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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - NÃO PODE SER VENDIDO

SÃO JOSÉ, PROTETOR DA
SAGRADA FAMÍLIA E DA
IGREJA, ROGAI POR NÓS!
O Ano e o mês de São José são
oportunos para aprofundar a
espiritualidade Josefina

E mais: O Sacramento da
Reconciliação é a intenção do
Papa para Março. Confira!
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CONSTRUIR PONTES E NÃO MUROS
1 – O MURO ENTRE JUDEUS E PAGÃOS
Quando o apóstolo Paulo trata das diferenças culturais, em geral, e religiosas,
em particular, existentes entre judeus e
pagãos (gregos e outros), ele afirma que:
“de ambos os povos, Jesus fez um só
povo, tendo derrubado o muro de separação que havia entre eles, e suprimiu em
sua carne a inimizade” (Ef 2,14).
Sim, as diferenças culturais e religiosas que havia entre judeus e pagãos,
ao longo dos séculos se fortaleceram de
uma tal forma, que Paulo as compara a
um “muro de separação”. Entre os dois
povos foram-se criando distanciamentos,
hostilidades e mesmo proibições que só
fizeram aumentar a separação.
Veio Jesus Cristo. Ele revelou o Pai.
Falou do Reino dos Céus. Combateu as
divisões e rezou pela união. Ensinou que
todos os seres humanos são filhos e filhas
do mesmo Pai e que por isso “todos são
irmãos”. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para restabelecer a paz e a união da
humanidade com o Pai e da humanidade
entre si. “Cristo criou em si mesmo um
só Homem Novo, estabelecendo a paz”
(Ef 2,15).
2 – CAMPANHA DA FRATERNIDADE
2021
A Campanha da Fraternidade, que recém iniciamos, põe em destaque essa passagem bíblica e nos exorta da seguinte maneira:
• Primeiro: rever e avaliar nossos padrões de comportamento, a fim de identificar quais são os atos e atitudes que, ao
invés de criar pontes e canais de fraternidade, criam a divisão e separação.
• Segundo: promover aquelas práticas de fraternidade e solidariedade, que
podem tornar a nossa convivência em
família e em sociedade, mais conforme
à vontade de Deus nosso Pai.
Recentemente, falou-se muito em racismo. Mas há outras práticas que geram
a divisão, como o preconceito, a discriminação, a estigmatização (marcar as
pessoas), e a classificação.

Preconceito de cor, de religião, de
time de futebol;
Discriminação de classe social: ‘os
favelados’, os indígenas, os pobres mendigos e andarilhos;
Estigmatização: uma pessoa comete
um erro e fica marcada pelo resto da vida
por aquele erro. Como é o caso de não
poucos ex-presidiários. O sujeito já pagou por sua falta, mas carrega uma marca, um estigma a vida toda.
3 – IGUAIS E DIFERENTES
Todos os seres humanos são IGUAIS:
quanto à dignidade humana e pertencentes a uma única e mesma RAÇA humana.
Todos têm DNA de um ser humano e a
constituição física, racional, sentimental
e espiritual, igualmente, humanas.
Todos os seres humanos são DIFERENTES: quanto à configuração física,
coeficiente intelectual, estrutura emocional e espiritual. Somos diferentes conforme nossas responsabilidades e profissões. O Criador não usou nem usa fôrma
para nos criar. As características do DNA
de cada pessoa são únicas. As digitais
de cada pessoa são únicas. Os gostos, as
emoções e o modo como cada pessoa é
afetada por isso e aquilo são individuais.
Devemos levar em conta nossas diferenças sem jamais esquecer nossas
semelhanças. Diferenças e semelhanças,
por vontade de Deus Criador e Salvador,
estão orientadas para a união dos seres
humanos e não para o distanciamento,
a indiferença, a divisão e separação preconceituosa.
É mais fácil separar e dividir. Mas, Jesus
Cristo veio e criou “um só Homem Novo”,
chamado a reconhecer a Deus como “Pai
nosso” e todo e qualquer ser humano como
seu irmão/irmã. Boa Quaresma e boa Campanha da Fraternidade a todos!

CALENDÁRIO MARÇO
02 – Dia Nacional do Turismo
03 – Dia do Meteorologista
05 – Dia do Filatelista Brasileiro; Dia Nacional da Música Clássica; Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às 9h na igreja nova
07 – 3º Domingo da Quaresma; Dia Nacional da Advocacia Pública e Dia do
Fuzileiro Naval
08 – Dia Internacional da Mulher: em todas as Missas no Santuário haverá oração e bênção especial para as mulheres.
10 – Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo
14 – 4º Domingo da Quaresma; 178 anos do nascimento de Pe. Dehon: Dia de
Orações pelas Vocações Dehonianas
15 – Dia da Escola; Dia Mundial dos Direitos do Consumidor
19 – São José, Esposo da Virgem Maria e Padroeiro da Igreja; dia do Artesão e do
Carpinteiro: em todas as Missas no Santuário haverá oração e bênção de São José
20 – Início do Outono às 6h37
21 – 5º Domingo da Quaresma; Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial e Dia Florestal Mundial; Dia Nacional da Síndrome de Down.
22 – Dia Mundial da Água
23 – Dia Mundial da Meteorologia
24 – Dia Mundial de Combate à Tuberculose
25 – Anunciação do Anjo do Senhor a Maria – Em todas as Missas no Santuário
haverá oração e bênção para gestantes
26 – Dia do Cacau e Dia do Mercosul
27 – Dia Mundial do Circo e Dia Mundial do Teatro
28 – Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Início da Semana Santa. No
Santuário: missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30. Mais
informações no site: www.saojudas.org.br.
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos e Dia da Saudade.
31 – Dia Mundial do Mágico.

Pensamento do Pe. Dehon
PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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“Ó Senhor, ó Deus de uma grandeza infinita, louvai
em vós, louvai em mim, louvai por mim a divina
Majestade, com toda a força da vossa Divindade, com
toda a afeição da vossa santa Humanidade, em nome e
com todas as afeições de todo o universo.”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)

Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus - Dehonianos

JORNAL DE DEZEMBRO/2020 APENAS ON LINE

Este Jornal São Judas de Março/2021 (edição número 481) 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!

