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ACOLHAMOS JESUS,
COM AMOR, NESTE NATAL!
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Editorial

FAMÍLIA: BEM CADA VEZ MAIS NECESSÁRIO
1 – PRECISA-SE DE UMA FAMÍLIA:
Família constituída por pai e mãe de
modo harmônico, que seja estável e saudável. Não precisa ser perfeita. Que os pais
se amem e que saibam ensinar os filhos e
filhas a fundamental arte de amar. Melhor
ainda se for uma família com avós, tios,
primos que se respeitam, se estimam e
que se encontram em certas datas.
O ano de 2020 bem que poderia passar para a História como o ANO EM QUE
A FAMÍLIA, BEM NECESSÁRIO, foi
(re-) descoberta. Um bem, cujo valor, a
importância e sua necessidade para todo
e qualquer ser humano, impôs-se por toda
parte. Quem tem a graça de pertencer a
uma família legitimamente constituída,
tem atravessado melhor as ameaças e penúrias do ano que já vai terminar.
A ameaça do desconhecido, a insegurança, a doença e a dor, tornam o ser humano mais “carente”. Mais necessitado
de um porto seguro, de um lar, um ninho,
uma guarida. Tem sido isso que, grande
parte do povo vem experimentando há
meses. Quanto choro, quanta angústia e
tristezas provocadas pela doença de uma
pessoa querida, que foi retirada do convívio familiar e posta em isolamento. Ou
provocadas pela morte de uma pessoa
amada para quem não foi possível fazer
um velório nem sepultamento, conforme
nossos costumes. Quanta aflição provocada pela perda do emprego e pela escassez de recursos. Ou ainda, provocada
pela violência covarde dos brutos sobre
pessoas indefesas.
Quanto conforto somente a família
pode oferecer, principalmente, quando
crescem as maldades! Quantas barreiras
contra os perigos somente a família é capaz de construir! Oh! Família, como és
importante e o quanto precisamos de ti.
2 – ADVENTO, NATAL, FAMÍLIA
Como em grande parte das Paróquias, pelo mundo afora, nossa Paróquia/
Santuário, com a graça de Deus, e o dedicado trabalho de dezenas de pessoas, tem
oferecido suporte, não somente a idosos

e doentes, mas também a um incontável
número de famílias. O precioso suporte
da oração em família: Missas, terços, novenas, orações de exéquias... transmitidas pela internet.
Agora, chega o Advento e se aproxima o Natal. Tempo e Festa com um forte apelo à Família. Rezar juntos. Fazer
a novena para o Natal juntos. Preparar
símbolos e detalhes significativos para os
ambientes da casa, entre os quais se destaca o Presépio.
Se todas as famílias católicas se empenhassem em viver e celebrar o Advento, certamente, (re-) aprenderiam aquelas
ricas lições como:
* A ESPERANÇA humana e cristã. Esperança que preenche o íntimo e impulsiona a corrigir e mudar aquilo que causa
danos.
* A SIMPLICIDADE. Simplicidade que
é, cada um ao seu modo, nem mais nem
menos, contribuir para o bem dos vários
membros da mesma família.
* A prática do SILÊNCIO, ESCUTA
E ORAÇÃO. Silêncio exterior e interior, para ouvir-se e para ouvir a outros
e ao Outro. O Senhor, que fala através
do silêncio.
* O TRABALHO EM CONJUNTO.
Em casa sempre há várias tarefas a serem
realizadas. Partilhar tarefas, reforça os
vínculos, faz passar do “eu” para o “nós”.
Aumenta o sentido de pertença e a consciência de ser responsável, não apenas
pelo que é individual, mas, “nosso”.
Caríssimos Paroquianos e Devotos de
São Judas Tadeu, rezemos nessa intenção: para que, neste Advento, muitas e
muitas famílias redescubram o valor,
a importância e sua necessidade para
o bem dos seres humanos. Desejo que
você e sua família transcorram um frutuoso tempo de Advento para celebrar o
Natal do Senhor como Família.

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO DEZEMBRO
01 – Dia Mundial da luta contra a AIDS; Dia do Casal.
02 – Dia Nacional de Relações Públicas; Dia do Samba e do Astrônomo.
03 – Memória de São Francisco Xavier; Dia Internacional das pessoas com
Deficiência.
04 – Missa Reparadora do Sagrado Coração de Jesus às 9h na igreja nova
(Apostolado da Oração). Dia do Publicitário; Dia do Orientador Educacional;
Dia do Perito Criminal e Dia Nacional do Podólogo.
05 – Dia Nacional da Pastoral da Criança e Dia Internacional do Voluntário para
o Desenvolvimento Econômico e Social.
06 – 2º Domingo do Advento
07 – Memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Dia Nacional do
Cirurgião Plástico.
08 – Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria; Dia
Nacional da Família; Dia da Justiça e Dia do Cronista Esportivo. Dia Santo de Guarda.
09 – Dia Nacional do Fonoaudiólogo e Dia Internacional contra a Corrupção.
10 – Dia Internacional dos Direitos Humanos e Dia do Palhaço.
11 – Dia do Engenheiro.
12 – Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina.
13 – 3º Domingo do Advento (“Domingo Gaudete”). Dia da pessoa com deficiência visual; Dia do Marinheiro, do Pedreiro e do Lapidador; Dia Nacional do Forró.
14 – Memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Dia do Ministério Público e Dia Nacional da Ópera. Dia do Jornaleiro e Dia Nacional do
Arquiteto e Urbanista
16 – Dia do Reservista.
17 – Aniversário natalício do Papa Francisco (84 anos)
18 – Nossa Senhora da Expectação do Ó; Dia Internacional do Migrante e Dia
do Museólogo.
20 – 4º Domingo do Advento; Dia do Mecânico Automotivo
21 – Início do Verão às 07h02.
23 – Dia do Vizinho.
24 – Vigília do Natal; Dia do Órfão. Missas às 9h, 12h, 15h, e às 19h30.
25 – Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Missas às 10h, 12h,
18h, e às 19h30.
26 – Memória de Santo Estevão, Diácono e Protomártir. Missas no Santuário às
9h e 12h.
27 – Domingo da Solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Missas no Santuário às 8h30, 10h, 12h, 15h, 18h.
28 – Memória dos Santos Inocentes, Mártires. No Santuário São Judas, dia dedicado ao Apóstolo e Mártir São Judas Tadeu. Acompanhe a Programação no site:
www.saojudas.org.br. Dia do Salva-vidas.
29 e 30 – Missas no Santuário às 9h, 12h, 15h e 17h.
31 – Memória de São Silvestre I; Dia da Esperança e Dia das Devoluções; Missas
no Santuário às 9h, 12h, 15h, e às 19h30 (Missa solene da Noite de Ano Novo).
01/01/2021 – Santa Maria, Mãe de Deus (Solenidade), Dia Mundial da Paz –
Missas no Santuário às 10h, 12h, 18h, e às 19h30

ANIVERSÁRIOS DE ORDENAÇÃO
SACERDOTAL DOS PADRES DO SANTUÁRIO
15/12 – Pe. Cláudio Weber,scj (47 anos) e Pe. Daniel Ap. de Campos,scj (13 anos)
16/12 – Pe. Alcides Pedrini,scj (42 anos)
17/12 – Pe. Antônio dos Santos da Silva,scj (26 anos)
20/12 – Pe. Oscar Longen,scj (62 anos) e Pe. Reginaldo José de Souza,scj (12 anos)
28/12 – Pe. Eli Lobato dos Santos, scj (35 anos)

