadeu

LANÇAMENTO
O livro “Casamento Hoje - Ca-
minhos para entender, fortalecer 
e harmonizar o relacionamen-
to conjugal” será lançado no 
Santuário São Judas Tadeu no 
dia 15 de Novembro, às 16h, 
no Salão Dehon, com palestra 
e sessão de autógrafos com os 
autores, Dra. Silvia Peteroucic e 
pelo Dr. André Petroucic.  

DIA DE FINADOS 
NO SANTUÁRIO

No Dia de Finados, 02 de 
Novembro, todas as missas se-
rão celebradas na intenção dos 
falecidos. No Santuário São Ju-
das as “Missas da Esperança” 
serão nos  horários de domin-
go, às: 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 
16h30, 18h e 19h30, todas na 
igreja nova. A Secretaria Paro-
quial, velário e loja irão funcio-
nar das 8h às 18h. 

GRUPO DE ORAÇÃO 
PELAS FAMÍLIAS

Convidamos você e sua fa-
mília para participar do Grupo 
de Oração “Pais e Mães em Ora-
ção” pela libertação e santifica-
ção das famílias. Os encontros 
acontecem todas as quartas-fei-
ras às 16h no Salão Dehon.

PARTIRAM PARA  A CASA DO PAI
Faleceu no dia 26 de Setembro, o Pe. 

Bertino Schappo,scj, aos 83 anos. Padre Ber-
tino serviu por 11 anos no Santuário São Judas 
Tadeu, de 2004 a 2015, quando foi transferido 
para Taubaté - SP. Entre tantas atividades de-
senvolvidas aqui, não podemos deixar de citar 

seu primoroso trabalho na Pastoral da Saúde e suas celebrações na missa das 
17h, transmitida pela Rádio 9 de Julho. Nossa solidariedade à família e a 
Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus!

Faleceu no dia 15 de Setembro a vo-
luntária Deise Turnês Aguiar, aos 73 anos. 
Deise auxiliou por 7 anos a Pastoral da Saú-
de, todo dia 28, nos serviços de atendimento 
ao devoto no ambulatório médico.

Faleceu no dia 02 de Outubro, Tatiana Apa-
recida Domingos, aos 32 anos, ex-funcionária 
do CEI-Centro de Educação Infantil São Judas 
Tadeu. A auxiliar de enfermagem, muito querida, 
era chamada como “médica” pelas crianças. 

Nós do Santuário São Judas Tadeu, agra-
decemos imensamente pelo tempo em que 

estes nossos irmãos se dedicaram a servir a Jesus Cristo e ao povo de 
Deus, com tanto amor e dedicação, nesta comunidade. Que Deus confor-
te o coração dos familiares e amigos e conceda descanso às almas destes 
nossos queridos irmãos em Cristo.

MISSA COM A JUVENTUDE
No dia 09 de Novembro será 

celebrada uma missa especial 
com a Juventude do Santuário, 
às 19h30, na igreja antiga com 
Pe. Erick Max Humberto,scj 
e Pe. Cleiton Guimarães, scj. 
Você não pode perder!

VIGÍLIA REPARADORA
O Ministério Eucarístico 

convida a todos para a próxima 
Vigília em Reparação ao Sagrado 
Coração de Jesus e ao Imaculado 
Coração de Maria, com início no 
dia 1º de Novembro às 23h e tér-
mino no dia 2 de Novembro às 
5h, na igreja nova do Santuário 
São Judas Tadeu. Tema: “Filho 
da Luz administre o seu tempo 
e bens neste mundo conforme os 
valores do Reino de Deus.” Mais 
informações com Alexandre 
Bellini: (11) 9 9756-0350.

SAÚDE EM FOCO
Será realizado no dia 03 

de Novembro o “Saúde em 
Foco”, das 8h às 15h30, na Sala 
São Judas. Este evento reúne 
profissionais de diversas áreas 
da saúde para oferecer atendi-
mento gratuito como: teste de 
glicemia, aferição de pressão 
arterial, orientação sobre a saú-
de bucal, nutricional e psicoló-
gica, acupuntura, teste de ava-
liação renal e exame de visão. 
Convide a família, amigos e 
venha participar!

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 21 de 
Outubro de 2019. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11) 

5072-9928 e site: www.saojudas.org.br
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