Foco
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NOSSO BISPO

OS EXERCÍCIOS QUARESMAIS
Estamos no tempo litúrgico da
Quaresma, que nos prepara para a celebração da Páscoa gloriosa de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Na tradição cristã
a Quaresma é tempo de conversão e
penitência: “Convertei-vos e crede no
Evangelho” (Mc 1,15). O caminho de
reconciliação e perdão, durante quarenta dias, se faz através do exercício
da oração, do jejum e da esmola (a caridade). São as condições para a nossa
conversão e a exprimem, através do
nosso modo de viver e testemunhar o
Evangelho, de realizar neste mundo o
Reino de Deus. É de fato, um caminho
penitencial.
A necessidade das práticas quaresmais, como nos diz o Evangelho, foi
realçada pelo Papa Francisco em sua
mensagem para a Quaresma deste ano
de 2021: “O jejum, a oração e a esmola
– tal como são apresentados por Jesus
na sua pregação (cf. Mt 6,1-18) – são
as condições para a nossa conversão e
sua expressão. O caminho da pobreza
e da privação (o jejum), a atenção e os
gestos de amor pelo homem ferido (a
esmola) e o diálogo filial com o Pai (a
oração) permitem-nos encarnar uma fé
sincera, uma esperança viva e uma caridade operosa”.
Um caminho de profunda e sincera
conversão se faz pela oração intensa e
constante, rezando sempre, como rezou Jesus, reza a Igreja, aprendemos a
rezar em nossas famílias e comunida-

des. O próprio Jesus rezava, e muito! Quantas noites se recolhia para orar sozinho e no silêncio. E nos disse e ensinou
como rezar, sua intimidade com o Pai nos revela a natureza
de toda oração. Quaresma é tempo de rezar sem cessar, avivar a fé, participar mais ativamente da oração da Igreja, em
particular a Sagrada Eucaristia.
É também tempo de jejuar como expressão de pobreza
e despojamento, de real e efetiva privação, de sacrifício, de
prostração sobre nós mesmos, nossa condição de pecadores,
frágeis e necessitados da misericórdia divina. E de quantas
coisas temos que nos privar, para sermos mais livres, amar
mais e servir melhor, não nos deixarmos dominar pelo mal,
suplicando ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Trata-se de um caminho de ascese espiritual e também corporal,
para vencer o mal e a morte, e um dia alcançar a plena ressurreição.
E mais caridade, mais gestos de amor, de afeto e cuidado,
de abertura para o outro, de partilha, de compaixão diante
da dor e do sofrimento dos irmãos. Já dizia Jesus: tudo o
que fizerdes a um destes meus irmãos, é a mim que o fazeis.
Quantas obras de misericórdia espiritual e temporal podemos realizar, exprimindo respeito, dignidade, proximidade,
solidariedade. Não há outro caminho, senão do amor, da
caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo.
Nos exercícios quaresmais, deixemo-nos iluminar e
conduzir pelo tema da Campanha da Fraternidade “Cristo
é a nossa paz”. Vivamos na paz, em fraternidade e diálogo,
como nosso grande compromisso de amor. Uma abençoada
caminhada quaresmal a todos!

DOM ÂNGELO ADEMIR
MEZZARI, RCJ

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a
Região Episcopal Ipiranga

NÃO CONSEGUEM CRER
Não imponhamos nossa fé em quem não consegue
e não quer crer em Jesus, nem em Maria. De fato não é
óbvio nem é fácil.
Crer que uma virgem engravidou com um recado
de um Anjo, que o marido José aceitou porque a amava
muito, crer que Jesus veio do céu, crer que ele anunciou
que o Pai Eterno o enviou, e que um dia ele levará os
crentes para o céu para conhecer o Deus que é Uno e
Trino, ou é doidice, ou fé serena.
Os marxistas, comunistas, judeus, budistas, muçulmanos, crentes cristãos e milhares de religiões do mundo têm seus credos e suas utopias. Acham que um dia o
mundo será do jeito que eles imaginam. E não hesitam
em matar para que suas crenças ou ideias vençam. Stálin,
Hitler e Mao Tse Tung e Pol Pot também viveram de
suas crenças e dogmas . E ai de quem os contrariasse!
Portanto, quem aceitou crer em Jesus está dizendo
que aceita as mensagens dele, escritas porque viveu de
perto aqueles dias.
Se você crê, vista-se de humildade. Se você não crê,
vista-se da mesma humildade. No final tudo se resume
no amor.
Quem odeia está no caminho errado. Quem ama está
no caminho certo. E esta é uma mensagem que distingue quem crê em Jesus. Ele não odeia. Nem conseguiria
se tentasse. Amar como Jesus amou faz
toda a diferença!

PE. ZEZINHO,SCJ

Cantor, compositor, escritor, poeta

Santuário

ACONTECEU NO SANTUÁRIO

Foto: Renata Souza

COMPORTAMENTO

81 ANOS DE PARÓQUIA: “NOSSA
PROFUNDA GRATIDÃO”, DIZ DOM ÂNGELO
No último dia 25 de Janeiro, a Paróquia São Judas Tadeu completou 81
anos de fundação. Para celebrar a data,
foram realizadas missas às 7h, às 9h, às
12h, às 15h, às 17h e às 19h30. Todas
as missas foram abertas ao público e
quem não pôde vir ao Santuário acompanhou as celebrações pela internet às
15h e às 17h.
A Missa Solene foi celebrada por
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São
Paulo para a Região Episcopal Ipiranga e concelebrada pelos padres do
Santuário: Cláudio Weber, scj; Daniel
Aparecido de Campos, scj; Cleiton
Guimarães, scj; Guilherme Silva, scj e
Fábio da Hora, scj.
Dom Ângelo fez questão de ressaltar
o grande trabalho de evangelização realizado pelos padres dehonianos, desde
a fundação da Paróquia. “Em nome da
arquidiocese de São Paulo, nossa profunda gratidão. ”
Durante a homilia, ao falar da Festa da
Conversão de São Paulo Apóstolo celebrada nesse dia, apontou para o grande
significado da data. Paulo, em nome de
Deus, perseguia os cristãos de sua época, mas enfim tornou-se testemunha de
Jesus Cristo. Dom Ângelo apontou que
hoje vivemos as consequências de uma
não conversão em diversas áreas da
vida em sociedade, pessoal e familiar. A

saojudas.org.br

homilia completa pode ser conferida no
site: www.saojudas.org.br.
A Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu foi criada em 25 de Janeiro de
1940 por decreto expedido por Dom
José Gaspar de A. Fonseca e Silva, que
na época era arcebispo metropolitano
de São Paulo. O primeiro pároco, padre João Buescher, da Congregação
dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) tomou posse no dia
17 de março do mesmo ano.
A igreja começou a funcionar numa
pequena casa, que servia de depósito
e armazém, situada à Avenida Felício
Fagundes (hoje, início da Rua Fagundes Filho e Avenida Jabaquara). A casa
foi transformada em capela, onde eram
celebradas as primeiras missas e demais sacramentos.
Na época em que foi criada a Paróquia, a devoção a São Judas Tadeu não
era conhecida, mas graças ao empenho
do primeiro pároco, Padre João Buescher, o Santuário São Judas Tadeu,
hoje, referência na devoção ao Santo e
no dia do Padroeiro em 28 de Outubro,
chega a receber mais de 300 mil pessoas vindas de diversos estados.