JORNAL DE DEZEMBRO/2020 APENAS ON LINE

Este Jornal São Judas de Dezembro/2020 (edição número 479) circulará apenas
online, pelo site e redes sociais da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, devido à
pandemia do novo Coronavírus. Juntos passaremos por essa situação e teremos
dias melhores. Contamos com a compreensão de nossos leitores!

saojudas.org.br
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NOSSO BISPO

Imagem: Reprodução

Dom Ângelo
celebra Crisma no
Santuário

DEUS ENTRA EM NOSSAS CASAS,
VISITA NOSSA FAMÍLIA
O Natal é tempo de esperança e de
paz. Todos os anos somos chamados
a acolher, na vida e na liturgia, este
grande mistério da nossa fé, a encarnação e o nascimento de Jesus Cristo,
o Filho de Deus. Como nos recorda
o Evangelista São João, o Verbo se
fez carne e habitou entre nós. Contemplamos com amor, na gruta de
Belém, a chegada do Menino Deus
que veio para nos salvar, tirando todo
o pecado do mundo, e cumprindo a
vontade do Pai nos trouxe a salvação. Uma grande notícia nos é dada,
nasceu um Salvador, o Cristo Senhor.
Um anúncio que nos enche de alegria
e, por isso, elevamos glória a Deus
nas alturas enquanto desejamos paz a
toda a humanidade.
A Igreja de São Paulo, nestes
tempos de epidemia, tão dolorosos,
em preparação ao Natal, nos propõe
como tema “Deus entra em nossas
casas”. Em sintonia com as Diretrizes da Ação Evangelizadora da
CNBB, somos convidados a valorizar, mais ainda, nossas casas, nossas famílias. Ainda no contexto das

Nossa casa e família são lugares
de comunhão, espaços de oração, uma
pequena igreja doméstica que vive e
testemunha o santo Evangelho
restrições impostas pela atual situação
de sofrimento, este tempo de Advento e de Natal nos pede mais cuidado,
e dentro de nossas casas, em família,
rezar e suplicar, expressando a certeza
de que o Senhor conosco caminha, e
entre nós está. E justamente em casa
intensificar a oração, rezar juntos, ler e
meditar a Palavra de Deus, vivendo no
amor, sendo caridosos e solidários com
os que mais sofrem. Será um Natal diferente, mas sempre contemplando o
esplendor do verdadeiro amor na Sagrada Família de Nazaré, Jesus Maria
e José. Nossa casa e família são lugares
de comunhão, espaços de oração, uma
pequena igreja doméstica que vive e
testemunha o santo Evangelho.
Deus continua entrando em nossa
casa, visita nossa família. Ele fez morada em nossa casa comum, o mundo

em que vivemos. Como entrou na
casa de Maria, de José, de Zacarias,
de Isabel, dos pastores, vem também
nos visitar, basta que abramos as portas de nosso coração, o acolhamos
com amor, e que permaneça entre
nós. Mas Deus, por seu Filho Jesus,
nos acolhe ainda em sua casa, nos
convida a fazer refeição, prepara um
banquete, e uma morada definitiva, a
vida eterna. E quantos não têm casa,
nem família, nem trabalho e sustento,
o Senhor faz morada com eles também, não os abandona, fez-se pobre
com os pobres. Deus continua nos

No Domingo de Cristo Rei,
22 de Novembro, aconteceu uma
celebração de Crisma na igreja antiga do Santuário São Judas Tadeu, presidida pelo novo
bispo da Arquidiocese de São
Paulo para a Região Episcopal
Ipiranga, Dom Ângelo Ademir
Mezzari, RCJ. A missa foi concelebrada pelo Pe. Erick Max
Humberto,scj. Foram 20 os fiéis
crismados, com idade entre 20 e
60 anos, preparados desde o ano
passado por catequistas coordenados por Sami Abraão. Nestes
últimos meses, devido à pandemia, com encontros online.
Essa foi a primeira vez que Dom
Ângelo celebrou no Santuário,
como Bispo Regional.
procurando, batendo em nossa porta,
vamos abrir, deixá-lo entrar, e conosco sempre estará.
Venho desejar um abençoado
tempo de Advento, preparando-nos
com muita fé, vivendo este tempo de
esperança e de conversão. E que este
Natal, tão diverso do que vivemos até
então, seja abençoado, cheio de paz e
de alegria. Que a Sagrada Família de
Nazaré esteja em nossa casa, seja a
família que nos visita e conosco permanece. Deixemos Jesus vir e morar
conosco. Feliz e Santo Natal a todos!

DOM ÂNGELO ADEMIR MEZZARI, RCJ
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a Região Episcopal Ipiranga

Nosso

Santuário
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Fotos: Priscila T. Nuzzi.
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O SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU SE ADAPTA PARA
RECEBER BEM OS FIÉIS NO DIA DO SEU PADROEIRO
Foi grande a afluência de fiéis na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu da Av. Jabaquara, no
dia 28 de Outubro, dia de São Judas Tadeu, o
conhecido “Santo das causas desesperadas”. De
acordo com dados da sacristia, cerca de 4.500
hóstias foram distribuídas durante o dia e a organização estima que o público passante chegou a
100 mil pessoas.
Os festejos começaram às 5h e seguiram até

quase 22h, com 11 celebrações e quase todas
transmitidas pela internet (site www.saojudas.
org.br). Por causa da pandemia, alguns detalhes
da Festa foram diferentes neste ano: sem missas
campais e procissão e número de pessoas na igreja
limitado a 200 pessoas. Ainda assim, foi surpreendente como a fé e a devoção a São Judas Tadeu
permaneceram intactas. “Não há pandemia que
segure o verdadeiro devoto em casa”, declarou

Ana Esmera, após passar pela imagem do Santo.
O Santuário adaptou-se, com todos os cuidados
exigidos em tempo de pandemia: marcação dos
bancos, disponibilização de álcool em gel, aferição da temperatura corporal e inscrição prévia
para a participação nas missas. As celebrações foram realizadas na “igreja nova”, com capacidade
para até mil pessoas em tempos “normais”, mas
que neste ano recebeu apenas 200 por missa. Também foram celebradas missas no pátio da Obra
Social, que fica na rua ao lado das igrejas.
Na igreja antiga, prevalecia a oração silenciosa dos fiéis que vieram agradecer e pedir graças.
Como nos anos anteriores, durante todo o dia,
confissões e bênçãos aconteciam simultaneamente. O já tradicional Bolo de São Judas foi vendido
em embalagens individuais e o consumo não podia ser feito no local.
O Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, presidiu a celebração das 17h,

Santuário

Fotos: Priscila T. Nuzzi.

saojudas.org.br
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DEVOTOS
A SERVIÇO
“Há 19 anos minha mãe, Maria do Carmo, era muito
devota de São Judas e vínhamos sempre juntas ao Santuário. Hoje é falecida. Em 2001 tive a ideia de fazer
dois bolos e trazer para serem vendidos, e assim poder
ajudar o Santuário. Trouxemos os bolos de metrô, eu e
uma amiga, Maria Terezinha. Daí tive a ideia de trazer
todo mês bolos confeitados para oferecer ao Santuário.
Moro no Tatuapé e pela dificuldade de trazer todo dia
28, eu passei a trazer somente em 28 de Outubro. Já
alcancei muitas graças pela intercessão de São Judas!
Meu irmão Nelson, anos atrás, passou por uma separação difícil e estava muito mal. Deixei de trabalhar
para cuidar do meu irmão, que vive comigo até hoje.
Foi uma bênção eu poder ajudar, cuidando dele. Meu
irmão recuperou a razão de viver e hoje é outra pessoa.
Minha amiga, Maria Elisabeth Escorcio me ajuda com
os bolos desde 2010. Ela foi
curada de um câncer e também é devota de São Judas.
Eu a trouxe para cá comigo.
Tenho vários colaboradores. Ao todo fiz neste ano 25
bolos recheados, sendo 500
pedaços doados e vendidos
pelo Santuário para ajudar
em suas obras sociais e de
evangelização”.

transmitida ao vivo pela Rádio 09 de Julho.
Concelebrou o Padre Eli Lobato dos Santos,
scj, Pároco e Reitor do Santuário desde 2018.
Em sua homilia, o Cardeal mencionou que a
comemoração dos Santos Apóstolos é sempre
motivo de recordarmos quem somos nós como
cristãos e como Igreja: “Lembrando São Judas
e outros tantos Santos devemos nos alegrar. Somos parte deles e da mesma Igreja. Recebemos
deles a herança da fé que hoje vivemos, que
hoje praticamos”. Dom Odilo disse também
que a devoção aos santos implica observarmos
seus exemplos no seguimento ao Evangelho:
“Alegremo-nos! Somos parte dessa mesma
Igreja! Vivamos com alegria, profundidade e
perseverança essa fé tão preciosa”.
O Arcebispo de são Paulo terminou alertando que nesse tempo de pandemia, Deus esteve
muito mais perto do que imaginamos e que Ele
não nos abandonou e não abandona os doentes,
aqueles que sofrem: “Tanta força encontramos

na fé! Não estamos sozinhos!” E pediu que a
intercessão, o exemplo e testemunho dos Apóstolos, nos façam perseverar e que possamos
ajudar outros para que também encontrem o
caminho de Deus, de força, de fé, do conforto
espiritual. “Que Deus nos ajude e que permaneçamos fiéis, firmes na fé da Igreja, na fé que
professaram os Santos Apóstolos”, finalizou o
Cardeal.
No período da manhã, a TV Aparecida transmitiu ao vivo a Missa das 9h, que foi presidida pelo Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj,
vice reitor do Santuário São Judas Tadeu. O 28
Maior de 2020 foi encerrado com uma live, realizada pelo grupo “Ir ao Povo,” transmitida pelo
Youtube do Santuário.
PRISCILA THOMÉ NUZZI E
RENATA DOS SANTOS SOUZA
Departamento de Comunicação do
Santuário São Judas Tadeu

Rosa Maria Silva Lopes
“Trabalho numa empresa multinacional e em gratidão
à intercessão de São Judas Tadeu, por uma graça alcançada em favor da minha família, eu largo o que for, seja
em que país eu estiver, todos
os anos, para estar aqui, no
Santuário em 28 de Outubro
e ajudar. Quem trabalha comigo já sabe, que na véspera
da Festa eu vou sair de onde
estou, somente para estar no
Santuário e poder servir!”
Júlio Cesar Cunha Bueno,
casado com Adriana e pai de 3 filhos: Júlio,
Enzo e Théo.
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ENTREVISTA

“HÁ MUITA CONFIANÇA E
PERSEVERANÇA EM NOSSO POVO!”
O PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ FALA AO JORNAL SÃO JUDAS SOBRE O ANO DE 2020, OS
DESAFIOS DESSE ANO DE PANDEMIA EM SUA GESTÃO COMO PÁROCO E REITOR DO SANTUÁRIO,
E SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS CRISTÃOS, PAROQUIANOS, RENOVAREM SUA FÉ E ESPERANÇA.
1) Pe. Eli, terminado este ano de
2020, tão atípico, e de tanto sofrimento, quais foram os pontos positivos e mudanças que o senhor avalia?
Ainda temos tempo para avaliar as
mudanças que se processaram nesse
período de pandemia. De Março para
cá, a resposta ao apelo que fizemos
aos fiéis, para ajudarem o Santuário,
foi uma grande surpresa. Nós estamos quase em dia com as nossas despesas, apesar da igreja ficar fechada
por tanto tempo. Um grande sinal foi
o fato de enfrentarmos os limites e
multiplicarem-se as possibilidades de
transmissão das Missas, através do
Youtube e redes sociais. A interação
entre o Santuário e os paroquianos foi
bastante ativa, apesar da distância física, por conta da pandemia.
2) O senhor acha que a devoção
e a fé das pessoas diminuiu ou aumentou com essa pandemia?
Imagino que algumas pessoas,

com fé menos consistente, tenham
abandonado ou deixado esfriar a fé. A
igreja antiga ficou aberta todos os dias
e a toda instante que eu passava por
ela, encontrava um grupo de pessoas, silenciosamente rezando. Pessoas
de todos as idades. Podem ter os que
fraquejaram na fé, procuraram outras
tradições, no desespero... mas mágica
não existe. Quando falamos em voltar
com a participação nas missas, muita
gente inscreveu-se pela internet, prin-

cipalmente aos domingos. Sempre tem
gente para confessar-se com nossos
padres. Há muita confiança e perseverança em nosso povo.
3) O que o senhor considera importante num Santuário no aspecto “evangelização”?
Temos muitos meios de evangelização, pessoal e comunitária, em
nosso Santuário. O que é um veículo
pessoal? Confissão e atendimento, a

busca de orientação, partilha, desabafo. No período mais alto da pandemia, com grande frequência, recebemos pessoas desanimadas, mas o
fato de dirigir-se para um Santuário,
buscando, já é uma reação. Canal
pessoal de evangelização nós temos
aqui, graças a Deus. Alguns grupos
de Pastoral pararam, mas foram
buscando caminhos, através da internet. Leigos, catequese, crianças,
grupos vários, se encontravam virtualmente para meditar a Palavra de
Deus, para rezar o Terço... Começamos a missa presencial em 14 de
Junho, logo após a Festa de Corpus
Christi e fomos percebendo a vontade do povo de se encontrar. Fui sentindo a presença do povo na Festa
de Nossa Senhora Aparecida e mais
ainda na Festa de São Judas Tadeu,
em Outubro. Em dias 28 “normais”
baixou a frequência sim, mas a igreja
sempre esteve aberta, com os padres
disponíveis.
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4) Como os devotos de
São Judas podem ajudar
essa Paróquia/Santuário a
ser ainda melhor para acolher o Povo de Deus?
Essa pergunta remete a
algo que refletimos sempre:
como aumentar a quantidade de devotos? Os próprios
devotos podem dar sugestões para nós, razoáveis, realistas. Temos que melhorar
nosso ambiente de confissão,
mais espaço para a bênção,
limpeza, fazer um mutirão para lavar a fachada das igrejas, melhorar os banheiros. Além disso, continuar publicando os testemunhos
dos devotos e eles falarem mais de suas graças alcançadas. A partilha do bem que o devoto recebe, por intermédio de São Judas Tadeu,
divulga, amplia a devoção, vai atraindo mais pessoas.

Fotos: PRenata Souza.

5) Quais os projetos que o senhor tem em mente para 2021,
passadas as festividades do Jubileu de Carvalho da Paróquia?
A primeira coisa a fazer é a organização do espaço. Um pensamento frequente é organizar uma sala dos milagres, onde possamos
depositar objetos que os devotos nos trazem, como sinal da graça
alcançada, dos ex-votos. Espero que em 2021 a gente consiga dar
encaminhamento a isso. Já preparando os 25 anos da elevação dessa igreja na categoria de Santuário, em 18 de Novembro de 2022.