Fotos:Priscila T. Nuzzi

Nosso
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ESPERANÇA E ALEGRIA NÃO TÊM IDADE
Quando iniciei meu voluntariado na nossa Paróquia eu tinha trinta anos
e, evidentemente, era cheia de vigor e alegria. Os anos passaram e hoje
contam quase 37 anos desse trabalho. As dores físicas, confesso, que já
chegaram e tenho que me cuidar bem mais, fazendo exercícios e minhas
refeições mais saudáveis. Porque estou contando tudo isso? Para trazer
minha experiência de vida, pois quem me conhece bem sabe que sempre
sou uma pessoa cheia de fé, alegria e positivismo.
Aprendi desde muito cedo, que a fé e a esperança não devem morrer
jamais. Problemas sempre vamos passar, pois a vida é feita de altos e
baixos e precisamos enfrentá-la com garra e positivismo.
Deus nos deu de presente a ferramenta mais poderosa, que é a
PALAVRA que é o VERBO CRIADOR, ou seja, a palavra pronunciada
se transforma em realidade. Se você é uma pessoa pessimista, tenha você
qualquer idade, sua vida será cheia de problemas e você não os resolverá.
O fato de você falar positivamente, não significa que sua vida não terá
problemas, mas a forma como você vai encará-los será bem mais fácil.
Além do que, falar, pensar e sentir positivamente é um ato de gratidão a
Deus pela vida que nos presenteia todos os dias.
Quando eu tinha trinta anos, cheia de juventude, meus pais eram vivos,
tinha meu sobrinho que morreu aos 28 anos e hoje eu não os tenho
mais aqui no convívio diário, mas os tenho no céu. Hoje tenho tantas
realizações que não posso perder a gratidão por tudo de bom: meu filho,
minha nora, meus netos, minha família e amigos. E MEU TRABALHO,
MEUS PACIENTES!
Reclamar da vida não traz a solução para os problemas. A luta da vida
continua e não podemos parar. O que adianta nos colocarmos numa
posição de vítima? Isso não trará solução e nos tornaremos pessoas chatas
e inconvenientes que ninguém quer por perto.
A alegria não tem idade. Os idosos trazem a sabedoria e a espiritualidade
que a experiência da vida nos ensina. Ser mais velho não significa perder
a juventude, a fé e a alegria de viver.
Experimente falar, pensar,
sentir positivamente e veja as maravilhas que Deus fará na sua vida. Você
jovem, adulto ou idoso tem o PODER DA PALAVRA como o maior
instrumento que Deus lhe concedeu.
OBS: Nossa triagem já está acontecendo presencial. Se
você precisar de atendimento psicológico, informe-se, na
Secretaria Paroquial.
MARIANGELA MANTOVANI

POR RENATA SOUZA

Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias, sexóloga,
palestrante escolar, coordenadora do atendimento psicológico do Santuário
São Judas Tadeu desde 1984.
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INTENÇÃO DO PAPA PARA MARÇO
Em 2021, o Jornal São Judas vai
apresentar e refletir sobre as intenções de orações propostas pelo Papa
Francisco para cada mês. Essas intenções são difundidas pelo Apostolado
da Oração ou Rede Mundial de Oração do Papa. Cada mês é dedicado a
uma intenção pela evangelização ou
a uma intenção universal. Nessa edição o tema de Março: Sacramento
da Reconciliação.
INTENÇÃO DE ORAÇÃO
PELA EVANGELIZAÇÃO
Sacramento da Reconciliação
Rezemos a fim de que vivamos o Sacramento da Reconciliação com uma
renovada profundidade, para saborear a infinita misericórdia de Deus.
O Sacramento da Penitência ou
Reconciliação, conhecido popularmente como Confissão, é o sacramento do perdão divino. Por ele
alcançamos a graça do perdão de
Deus e a cura das feridas causadas
pelos pecados em nossa alma. É um
sacramento de cura, no sentido mais
profundo da palavra. Há feridas em
nossa alma (nosso interior) que só
o perdão de Deus é capaz de sanar.
E Ele, por Sua infinita misericórdia
vem ao nosso socorro, de modo particular, por meio deste sacramento
que é um bem, não uma obrigação;
uma graça, não um dever. Pense nele
como um benefício valiosíssimo à
sua disposição, para lhe devolver não
uma pena a pagar, mas sim a dignidade enquanto filho e filha de Deus.

SOMOS PECADORES
Para receber o perdão é preciso, inicialmente, reconhecer-se pecador.
Pois, apesar de sermos chamados a
viver a santidade, somos também
livres. Nossa condição humana está
ligada à mancha do pecado, o que a
Igreja chama de “pecado original”.
No cotidiano da vida o percebemos
como uma força que nos inclina a
praticar ações más ou desordenadas.
Mas Deus também nos deu um tipo
de dispositivo que nos mostra quando
e como deixamo-nos conduzir pelo
pecado: a consciência! É ela que vai
nos indicar quando estamos indo na
direção errada e quando precisamos
do perdão de Deus para recomeçar.
O PERDÃO DE DEUS
Deus nos perdoa sempre, porém, pelo
Sacramento da Reconciliação o perdão é experenciado de modo único e
objetivo. Não é o padre que perdoa,
nem a Igreja, mas sim, Deus que usa
destes meios para nos alcançar. Jesus
prometeu à sua comunidade de discípulos à Igreja: “A quem perdoardes os
pecados eles serão perdoados”. Portanto, conferiu a ela o poder de mediar
a graça especial do perdão, pelos méritos da Paixão, Morte e Ressurreição
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
COMO ACONTECE O SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO?
O Sacramento da Reconciliação acontece por meio de um rito, uma ação

sagrada que é ministrada pela Igreja,
através do presbítero (sacerdote) ou do
bispo. Todo sacramento é ação do próprio Cristo, que, por meio do Espírito
Santo se faz presente e realiza a obra
de Deus Pai, a salvação do ser humano.
É importante ressaltar ainda que, o
Sacramento da Reconciliação não
é um atendimento espiritual, nem o
momento de buscar um conselho. É,
como apresentado acima, um Sacramento. Tem seu discorrer de modo
objetivo e se trata de um momento
de profunda oração e encontro com
Deus. Este rito obedece 5 passos:
CONTRIÇÃO: Quando a pessoa
que caiu em pecado reconhece o
erro, sente a dor e o arrependimento. A tristeza interior de ter cedido às
inclinações más e às ciladas do mal.
Então, procura o sacramento.
ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS:
Nesta etapa, somos convidados a ouvir a Palavra de Deus, para nos reconhecermos pecadores, necessitados
da Sua misericórdia. Caso onde você
for procurar o sacramento, o sacerdote não faça os Ritos Iniciais e da
Liturgia da Palavra, sugerimos que
antes do exame de consciência, você
leia um dos textos propostos a seguir
e medite: Sl 1; Sl 50/51; Sl 89/90; Mt
2,1-12; Lc 15, 11-32; Lc 7,36-8.3; Lc
23,40-43; Lc 19,1-10; Jo 4,5-43; Jo
9,1-41.10,1-20; Jo 20,19-23.
EXAME DE CONSCIÊNCIA: O
exame de consciência é o momento de
identificarmos com clareza e precisão
os pecados que cometemos, podemos
ter como referência os 10 Mandamentos do Senhor. É o momento de meditar, de pensar, refletir sobre os pecados
cometidos, identificando-os.
CONFISSÃO: Confessar é dizer a
Deus seus pecados e reconhecê-los
como sendo de sua responsabilidade.
O pecado não é confessado ao padre,
mas a Deus. O padre é o mediador;
seus ouvidos, seu coração, seus gestos e palavras são usados por Deus,
pela graça do Espírito Santo, para
que você sinta e faça a experiência
real e concreta do perdão. O amor e
a misericórdia advindos do perdão de
Deus são como uma injeção de ânimo, força e vitalidade que nenhuma
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ação humana pode oferecer.
ABSOLVIÇÃO E SATISFAÇÃO:
Após a confissão, tendo o sacerdote,
acolhido o penitente e julgado procedente e lícita sua Contrição e sua
Confissão, em nome do Senhor Jesus
e da Igreja, confere-lhe a graça da
Absolvição Sacramental dos pecados
através da imposição das mãos e da
fórmula proferida. Em seguida pede
a Satisfação, que é a reparação pelo
pecado cometido. Está é de suma importância e fecha o ciclo sacramental
do perdão divino. Também chamada
de Penitência, como um exercício
para ajudar o penitente a não cair
mais no pecado cometido.
QUANDO DEVO PROCURAR
ESTE SACRAMENTO?
Recomenda-se a confissão sempre
que a consciência apontar que houve um pecado cometido, para poder
participar da Santa Missa e demais
Sacramentos de modo pleno e frutuoso, com todas as disposições que a
graça de Deus reserva. Também antes de situações que ofereçam risco
à vida e quando o risco de morte for
iminente (como em casos de pessoas
com a saúde extremamente debilitada) para que possa receber a Unção
dos Enfermos e a Santa Eucaristia.
Procure o Sacramento da Reconciliação, sobretudo nos tempos litúrgicos
propícios: Quaresma e Advento, tempos que nos preparam para celebrar
os grandes mistérios de Cristo: o Natal do Senhor e a Páscoa.
MENSAGEM DO
PAPA PARA A QUARESMA
Em sua mensagem para a Quaresma
deste ano, disse o Papa Francisco:
“Recebendo o perdão no Sacramento
que está no centro do nosso processo
de conversão, tornamo-nos, por nossa vez, propagadores do perdão: tendo-o recebido nós próprios, podemos
oferecê-lo através da capacidade de
viver um diálogo solícito e adotando um comportamento que conforta
quem está ferido. O perdão de Deus,
através também das nossas palavras e
gestos, possibilita viver uma Páscoa
de fraternidade.”
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O MÊS E O ANO DE SÃO JOSÉ, O JUSTO
Dia 19 de Março é dia de São José, Padroeiro da Igreja, protetor da Sagrada Família, o
carpinteiro de Nazaré, esposo de Maria Santíssima e pai adotivo de Jesus Cristo. O nome
José é a versão lusófona do hebraico Yosef, por
meio do latim Iosephus.
O “Ano de São José” foi um grande presente que o Papa Francisco deu à Igreja (de
08/12/2020 a 08/12/2021) através da Carta
Apostólica “Patris Corde”, que quer dizer:
“Com coração de Pai”. O anúncio ocorreu em
comemoração dos 150 anos da proclamação
de São José como Padroeiro da Igreja Católica
(pelo Papa Pio IX, em 08/12/1870). A Carta Apostólica “Patris Corde” e o Ano de São
José são um convite a cada um de nós para conhecer e imitar este homem santo.
A Igreja venera e admira São José por ele
ser digno, discreto, e, como diz a Bíblia,
no Evangelho de São Mateus: “homem
justo” (Mt 1,19). Essa menção aparece no
Evangelho conhecido como “o Evangelho
da justiça do Reino”. E Jesus Cristo, neste mesmo Evangelho de Mateus, afirma: “É
preciso que cumpramos toda a justiça” (Mt
3,15). O mesmo Mateus apresenta Cristo
como “mestre da justiça”, e seu pai, José
como “homem justo”. Portanto, educado
por José, o filho do homem justo torna-se o
mestre dos valores da justiça. Modelo para
seu filho Jesus, José é modelo para cada um
de nós que o seguimos.
A missão de São José, no escondimento e
na missão oculta, mas ao mesmo tempo na
prontidão em realizar a vontade de Deus, tem
muito a dizer aos homens e mulheres de hoje.