6) O senhor teria uma mensagem aos devotos de São Judas
Tadeu, leitores do Jornal São Judas para 2021?
Povoa a minha mente, ressoa em meu coração, a frase de São
Paulo Apóstolo aos Filipenses sobre aprender a arte de viver em
qualquer situação. Não se trata de uma inatividade ou conformismo. Não crio atitudes de revolta, histeria, porque a situação está
ruim, mas procuro vencer as dificuldades do momento. O impacto
de uma crise como a quem vivemos em 2020 não dá para negar...
Mas o que posso fazer? Vou observar as normas de prevenção do
vírus, aumentar a higiene sim, mas ter atitude necessária em todos
os momentos da vida, e nesse período em particular, reagir! Não
nego que me assusta, limita, mas não me entrego. Arregaço as mangas, recolho as forças e vou à luta. Imagino que muita gente perdeu
algum parente ou amigo nessa pandemia e isso é doloroso. Mas
não podemos girar diante da dor, mas reagir. Vamos continuar, em
frente, reunir as forças, observar os cuidados e ir à luta. Deus livra
e guarda a todos nós. Vamos terminar esse ano e começar 2021 com
disposição e esperança. Sacudir a poeira e dar a volta por cima.
Deus dá luz, injeta luz na história da gente.
Entrevista concedida a Priscila de Lima Thomé Nuzzi.

Destaque
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Deus entra em nossas casas
Estar em casa, voltar para casa depois de dias no hospital, isolados pela Covid... que maravilhosa experiência! Muitos a tem feito nos últimos meses, eu
mesmo, após 7 dias de internação. Outros não conseguiram retornar à própria
casa, mas foram acolhidos nos braços do Pai, na sua Casa Definitiva.
Felizes os que tem casa onde abrigar-se do frio e da chuva, onde reunir as
suas coisas, onde encontrar os seus entes queridos. Também o Filho de Deus
veio habitar entre nós. Escolheu uma casa, a de Maria e José. Não invadiu nem
arrombou essa casa. Fez-se anunciar pelo Anjo que pediu licença, respondeu às
perguntas de Maria, e depois do seu Sim, “fez-se carne no seio de Maria e habitou entre nós” (cf Lc 1,23-38; Jo 1,14). Pela casa de Maria e José, Jesus entrou
na casa de todos, na casa comum a todos, este mundo em que vivemos.
No Tempo do Advento nos prepararemos para celebrar esse extraordinário
evento da vinda de Cristo ao mundo. De tanto amar o mundo Deus enviou o seu
Filho (cf Jo 3,16). Como preparar-nos?
Ornamentar a casa com algum símbolo do Natal (não basta o Papai Noel):
a coroa do Advento com suas quatro velas, a serem acesas uma por semana, a
partir do domingo, dia 29 (ele veio como Luz para iluminar as nossas trevas).
• Alguma árvore de Natal, símbolo da vida.
• Montar um presépio com imagens da cena do nascimento de Jesus, da estrela que guiou os magos, dos pastores visitando a gruta de Belém.
• Alguma frase natalina - não basta “Boas festas e próspero ano novo”. Melhor escolher alguma frase tirada da Bíblia, de alguma oração ou canção de Natal... O livreto
da NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA é rico em palavras cheias de sentido e amor.
• Especialmente importante é fazer a Novena em família. O ideal seria fazê-la com vizinhos, familiares e amigos. Mas... o que nos permitirá a Covid neste
ano? O cuidado pela vida e saúde vem em primeiro lugar! Então, resta a possibilidade de fazê-la em casa, com os da própria família.
Os encontros do livreto falam justamente da casa: a casa de Maria, de José,
de Zacarias e Isabel, dos pobres... e o último tema é: Deus entra na casa das
nossas famílias.
O livreto pode ser encontrado na Loja do Santuário por R$ 2,00. É rico em textos
da Palavra de Deus, cânticos de Natal, orações de louvação, pedidos de bênçãos e
uma pequena e singela Ladainha do Menino Jesus. E sugestões concretas de como
dar atenção aos mais pobres, aos sem casa, a quem falta alimento, roupa e esperança.
Não é conveniente deixar a Novena para os 9 últimos dias antes do Natal.
Melhor começar já: dois ou três encontros por semana, para fazer tranquilamente o caminho para o Natal.
No Santuário você encontra padres à disposição para a sua confissão pessoal:
todos os dias, das 9 às 17. Arrepender-se dos pecados, pedir e receber o perdão, é
um grandioso fruto da vinda de Jesus a nós, por amor, e do derramamento do seu
sangue na cruz para a remissão dos pecados.
E não esquecer a missa dominical e a Missa do Natal. Quem tiver a possibilidade de participar na igreja, presencialmente, sem correr riscos, seja bem-vindo! Quem não puder comparecer à igreja, participe em casa da Missa televisionada; o Santuário transmite a Missa pela TV Gazeta todo domingo às 8h30;
ou acompanhe a missa por rádio, ou pela webtvsãojudas; e faça fervorosamente
a sua comunhão espiritual.
Além disso, o livreto traz, à página 53, uma breve e bonita oração para fazer antes da ceia ou antes de abrir os presentes. Faça
dessa santa Noite, com sua família, um belo e feliz momento de
encontro com Jesus, um tempo de oração, solidariedade e paz!
PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ

RECOMENDAMOS!
Você poderá adquirir o livreto “Novena de Natal em Família, DEUS ENTRA
EM NOSSAS CASAS” para rezar em casa com a sua família, na Loja oficial de
artigos religiosos do Santuário São Judas Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial.
Mais informações pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail:
contato@lojasaojudastadeu.com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

Foco
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ
vida e graça de Deus em nós, mas
ainda pecadora pelo lado humano,
pecador que sobrevive no homem.
Mesmo na condição de pecadores
somos chamados e destinados à santidade: “Sede santos como vosso Pai
é santo...” (Lv 19, 2 e Mt 5,48). “A
vontade de Deus
é a nossa santificação” (1 Ts
4,3).
Crescemos
na Igreja, alimentando nossa
caminhada de fé
com a luz da Palavra de Deus,
com o ensinamento de Cristo
e com a orientação da Igreja,
e nos fortalecemos na missão
de cristãos, com
Jesus a quem recebemos na santa comunhão. A Igreja como Mãe sempre
nos acolhe embora, às vezes, nos tornemos filhos pródigos, vivendo distantes e “curtindo” a vida, ou como
ovelhas desgarradas do redil. Como
mestra, a Igreja se oferece para complementar a formação cristã recebida
em família, com a preparação para
a Eucaristia. Sendo catequese familiar, os pais participam intensamente.
Como a lembrança da 1ª Eucaristia
não é diploma de formatura em matéria religiosa, a criança continua no
Grupo de Perseverança, como coroinha, Infância Missionária, MEJ (Movimento Eucarístico Jovem), Missa
“com crianças”. O apoio da família é
importante nessa fase.
Perseverando, com 14/15 anos começa com a formação para a Crisma,