DEVOTOS DE SÃO JOSÉ
“São José é exemplo de homem, marido, pai
e amigo. Sempre que falo de São José, eu me
emociono, como mãe, esposa, filha, trabalhadora, amiga... Nossa Senhora e São José são
meus dois “orientadores espirituais”, exemplos
que tento seguir e aplicar em minha família,
que também é sagrada.”
Graziela Millena Batista Bracco
“Sou devota de São José há muitos anos. Eu
fazia parte da Pastoral da Família, na comunidade Santo Afonso e lá não tinha a imagem
de São José, até que eu comprei. Recente eu
alcancei uma grande graça que foi o emprego
do meu filho. Eu estava fazendo a Novena e
o chamaram para trabalhar. Sou muito devota, tenho muita fé. Estou fazendo a novena de
novo. Jesus, José e Maria é a Sagrada Família
que protege a nossa. Eu rezo todo dia o seguinte: ‘Glorioso São José, você também é meu
pai. Já que cuidastes de Jesus e de Maria, cuida
também de mim e da minha família!”
Marly Figueiredo
Por Priscila T. Nuzzi.

SÃO JOSÉ, O
LÍRIO DE DEUS
O livro “SÃO JOSÉ, O LÍRIO DE DEUS” tem a finalidade de resgatar a piedade
popular sobre uma devoção
que se enfraqueceu ao longo dos séculos e que, nesses últimos tempos, vem se
recuperando. É um trabalho
de escavação à procura daquilo que é mais original e simples na maneira de
prestar culto ao guarda do Redentor, e para descobrir o silêncio da espiritualidade, num mundo repleto de barulho e necessitado da presença de um
pai cuidadoso. “José tem em casa o que atrairia os
olhos de toda a terra, e o mundo não o conhece;
possui um Deus-homem, e não diz palavra; é testemunha de um grande mistério, e saboreia-o em
segredo, sem o divulgar” (Bossuet)
3 MESES
COM SÃO JOSÉ
No livro “3 MESES COM
SÃO JOSÉ”, o leitor terá
um verdadeiro guia de orações pela família. Na companhia de São José, a obra
busca converter os corações, não da família ideal,
mas sim, da família real:
aquela que tem suas qualidades, mas que também sofre com seus pecados.
Pe. Luís Erlin buscou inspiração para relatar diariamente, de forma ficcional, em 91 dias, passagens
narradas em 1a pessoa, como se São José falasse
diretamente ao leitor, trazendo reflexões que percorrem 30 anos, desde a infância de Jesus até a sua vida
adulta. Mais que uma “continuação” do best-seller
“9 Meses com Maria”, o livro pretende resgatar e
reforçar os laços familiares, proporcionando paz e
harmonia ao nosso maior tesouro, que é a família.
Você poderá adquirir os livros SÃO JOSÉ, O LÍRIO DE DEUS e 3 MESES COM SÃO JOSÉ,
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:
www.lojasaojudastadeu.com
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

SÃO JOSÉ
FORTALECE NOSSA FÉ
Por ocasião do 150º aniversário da
Proclamação de SÃO JOSÉ, como
Padroeiro da Igreja Católica, o Papa
Francisco, houve por bem, assinar,
em 08 de Dezembro de 2020, a Carta Apostólica intitulada “PATRIS
CORDE” (Com coração de pai), instituindo o “ANO DE SÃO JOSÉ”
(de 08/12/2020 a 08/12/2021) para
incentivar amor a São José, implorar
sua intercessão e imitar suas virtudes. Com um coração de verdadeiro
pai, São José amou Jesus, embora
soubesse que não era seu filho, mas
um menino, que a Divina Providência lhe confiara, pelo qual se sentia
responsável.
Março, mês consagrado a São José,
somado à celebração do Ano de São
José, nos convida a uma partilha sobre a sua pessoa, presença e missão
no mistério da salvação da humanidade, ao lado da Virgem Maria e com
Jesus Salvador dos homens. São José
assumiu a paternidade “legal”, descendente de Davi, dando ao menino
o nome de Jesus, como fora chamado
pelo Anjo, antes do nascimento, para
salvar o povo de seus pecados.
Sabemos que São José era um simples carpinteiro em Nazaré, tinha sua
oficina, mas, visitava também casas
para eventuais consertos de móveis.
Era um homem justo e temente a
Deus, como diz o Evangelho, desposado com a Virgem Maria, pai adotivo de Jesus salvador. Assumiu a
missão de ser o guardião da Sagrada
Família, fiel à vontade de Deus, obedece cegamente: ele ouvia e recebia
mensagens e obedecia, cumprindo a
ordem, sem questionar.
Exerceu uma missão primordial
na História da Salvação. Não há uma
palavra sua registrada nos evangelhos, nem informações sobre seu es-

tado civil e idade. Faleceu antes de
Jesus iniciar sua vida pública: a missão de anunciar o Reino de Deus e a
boa nova da salvação.
O Papa Francisco, na “Patris Corde”, com motivações bíblicas e teológicas, oferece uma belíssima reflexão sobre a figura extraordinário de
São José, apresentando-o como: Pai
amado, Pai na ternura, Pai na obediência, Pai no acolhimento, Pai na
coragem criativa, Pai trabalhador,
Pai nas sombras: temas presentes na
Carta (cuja leitura recomendo a todos), que merecem nossa reflexão e
aprofundamento para crescermos em
piedade e devoção a São José.
O Magistério da Igreja consagra a
São José um espaço especial, e ele
o merece: Pio IX o declara Padroeiro da Igreja Católica, em 08 de Dezembro de l870; Pio XII o apresenta
como Padroeiro dos Operários, em
01 de Maio de 1955; João Paulo II
o afirma Guardião do Redentor e da
Sagrada Família, em 15 de Agosto
de 1989; e a religiosidade do povo,
o invoca como guardião das famílias
cristãs e pede sua intercessão para
uma boa morte.
No decorrer do Ano de São José,
sem dúvida, portador de abundantes
bênçãos e frutos de renovação da fé
e da autêntica religiosidade popular,
cabe-lhe uma devoção especial em
nossa vida cristã pessoal, familiar e

Convém usar nossa
criatividade, para planejar
iniciativas em louvor a São José

comunitária. Em qualquer manual de
orações, encontramos as mais diversas devoções a São José: são orações,
ladainhas, consagrações para promover e fomentar sua devoção em nossas famílias. Convém usar nossa criatividade, para planejar iniciativas em
louvor a São José: tríduos, novenas,
peregrinações às igrejas dedicadas ao
santo, valorizar Março, mês consagrado a ele, incrementar as festas de
São José no dia 19 de Março e 01 de
Maio, dar um destaque à sua imagem
nas igrejas...
E, ainda, no final da Carta Patris
Corde, se acena para uma ampla concessão de indulgências pela “Penitenciaria Apostólica”, durante o Ano
de São José. As condições para lucrá-las, são as de sempre, a saber:
• Fazer a confissão sacramental individual e íntegra com sacerdote (não
basta a absolvição coletiva);
• Receber a sagrada comunhão eucarística com missa (não basta comunhão espiritual);
• Fazer a profissão de fé nas verdades da Igreja Católica (rezar o “Creio
em Deus Pai...”)
• Rezar nas intenções da Papa (ao
menos: Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai...)
• Cumprir as condições com a intenção de lucrar indulgências;
Obs: a indulgência plenária pode
ser alcançada uma só por dia;
Para receber a indulgência diária,
basta o estado de graça (confissão recente...).
Finalizando, recomendo a leitura e
meditação da Carta Apostólica Patris
Corde, na certeza de que nossa devoção a São José será fonte de bênçãos
e graças para nós e de crescimento
espiritual para todos. SÃO JOSÉ,
ROGAI POR NÓS!

PE. ALOÍSIO
KNOB,SCJ
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ALÉM DO HORIZONTE

DIÁLOGO, RECONCILIAÇÃO
E PAZ. PONTES EM VEZ DE
MUROS!
Quantas vezes encontramos, nos escritos do
Apóstolo Paulo, referências à reconciliação,
que exige diálogo, que leva à paz? Foi Cristo
quem nos reconciliou com Deus e com os irmãos. Isso é dito quatorze vezes em textos de
Paulo. Toda a vida e pregação de Cristo foi voltada ao amor a Deus e aos irmãos.
No Templo de Jerusalém, o grande Santuário dos judeus, havia um muro a certa altura,
que só podia ser ultrapassado pelos judeus, de
forma alguma pelos pagãos. Paulo diz: “Cristo é a nossa paz: de dois povos fez unidade,
derrubando o muro da inimizade que os separava” (Ef 2,14). A adesão à fé em Cristo tornou-se ponte para viverem unidos os judeus e
os pagãos. Esse belo texto de unidade inspira
a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021,
junto com Lc 24,13-35, o diálogo de Jesus com
os discípulos de Emaús.
Também nós, hoje, temos urgente necessidade de dialogar, a fim de construir pontes para a
unidade e a paz no mundo, em vez de muros que
dividem e separam. Já tivemos o Muro de Berlim
e vários outros que foram derrubados. Temos o
Muro de Trump e mais de cem paredes e cercas
que, em várias parte do mundo, ainda separam
grupos humanos. Além das divisórias de pedra,
concreto ou arame farpado, temos os muros da
violência, do racismo, da corrupção, das fake
news, da mentira na vida particular e na política. Como o muro entre judeus e gentios, também
esses deverão ser derrubados para construirmos
pontes: ir ao encontro dos outros e estender-lhes
as mãos reconhecendo-os como irmãos.
Essa é a proposta da Campanha da Fraternidade 2021. Iniciada no dia 17 de Fevereiro, vai
até o dia 28 de Março, quando se faz a Coleta
Nacional em favor das obras sociais da Igreja.

Ela reforça um dos pilares dos exercícios quaresmais, a esmola, enquanto preocupação com
o outro e, com a oração e o jejum completa
a tríade de exercícios quaresmais indicada em
Mateus, capítulo 6.
A Campanha deste ano é ecumênica, isto é,
celebrada em conjunto com várias outras igrejas cristãs, “igrejas irmãs” reunidas e coordenadas pelo CONIC (Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs). Essas já construíram pontes
que as aproximam umas das outras e as levam
a dialogar. A Igreja Católica participa desse
Conselho. Mas, infelizmente, há ainda grupos
católicos que não consideram o ecumenismo
parte da missão da nossa Igreja, por isso rejeitam e criticam esta Campanha da Fraternidade.
A esses recomendo ler a Carta de João Paulo II:
“Ut Unum Sint”, de Maio de 1995, em que afirma, entre outras coisas: “O ecumenismo é uma
das prioridades do meu pontificado” (n. 99).
As seis igrejas membros do Conic celebrarão
a Campanha da Fraternidade, cada uma a seu
modo, podendo haver algumas atividades em
conjunto. Alguns dos abundantes subsídios foram elaborados em conjunto: o texto base, o livreto para os jovens e os círculos bíblicos. Outros
8 subsídios - a Via Sacra, a celebração da Vigília
Eucarística e da Misericórdia, o Retiro Popular
Quaresmal, o livreto para a catequese de crianças, três livretos para alunos de escolas, outro
para as famílias e o da Cáritas - foram preparados
para o uso nas comunidades católicas. Ajudarão
as famílias e grupos paroquiais a crescerem na
comunhão e na fraternidade, em vista da paz.
Na Paróquia, estamos divulgando especialmente a Via Sacra, a Vigília Eucarística, o Retiro Quaresmal e as reflexões para as famílias.
Os livretos estão disponíveis na Loja oficial de
artigos religiosos do Santuário a preço módico (Mais informações pelo tel (11) 2275-0724.
WhatsApp: (11) 99338-0758).
A Campanha, vivida no espírito da Quaresma, é excelente oportunidade para atuar em
favor de um mundo solidário e justo, sempre
em busca da reconciliação e da paz, a partir da
prática e da Palavra de Jesus. Ele é nossa Paz.
Fez unidade do que estava dividido.