abre-se espaço para grupo de jovens
com encontros de formação, retiros
de espiritualidade, comunidade nova
com carisma especial. Há muitas opções: TLC, MDJ (Missão Dehoniana
Juvenil), Jovens Sarados...
A perseverança e participação na
comunidade paroquial continua
com a Pastoral
dos Namorados.
Cabe
escolher
bem e valorizar
as qualidades que
nos levaram a ser
namorados e ajudar-nos a eliminar
as falhas, defeitos
que nos acompanham, pois somos
diferentes. Tudo
de bom que semearmos durante
o namoro: amor,
sinceridade, fidelidade, respeito, castidade, e até orientação com sacerdote, reverterá em bênção e realização
após o casamento. Com o casamento
dos filhos, duas famílias se unem.
Para os primeiros anos de casados, o movimento “Família em Botão” oferece troca de experiências
e partilhas de vida. Para aprimorar
o viver e conviver em família, há o
ECC (Encontro de Casais com Cristo) ENS (Equipes de Nossa Senhora), MFC (Movimento Familiar Cristão), EM (Encontro Matrimonial).
Merecem atenção especial a Segunda União, esposos separados, casais
amasiados...
Como família, convém cultivar
a pertença e participação na comunidade paroquial, exercendo algum
ministério e prestando algum serviço. Na Liturgia, como leitor, cantor,
músico, Ministro Extraordinário da
Eucaristia, na equipe de acolhimento, na Pastoral do Dízimo, do Idoso
e da Criança, como voluntário nas
promoções e eventos, ofertando o
dízimo, pois sou corresponsável pelas necessidades da comunidade. Somos a família paroquial. Queremos
conhecer-nos, amar-nos e conviver
como irmãos, na fé.

Igreja Católica
é a comunidade
de fiéis cristãos
que frequentam os
mesmos Sacramentos
instituídos por Cristo,
como canais da vida e
da graça de Deus!

A FAMÍLIA CRISTÃ PARTICIPA DA
IGREJA/COMUNIDADE
Agradecemos aos leitores do Jornal São Judas pela perseverança em
ler a catequese mensal sobre a espiritualidade da família cristã. Neste
mês, falaremos sobre: “A FAMÍLIA
CRISTÃ PARTICIPA DA IGREJA/
COMUNIDADE.”
Ao ouvirmos a palavra “Igreja”,
afloram à mente diversos conceitos,
cada qual entendido no seu sentido: igreja bela, espaçosa, se refere
ao prédio/edifício, onde se celebra
o culto; igreja católica, evangélica,
ortodoxa... indica confissões/grupos
religiosos com ritos próprios. Em
nosso artigo, Igreja Católica é a comunidade de fiéis cristãos, que professam as mesmas verdades de fé,
elencadas nos símbolos apostólico e
niceno-constantinopolitano, que frequentam os mesmos Sacramentos,
os 7 instituídos por Cristo, como canais da vida e da graça de Deus, que
obedecem aos legítimos pastores: ao
Papa, ao bispo e ao Padre...
Pelo Batismo e pela fé nos tor-

namos membros ativos dessa Igreja e somos filhos de Deus, feitos à
sua imagem e semelhança, templos
do Espírito Santo (Gn 1,26 e 1 Cor
6,19). Como batizados, somos a Igreja de Cristo, santa pela presença da

Marisa e Mário Deslandes participam da Pastoral
Familiar e do ECC - Encontro de Casais com Cristo
na ParóquiaSantuário São Judas Tadeu

PE. ALOÍSIO
KNOB,SCJ

Nosso
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Fotos: Arquivo Jornal São Judas.

JUBILEU 80 ANOS

ORAÇÃO
DO JUBILEU

O “ENCANTO” DE NOSSO CORAL
Cada devoto que vem ao Santuário São Judas, pelas mais diferentes razões, sai daqui com sua fé reavivada e isso acontece sobretudo, quando as celebrações
são animadas pelos Corais.
O Coral São Judas Tadeu existe desde o início desta Paróquia, formado por um grupo de devotos que
participava das celebrações, orando, cantando e tocando instrumentos musicais. Em 1942 já havia o Coral
de adultos e o das crianças. O precursor do Coral foi o
sr. Otávio Nunes: músico, maestro e compositor que,
com os seus familiares e
amigos o conduziu até
1952. Sucederam ao sr.
Otávio vários maestros
igualmente dedicados,
dos quais citamos alguns: sr. Jorge Adalberto Schreiner, Padres
Antônio Boing, Bertini
e Afonso, o sr. Eduardo
Koshibashi, Irmã Leonilda, sr. João Quirós,
sr. Rulival Rodrigues do
Prado e atualmente o sr.
Renato Roso (foto).

O Coral São Judas é polifônico e apresenta-se
mais frequentemente acompanhado de órgão ou
piano, pela professora Nélgi Cruz, participando de
missas, casamentos, concertos, cantatas e recitais.
Executa cantos sacros e profanos, com o mesmo
acompanhamento ou com orquestrações especiais,
tanto nesta Paróquia como em outras Paróquias e
municípios.
O Coral São Judas é composto de quatro naipes de cantores amadores, com aproximadamente
30 figurantes, pertencentes às mais variadas categorias profissionais.
Atualmente, como tantos membros da Paróquia, muitos com idade mais avançada, estão em
casa, participando das celebrações online, pelo
Youtube, até o fim desta pandemia do novo coronavírus. Quem sabe, quando acabar esse período
tão difícil, possamos celebrar com uma bela apresentação musical!

Encerradas as comemorações do JUBILEU DE CARVALHO, os 80 anos, da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu (completado em 25 de Janeiro de 2020), vamos
divulgar novamente a oração elaborada pelos padres dehonianos da comunidade especialmente para a ocasião. Agradeçamos a
Deus pelo passado e a todos que construíram a comunidade e pedindo a Deus pelo
futuro dela, com todos os envolvidos e suas
famílias. Ainda é tempo de rezarmos:
“Senhor Jesus, vós dissestes aos vossos
apóstolos: ‘Como o Pai me enviou assim
eu vos envio’. Nós vos louvamos e bendizemos pelo dom da Igreja que construístes
sobre o fundamento dos apóstolos. Especialmente, nós vos louvamos e bendizemos
pelo dom da nossa Igreja Paroquial criada
há 80 anos, cujo padroeiro é o vosso apóstolo e mártir, São Judas Tadeu.
Muito obrigado, Senhor, por todas as
pessoas que vieram antes de nós: cristãos
leigos, pessoas consagradas e sacerdotes.
Eles receberam o tesouro da fé e o transmitiram de geração em geração. Hoje,
agradecidos, pela intercessão de São Judas Tadeu, vos pedimos: Aumentai em
nós o amor por vós, a compaixão pelos
necessitados e renovai o nosso ardor missionário, a fim de que possamos cumprir
nossa vocação e missão. Amém!”
Aos religiosos, padres e leigos que hoje
dirigem os destinos da Paróquia cabem todo
o esforço de fidelidade à obra tão bem começada. A melhor gratidão que podemos
prestar aos pioneiros é levar adiante seu projeto inicial, e rezar pela comunidade e suas
necessidades. Disse Jesus: “Peçam, e lhes
será dado! Procurem, e encontrarão! Batam
e abrirão a porta para vocês!” (Lc 11, 9).