PE. CLÁUDIO
WEBER, SCJ

ENCONTRO COM
OS AGENTES
Aconteceu no sábado, dia 20 de Fevereiro de 2021,
um encontro de alguns Padres que servem ao Santuário com 93 representantes das diversas Pastorais,
Movimentos, grupos e serviços que pertencem à Paróquia/Santuário São Judas Tadeu (foto), seguindo
os devidos cuidados recomendados nesses tempos
de pandemia (distanciamento entre as cadeiras, máscaras de proteção e álcool em gel disponível).
Iniciou-se com a palavra do Padre Eli Lobato dos
Santos,scj (Pároco e Reitor), que aproveitou a ocasião
apara apresentar os Padres e o Frater Dehoniano recém
chegados ao Santuário em 2021: Pe. Flávio Aparecido
Alves, Pe. Rarden Luís Pedroso, Pe. Guilherme César Silva Rocha e Fr. Alex Simão Baptista.
Posteriormente foi apresentado o Planejamento
estratégico do Santuário, com 14 Projetos de melhorias, alguns já em andamento, que visarão acolher
melhor os devotos, como por exemplo, a criação
de uma sala de milagres, a reforma da fachada das
igrejas, implantação de novos modelos de tecnologia da informação, mais confessionários, banheiros,
estacionamento, treinamento de funcionários, adequação de ritos, entre outras diversas mudanças na
realidade pastoral, administrativa e também estrutural, previstas para os próximos anos. Está sendo
realizado um planejamento com cuidado e responsabilidade, com a ajuda de um grupo de padres, leigos
engajados e funcionários.
O encontro foi encerrado com anúncios de algumas
atividades no mês de Março e um lanche comunitário.
Texto e fotos: Priscila T. Nuzzi.
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TRANSFERÊNCIAS

BEM VINDOS AO SANTUÁRIO!

Foto: Arquivo pessoal.

Pe. Rarden Luís Reis Pedrosa ,scj natural de Formiga/MG. Nascido
em 19/11/1988. Ordenou-se sacerdote em 16/12/2017. Como religioso e
presbítero trabalhou na Paróquia Bom Jesus da Penha, no Rio de Janeiro/
RJ. De onde veio transferido para o Santuário São Judas Tadeu.

Foto: Arquivo pessoal.

Pe. Flávio Aparecido Alves, natural de Pindamonhangaba/SP. Nascido em 11/09/1977. Ordenou-se sacerdote em 17/12/2016. Como religioso
e presbítero, sua missão mais recente foi como diretor do Seminário Dehoniano de Filosofia, em Taubaté/SP, de onde veio transferido para o Santuário
São Judas Tadeu.

Pe. Guilherme César Silva Rocha, natural de Formiga/MG. Nascido em 22/09/1991. Ordenou-se sacerdote recentemente, em 18/12/2020
e, portanto, está iniciando o seu ministério sacerdotal em nosso Santuário
São Judas Tadeu.

Foto: Arquivo pessoal.

Foto: Arquivo pessoal.

Na última edição do Jornal São Judas noticiamos a saída de três Padres que serviram aqui, na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu até o final de 2020, mas que em 2021continuariam a missão em outras comunidades: Pe. Bala Jojappa Kakumanu,scj que foi transferido para a Paróquia São Cristóvão, em Itajaí, Santa Catarina; Pe. Erick Max Humberto,scj que foi transferido para ajudar no Seminário São Judas Tadeu,
Propedêutico, em Terra Boa, Paraná e o Pe. Antônio dos Santos Silva,scj transferido para a Paróquia São
Judas Tadeu, em Terra Boa, Paraná.
Em Fevereiro de 2021, nossa comunidade acolheu três Padres e um Frater. Vamos conhecer estes religiosos Dehonianos que chegam para somar ao projeto de evangelização do nosso Santuário:

Fr. Alex Simão Baptista, natural de São Paulo/SP e criado em Varginha/MG. Nascido em 19/06/1990. Está há 10 anos na Congregação, tendo
ingressado em 2011, no Seminário Propedêutico, em São Paulo/SP. Como
religioso, professou os primeiros votos em Barretos, em 15/01/2017. Estava
no Conventinho, em Taubaté/SP, de onde foi transferido para o Santuário
São Judas Tadeu.

Sejam muito bem vindos a esta Casa de Deus, no serviço
fraterno aos devotos de São Judas Tadeu!
POR PRISCILA THOMÉ NUZZI

O QUE É O “GESTO
CONCRETO” DA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE?
O gesto concreto da Campanha da Fraternidade é uma coleta de solidariedade. A
nossa oferta significa que o sentimento de
fraternidade que cultivamos na Quaresma,
nos leva a dar um sentido novo para o uso
do dinheiro: o dinheiro é dado, para construir solidariedade!
Pelo gesto concreto, nada se espera de volta; é a maneira de expressar a participação
de cada qual. Por outro lado, se alguém não
se converteu, pode fazer do gesto concreto
o início da conversão. O gesto concreto é
típico da Quaresma hoje: conversão para a
participação na solidariedade!
É muito importante que todos os cristãos
católicos tenham em mente que a Campanha
da Fraternidade se expressa concretamente
pela oferta de doações em dinheiro na coleta
da solidariedade, que é realizada no Domingo de Ramos, que em 2021 será no dia 28
DE MARÇO. É um gesto concreto de fraternidade, partilha e solidariedade, feito em
âmbito nacional, em todas as comunidades
cristãs, paróquias e dioceses. A Coleta da
Solidariedade é parte integrante da Campanha da Fraternidade.
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.”
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Pastoral Familiar e ECC com novas coordenações

Chegou 2021 e alguns grupos de leigos, formados por agentes de pastoral,
pertencentes à Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, trocaram suas coordenações. São eles:
Pastoral Familiar: Agora coordenada pelo casal Anizio Junior & Fatima Urbano.
ECC – Encontro de Casais com Cristo - Coordenado pelos seguintes casais:
Finanças: Eder & Kelly; Fichas: Cristiano & Antônia; Montagem: Jean &
Sybelle; Pós-Encontro: Roberto & Flávia e Palestra: Danilo & Amanda.
Que São Judas Tadeu interceda por vocês e suas famílias, nessa nova missão
e compromisso, pelo bem do Santuário e do Reino de Deus. Gratidão a todos
que deixaram essa responsabilidade para assumir outros desafios. Que o Espírito Santo acompanhe e inspire a todos!

Catequese de crianças retorna ao Santuário

A catequese no Santuário São Judas Tadeu terá retorno presencial somente
com as crianças que já estavam se preparando para a Primeira Eucaristia antes
da pandemia. O retorno será no dia 07/03, às 8h30. Somente com as crianças,
para podermos manter o distanciamento social que o momento exige. Abriremos inscrições a partir do dia 07/03 para novos grupos de Catequese. As inscrições serão feitas pelos catequistas no final das missas dominicais das 10h, nos
meses de Março e Abril.