Nossa
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

É ERRADO PARTICIPAR DE
SUPERSTIÇÕES DE FIM DE ANO?
Olá queridos devotos e paroquianos, talvez tenhamos já a resposta
obviamente certa: que é errado participar de superstições, pois não há
sentido nestas práticas. Porém vale
a pena levantarmos algumas considerações importantes para os que são
cristãos e aos que, por ventura, ao ler
este artigo, almejam seguir o caminho de Jesus Cristo, na sua Igreja, a
Igreja Católica.
São inúmeras as superstições que
poderíamos listar aqui, porém todas
se alicerçam numa crença que pode
até ter um sentido simbólico. O problema é quando o aspecto da magia
ou de forças sobrenaturais lhes são
atribuídas. O que para nós, cristãos,
não se concebe, mediante nossos
símbolos, liturgias, orações etc...
Para nós cristãos, as intervenções
sobrenaturais nunca dispensam alguma
mediação participativa, seja das criaturas, seja dos próprios filhos de Deus. O
milagre, a graça, a bênção, nunca dispensará uma parte que seja nossa. Porque é assim que Deus nos ama.

Se Deus nos desse tudo, sem que
houvesse parte nossa, Deus seria tirano e nos tiraria a liberdade, assim
não seríamos livres, mas escravos. E
felizmente, é para a liberdade e para o
Amor que Deus nos fez. Sorte ou azar
não fazem parte da doutrina cristã católica. E mais, tanto Deus é bom, que
nos deu inúmeros dons, inclusive o de
administrar seus bens, de modo que
toda a Criação viva em paz e harmonia, e todos tenham o mínimo de condições de viver uma vida digna. Sorte
ou azar não existem como forças ocultas ou energias positivas ou negativas.
Sorte e azar são invenções humanas.
Jogar, apostar, vestir roupas de determinada cor, beber tais bebidas, comer
tais alimentos, esperando que atraia
forças, fluídos, energias, etc... sãoo
que diz o dito popular: mero TIRO
NO ESCURO. Acerta quem acertou,
erra quem errou.
Jesus, nosso Deus e Senhor, vivo
e Ressuscitado, entre nós, a única
presença, de fato espiritual, por meio
do seu próprio Espírito Santo nos en-

sina: “Eu sou o caminho, a verdade
e a vida”, nada, ninguém, nenhuma
energia, é tão poderosa como sua
própria vida em nós. “Eu estarei convosco até o fim dos tempos”. Nestes
tempos em que celebramos sua vinda
ao mundo como ser humano, guardemos apenas duas grandes verdades
motivadoras para os momentos de
celebração de Natal, fim de ano e início de novo ano:
1) Só encontramos felicidade verdadeira e plena em Amar a Deus, e
amá-lo é reconhecê-lo em Jesus e em
sua proposta de vida: sermos verdadeiramente filhos de Deus como ele
é Filho. Ter Deus por Pai é reconhecer que tudo o que temos, desejamos,
sonhamos, almejamos já pertence a
Ele e, com sua graça e nosso esforço, é possível alcançar absolutamente tudo, exatamente tudo, não o que

queremos, mas que PRECISAMOS.
2) Em decorrência disso, do reconhecer Deus como Pai, significa reconhecer que todos somos IRMÃOS e
ninguém tem o direito de se colocar
como Pai superior, divino, opressor
de ninguém. Ou seja, reconhece que
Deus é Pai é ver, em cada ser humano,
a face de filho de Deus tal como eu
sou. Assim a maior sorte é saber que
Deus não nos quer sozinhos, somos
todos irmãos. Assim conclama o Papa
Francisco nestes últimos tempos.
A “sorte” de bênçãos e graças, de
bem-estar material, corporal, espiritual, existencial, não dependerá da
energia que atraímos ou deixamos
de atrair. Dependerá tão só e exclusivamente da nossa capacidade de
reconhecer a Paternidade de Deus e
o amor-comunhão com todos os irmãos. Só assim a ninguém faltarão os
bens necessários para ser dignamente
feliz nesta vida.
Peça a Deus, sem superstições
essa bênção: “Senhor faz-me ser vosso filho. Que a Criança que foste em
Belém, desperte em mim e nos meus
um amor fraterno de energia voluntária sem precedentes, para que eu seja
realmente feliz sem que nenhum dos
meus irmãos sejam infelizes. Para
que eu seja alegre sem que nenhum
dos meus irmãos se entristeçam. Para
que eu seja livre sem escravizar ninguém. Enfim, para que tenha tudo,
não para que seja como um deus, mas
para que seja irmão sem que ninguém
fique sem nada”.
Se você tem alguma 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 do Jornal São Judas nesta coluna
“Perguntas que a fé responde.”

CLAUDEMIR MARCEL DE FARIA
Departamento de Comunicação e Marketing
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
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ATENDIMENTOS E CURSOS NA OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS
Quando precisamos tomar dois ou mais remédios
simultaneamente, pode ocorrer alteração do efeito em comparação ao uso isolado do medicamento.
Basicamente assim podemos definir as interações
medicamentosas. Esta associação de medicamentos
frequentemente ocorre com o objetivo de melhorar determinado efeito dos remédios em nosso organismo,
contudo, muitas interações podem diminuir o efeito de
um dos medicamentos ou provocar efeitos danosos.
Um caso de interação bastante comum é o uso
de antiácidos e anti-inflamatórios. O antiácido diminui a absorção do anti-inflamatório, reduzindo o
seu efeito terapêutico.
Além das interações entre medicamentos, há
interações perigosas entre medicamentos e alimentos. Um exemplo é a interação com antibióticos
que se ligam às proteínas do leite e formam aglomerados do cálcio presente nesse alimento. Por
isso, a melhor recomendação é a ingestão de quaisquer medicamentos com água (e não com leite).
É importante lembrar que, em hipótese alguma,
devem ser ingeridas bebidas alcoólicas durante o uso
de medicamentos. O álcool pode alterar a interação
de enzimas em nosso organismo quando em contato com a maioria dos medicamentos e também pode
aumentar a dose original dos medicamentos. O paracetamol, por exemplo, pode ser tóxico ao fígado, e o
consumo de bebida alcoólica pode elevar essa toxicidade, causando problemas graves ao fígado.
Por isso, devemos ter em mente algumas recomendações, a fim de evitar o risco de problemas de
saúde relacionados às interações medicamentosas.
Confira:
• Evite a automedicação, mesmo com a indicação
de amigos ou familiares;
• Leia a bula;
• Pergunte ao médico se o medicamento pode ser
tomado junto com outros;
• Pergunte se o medicamento pode ser tomado antes
das refeições e se é preciso evitar.
PEDRO AUGUSTO FREITAS
BANDEIRA
Farmacêutico da Obra Social São Judas Tadeu.
Apoio do Departamento de Gestão de Pessoas
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

Horário de Funcionamento dos Bazares de
Roupas
Dias: quintas e sextas-feiras, das 9h às 15h. Aos
sábados, das 8h30 às 11h.
Local: Obra Social São Judas Tadeu.
Endereço: Av. Piassanguaba, 3061.
Bazar de móveis, livros e eletrônicos
Dia: Sábados, das 8h30 às 11h.
Local: Obra Social São Judas Tadeu.
Endereço: Alameda dos Guaiós, 40
Novo Horário de Atendimento da Farmácia
A partir do dia 8 de Dezembro a Farmácia
Comunitária vai funcionar em novo horário: às
terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h30
e das 13h às 16h.
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 controlados e antibióticos não
dispensamos).
Mais informações tel. (11) 2050-6191.
CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
1- Curso de Cuidador de Idoso, em parceria
com a Escola Alpha
Dias: 24/11 e 01/12.
Hora: 9h às 16h.
Local: Obra Social São Judas Tadeu.
Investimento de R$ 150,00 em dinheiro.
Trazer 1 cópia do RG.

2- Curso de Babá e Berçarista, em parceria
com a Escola Alpha.
Dia: 02/12.
Hora: 9 às 16h.
Local: Obra Social Sá Judas Tadeu.
Investimento de R$ 100,00, em dinheiro.
Trazer 1 cópia do RG.
3- Curso de Portaria, Controlador de Acesso
e Recepção, em parceria com a Escola Alpha
Dia: 03/12.
Hora: 9h às 16h.
Local: Obra Social São Judas Tadeu.
Investimento de R$ 80,00. Trazer 1 cópia do RG.
Obs: Inscrições antecipadas para todos os cursos.
4- Projeto Saúde da Mulher
Este Projeto visa atender as mulheres em geral,
em todos os seus aspectos: físicos, psicológicos
e social.
Local: Obra Social São Judas Tadeu.
Mais informações na Secretaria da Obra
Social São Judas Tadeu.
5- Projeto Viva Melhor - Acupuntura
A Obra Social oferece, através deste projeto de
Acupuntura, tratamento para diversas doenças como
enxaqueca, estresse e ansiedade, dores musculares,
lombar, insônia, depressão, entre outros.
Dias: segunda e sexta-feira.
Local: Obra Social São Judas Tadeu.
Investimento de R$ 40,00, em dinheiro, cada sessão.
Informações na Obra Social São Judas
Tadeu.

Inscrições e informações para todos os Cursos na Obra Social São Judas Tadeu de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h. Endereço: Av. Piassanguaba, 3061. Tel: (11) 2050-6190.

Acontece

12

no Santuário
RESULTADOS DA
AÇÃO ENTRE AMIGOS 2020
No último 28 Maior, dia 28 de Outubro, após
a Missa das 12h, foi realizado o sorteio dos
prêmios da “Ação entre amigos,” iniciada antes
da pandemia e prorrogada para esta data, em
prol da manutenção das Obras do Santuário
São Judas Tadeu e reforma do Salão Dehon. Os
números sorteados foram:
1º prêmio - (Smart TV 50´ LED 4K Samsung):
Número 80.933.
2º prêmio - (Celular Samsung Galaxy A20):
Número 83.431.
3º prêmio - (Smartband Xiaomi Mi Band 4):
Número 84.171.
Todos os prêmios foram entregues.
Agradecemos a todos que contribuíram com
essa ação e parabéns aos ganhadores!
SURPRESA DE ANIVERSÁRIO
No dia 19 de Outubro o Padre Aloísio Knob
completou 84 anos de vida e o Apostolado
da Oração do Santuário São Judas Tadeu o
surpreendeu com a presença de vários membros
participando da Santa Missa que ele presidiu às
9h, em ação de graças por sua vida.

AGRADECIMENTO ÀS PADARIAS
Agradecemos às Padarias “Pão Caseiro” e “Ceci”
pela generosa contribuição no dia da Festa de
São Judas Tadeu 2020. Obrigado pela parceria
de sempre! Que esse gesto de fraternidade
retorne em prosperidade e abundância em seus
negócios. Viva São Judas Tadeu!
PANIFICADORA CECI
Av. Afonso Mariano Fagundes, 1350
(11) 2275-3991
PÃO CASEIRO
Avenida Jabaquara, 712
(11) 2275-4643
FEIJOADA E BOLO DE SÃO JUDAS
A comemoração do 28 Maior, dia do Padroeiro,
neste ano começou no dia 25 de Outubro, com
uma deliciosa Feijoada, o tradicional Bolo
de São Judas e bênçãos em drive thru, para
evitar aglomerações nesse tempo de pandemia.
Agradecemos a todos que visitaram o Santuário
e levaram para casa essas delícias, preparadas
com muito carinho. E agradecemos também
a todos os voluntários que fizeram tudo isso
acontecer. Que Deus abençoe muito a todos os
envolvidos!

Jornal São Judas
Dezembro de 2020
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CONTINUE CONTRIBUINDO
COMO PUDER!
Caro Devoto, nós louvamos e agradecemos a Cristo, nosso Senhor, por todo o bem que você tem feito
à Igreja e a esta Paróquia/Santuário São Judas Tadeu,
através da sua fiel colaboração. Graças ao seu gesto
concreto e fiel, de comprometimento e doação, é que
o Senhor opera tantas obras neste Santuário, na ajuda aos irmãos que precisam, em nossa Obra Social e
em tantas iniciativas de evangelização, principalmente
agora, pelos meios de comunicação.
Nosso empenho – todo o tempo – é o de aproximar
você de nosso Santuário, e de aproximar o Santuário de
você. A nossa dedicação é que você sinta-se parte dessa
grande obra do amor de Deus que há 80 anos acolhe você,
devoto, paroquiano, voluntário, agente de pastoral.
Não deixe de realizar suas doações à comunidade,
sobretudo nesse momento! Para continuar mantendo
esse Santuário, contamos com a sua colaboração concreta. Para depósitos, bancários, de qualquer valor para:
PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 63.089.825/0115-02.
BRADESCO
AGÊNCIA 2818-5,
CONTA CORRENTE 000028-0.
NOVA CONTA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OPERAÇÃO 003, AGÊNCIA 3103.
CONTA CORRENTE 00800054-1.
SANTANDER
AGÊNCIA 3706,
CONTA CORRENTE 130051750.

Após a sua doação, se possível, envie uma foto do
comprovante para santuario@saojudas.org.br ou
Whatsapp (11) 9 9204 8222.
Participe da Família dos Devotos de São Judas Tadeu:
Whatsapp (11) 9 9204 8222
familiadosdevotos@saojudas.org.br

Jornal São Judas
Dezembro de 2020
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OUTRAS INFORMAÇÕES
AGENDA PARA CASAMENTOS 2021
Está aberta a Agenda para Casamentos em 2021 no Santuário São Judas
Tadeu. Estão sendo agendados os horários para atendimento exclusivo, pelo
e-mail: casamentos@saojudas.org.br.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO NO SANTUÁRIO
A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu vai realizar nos dias 24, 25 e 31 de
Dezembro deste ano e 1º de Janeiro de 2021 celebrações especiais pelo Natal e Ano Novo. Os horários de missa de alguns dias, de bênçãos e confissões, também serão alterados em virtude dos feriados. Todas as missas são
presenciais. Será preciso inscrever-se somente para as missas dominicais,
pelo site: www.saojudas.org.br. Confira e participe:
MISSAS
24/12/2020 Quinta-feira (Véspera Natal): 9h, 12h, 15h, e às 19h30 Missas
solene do Natal do Senhor
25/12/2020 Sexta-feira (Feriado de Natal): 10h, 12h, 18h, e às 19h30 Missas
do Natal do Senhor
26/12/2020 Sábado: 9h e 12h
27/12/2020 Domingo: 8h30, 10h, 12h, 15h, 18h
28/12/2020 Segunda-feira (Dia votivo a São Judas Tadeu): 6h, 7h, 9h,
12h, 15h, 17h, 18h e 19h30
29/12/2020 Terça-feira: 9h, 12h, 15h, 17h
30/12/2020 Quarta-feira: 9h, 12h, 15, 17h
31/12/2020 Quinta-feira (Véspera Ano Novo): 9h, 12h, 15h, e às 19h30,
Missas solene da Mãe de Deus
01/01/2021 Sexta-feira (Feriado Confraternização Universal): 10h, 12h,
18h, e às 19h30 Missas da Mãe de Deus
02/01/2021 Sábado: 9h e 12h
03/01/2021 Domingo: 8h30h, 10h, 12h, 15h, 18h
*Transmitidas pelo Youtube do Santuário São Judas Tadeu.
Quanto às missas do dia 28, consulte o site: www.saojudas.org.br.
CONFISSÕES E BÊNÇÃOS
Dias 24, 25, 31 de Dezembro de 2020 e 1º de Janeiro de 2021:
das 8h às 14h
Dias 26, 27, 29, 30 de Dezembro de 2020, 2 e 3 de janeiro de 2021:
das 9h às 17h
Dia 28 de Dezembro de 2020: das 7h às 19h.

CIC – CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA

Você poderá adquirir o livro CIC – Catecismo da Igreja
Católica, com preços especiais, na Loja oficial de artigos
religiosos do Santuário São Judas Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial. Mais informações pelo tel (11) 2275-0724.
WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

MATRÍCULAS PARA CURSO DE INGLÊS
Está sendo aberta uma nova turma para Curso de Inglês na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu para nível básico com a Professora Ana Cristina. Informações sobre valores, dias da semana, duração ou quaisquer outras dúvidas,
através do tel. (11) 95201-5011 (Whatsapp), direto com a professora.
Idade mínima 11 anos. O curso é certificado.
INSCRIÇÕES PARA A SANTA MISSA
Desde 09 de Novembro, o fiel que quiser participar da celebração da Santa
Missa de segunda a sábado, no Santuário São Judas Tadeu, não precisará
mais inscrever-se pelo site. A entrada será por ordem de chegada e respeitando-se o número máximo de 200 pessoas no templo. Ao chegar a este número o acesso será bloqueado. Mas atenção: para as celebrações realizadas
aos domingos, a inscrição continua valendo, pelo site: www.saojudas.org.
br. Não deixe de usar sua máscara e lembre-se que é possível acompanhar
a Santa Missa pelos nossos meios de comunicação. Saiba mais: https://saojudas.org.br/2020/11/05/inscricao-so-sera-exigida-para-missas-dominicais/
VOLTA DO PROJETO
BEM VIVER

CALENDÁRIO 2021 DE
SÃO JUDAS TADEU

O Projeto Bem Viver, para a Terceira Idade, da Obra Social São
Judas Tadeu, retornou suas atividades, toda terça-feira, às 14h no
Salão Dehon, com os cuidados necessários no contexto atual da pandemia da Covid-19. Os dias e temas dos encontros em Dezembro:
Dia 01/12 - Palestra sobre cuidados paliativos na terceira idade;
Dia 08/12 - Vivência corporal,
exercícios para bem-estar;
Dia 15/12 - Encerramento com um
show de MPB.

O Calendário São Judas Tadeu
2021 já está à venda na Loja oficial
de artigos religiosos do Santuário,
ao lado da Secretaria Paroquial,
por R$ 10,00 cada, e no site: www.
saojudas.org.br. Fotos originais,
relembrando a fé e a devoção a
São Judas, às vésperas de celebrarmos 25 anos da comunidade enquanto Santuário, em Novembro
de 2022. Mais informações pelo
tel (11) 2275-0724. WhatsApp:11
99338-0758. E-mail:
contato@lojasaojudastadeu.com.
www.lojasaojudastadeu.com

BAZAR DE NATAL DO APOSTOLADO

Nos dias 10 e 11 de Dezembro, das 9h às 15h,
na entrada da Sala São Judas, o Apostolado da
Oração do Santuário vai promover um Bazar de
Natal, com roupas, acessórios, livros, brinquedos,
utensílios domésticos e de decoração. Venha prestigiar, com sua máscara de proteção.
Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 20 de
Novembro de 2020. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou
WhatsApp (11) 99239-2608 e site: www.saojudas.org.br E-mail:
secretaria@saojudas.org.br
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A MANJEDOURA QUE DEUS ESCOLHEU!
Celebrar o Santo Natal é celebrar também a nossa própria vitória em chegar a mais um final de
ano com vida, apesar deste ano ter sido tão desafiador para nós. Mas somos privilegiados em ter
um PAI que nos acolhe, nos protege, nos escuta e ama.
O grande desafio das datas que se repetem, é nos fazer crer que há sempre novidade, há sempre
beleza, há sempre um porque delas se repetirem novamente. Na verdade, esta tarefa não compete a elas,
mas, a nós que somos o motivo delas existirem! É por isso que, com muita alegria, queremos acreditar
mais uma vez nesta beleza de Devoções, Novenas, Cantos e Celebrações Natalinas que se iniciam!
Comemoremos o nascimento do nosso Rei, que tanto nos ensinou e continua nos ensinando.
Você que já é Devoto de São Judas Tadeu, sabe a importância de Deus em nossa vida e, sobretudo,
a necessidade de que esta data, não seja mais uma na vida de tantas pessoas.
Que São Judas Tadeu continue intercedendo junto a Deus, por todos nós e nossas famílias.

CADASTRO PARA NOVOS
DEVOTOS COLABORADORES
Eu quero colaborar com a família dos Devotos de São Judas Tadeu!
TRAGA A ESTA DATA O
NOVO QUE ELA MERECE!

Nome Completo:
Endereço:

• Dê um novo olhar às leituras da sua Revista e Jornal
São Judas Tadeu;

CEP: 		

• Aprecie a Carta que todos os meses o Pe. Eli (Pároco
e Reitor) escreve carinhosamente para você;

Celular:

• Na medida do possível, mantenha ou reative sua
doação, para que a sua experiência com o Menino
Deus alcance tantos corações.
Você é a Manjedoura que Deus escolheu! Você é um
Devoto de São Judas Tadeu!!
Venha fazer parte da Família dos Devotos de São Judas
Tadeu. Se você já faz parte dessa Família, obrigado
pelo seu SIM! Convide um Amigo(a) para fazer parte.
Preencha a ficha abaixo com seus dados e envie para
santuario@saojudas.org.br ou WhatsApp 11 99204 8222 e

Data de nascimento:

Telefone residencial:

CPF:
E-mail:

Preencha o cadastro e entregue na Secretaria Paroquial ou envie para: santuario@saojudas.
org.br ou WhatsApp (11) 9 9204-8222. Você receberá mensalmente a Revista São Judas e um
boleto para colaboração espontânea. PARTICIPE!

Você pode nos ajudar via transferência bancária:
Paroquia São Judas Tadeu
CNPJ 63.089.825/0115-02 Bradesco Ag 2818-5 c/c 0028-0

NATAL 2020 Ficar longe nunca aproximou tanto!
Tempos difíceis pedem união, mesmo que não possa ser física. A pandemia da Covid-19 suscitou um reencontro com Deus, na oração e fé redobradas.
Distantes e ao mesmo tempo juntos espiritualmente, vamos continuar fazendo nossa parte para preservar a saúde de quem amamos.
Que esse Natal seja um encontro de almas voltadas para o Alto, apreciando o milagre da Vida que Deus traz ao mundo, no pequeno Menino reclinado
numa manjedoura. Que todos tenham um abençoado e Feliz Natal em família!

saojudas.org.br
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ESTA EDIÇÃO DO JORNAL SÃO JUDAS NÃO SERÁ IMPRESSA EM PAPEL, MAS CIRCULARÁ ONLINE, PELO SITE E REDES SOCIAIS DA PARÓQUIA/SANTUÁRIO
SÃO JUDAS TADEU, DEVIDO AO MOMENTO DE PANDEMIA QUE ATUALMENTE TODOS VIVENCIAMOS. CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DE TODOS!