Preparação para a Crisma de adultos

Estão abertas as inscrições para a Crisma de Adultos até o dia 10 de Março,
na Secretaria Paroquial do Santuário São Judas Tadeu. A preparação será on-line, às quintas-feiras, 20h, para as pessoas acima de 18 anos, sem limite de
idade, com início no dia 04 de Março. Essa preparação é também para aqueles
que ainda não foram batizados, nem receberam a Primeira Comunhão. Mais
informações e inscrições na Secretaria Paroquial. ATENÇÃO:
*É necessário possuir um celular, ou PC, que possa usar o aplicativo Microsoft teams.
*Preencher a ficha de inscrição na Secretaria.
*Próximo do início dos encontros o catequista entrará em contato.

Inscrições abertas para Crisma de Jovens

As inscrições para preparação para Crisma de jovens, de 13 a 17 anos, estão
abertas, na Secretaria Paroquial no período de 01/03 a 28/03. Os encontros terão
início no dia 11/04. A duração da Catequese de Crisma é de 1 ano e meio e os
encontros são sempre aos domingos, presencialmente, das 10h às 11h30.

Desfile anos 1960 com participantes do
Projeto Bem Viver ocorrido em 23 de
Fevereiro de 2021 no Santuário

A IMPORTÂNCIA DE CONVIVER
Partilhar os sofrimentos e as alegrias faz muito bem ao ser humano. A
pessoa sente-se apoiada, integrada e há melhora da autoestima. Há mais
de 18 anos a Obra Social São Judas Tadeu oferece ao idoso a possibilidade de convivência no grupo chamado “Projeto Bem Viver”.
O grupo, criado pela Assistente Social e Psicóloga Maria Clara de
Oliveira Souza Pinto, teve início porque vários idosos procuravam a
Obra Social São Judas Tadeu com queixas de depressão, solidão, sensação de vazio e desesperança. Em pouco tempo de existência no Projeto
Bem Viver, notou-se a melhora dos idosos.
Um estado emocional mais otimista era o reflexo desses encontros
saudáveis e cheios de alegria de viver.
Atualmente, em função das restrições por causa da Covid-19, há uma
real sensação de solidão acometendo a população em geral e também
uma necessidade maior da convivência.
Através do convívio, são desfeitas as sensações ruins que levam aos
quadros depressivos. As sensações ruins são provocadas pelo isolamento
com interrupções de visitas dos entes queridos, das atividades de lazer e
religiosas. As sensações ruins são abandono, insegurança, solidão, medo
da morte, falta de sentido na vida, entre outras.
Para manter o idoso saudável, neste momento tão difícil que atravessamos, é importante a manutenção de atividades religiosas para reforçar a
espiritualidade e a manutenção dos projetos sociais que ajudam a manter a
vitalidade. Nos projetos sociais há palestras, vivências e interação grupal.
Há tardes motivadoras, com música e comemoração dos aniversários
do mês.
Os encontros que ocorrem uma vez por semana, com entrada franca,
contribuem para o sentido de vida dos idosos. Eles seguem todos os protocolos da Prefeitura de São Paulo com relação aos cuidados com a saúde.
Mais informações sobre o Projeto Bem Viver
d a
Obra Social São Judas Tadeu pelo tel.11 - 2050-6190.

REGINA CÉLIA PASTORE MELLO
Coordenadora do Projeto Bem Viver

Jornal São Judas
Março de 2021
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ATENDIMENTOS E CURSOS
NA OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
1 - INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS EM PARCERIA COM A ESCOLA
ABRACURSOS: Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Necropsia, Auxiliar
de Pedologia, Copeiro Hospitalar, Técnico de Gesso Hospitalar e Tanatopraxia, com certificado.
Matrícula: R$ 100,00. Duração: 10 meses com mensalidades de R$ 130,00. Pagamento em
dinheiro. Trazer 1 cópia do RG com CPF.

POLIFARMÁCIA
AO PACIENTE IDOSO
Quem já completou 60 anos, provavelmente já toma
alguns medicamentos. Os idosos estão no grupo que
mais tomam medicamento porque estão mais propensos
a terem distúrbios médicos crônicos, como hipertensão
arterial, diabetes ou artrite. E uma vez que se começa,
não para mais, e a lista só vai aumentando.
As mulheres costumam tomar mais remédios que os
homens, seja para colesterol, hipertensão, vitamina D,
diabetes, hormônios, etc.. Se a conta der mais de cinco
remédios ao dia, podemos chamar de polifarmácia,
termo que se refere ao uso simultâneo de mais de cinco
medicamentos pela mesma pessoa.
Embora o termo polifarmácia não seja muito popular,
com certeza os idosos com doenças crônicas, conhecem
seus efeitos, pois a junção deles têm efeitos colaterais
muito grandes, colocando em risco a saúde. O Brasil
ultrapassou o número de 30 milhões de pessoas com
mais de 60 anos nos últimos anos, aumentando em 20%
o número de idosos, muitos dos quais certamente tomam
mais de 5 medicamentos ao dia.
Apesar dos riscos, dependendo das condições do paciente
idoso, a polifarmácia é necessária, pois quanto mais
problemas de saúde o idoso apresentar, maior a chance
de fazer uso da polifarmácia e maiores serão os riscos
de interações medicamentosas e uso de medicamentos
potencialmente inapropriados ao idoso. Por isso os
profissionais de saúde devem saber sobre as interações e
os efeitos colaterais entre os medicamentos, o que muitas
vezes, na maioria delas, não é levado em conta.
Desse modo, a consulta de um profissional farmacêutico é
essencial para a segurança do paciente. O farmacêutico é
o profissional mais capacitado para falar sobre remédios,
sendo capaz de orientar o paciente, informando se
um determinado sintoma é causado por um remédio
específico e ajudando a melhorar a sua qualidade de vida.

PEDRO AUGUSTO FREITAS
BANDEIRA
Farmacêutico da Obra Social São Judas Tadeu.
Apoio do Departamento de Gestão de Pessoas da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

2 - CURSOS RÁPIDOS, EM PARCERIA COM A ESCOLA ABRACURSOS, COM
CERTIFICADO:
- Fiscal de Piso – R$ 100,00
- Fiscal de Loja – R$ 100,00
- Op. Monitoramento (CFTV) – R$ 100,00
- Zelador – R$ 150,00
Duração: De 1 a 2 períodos. Pagamento em dinheiro. Trazer 1 cópia do RG com CPF.
3 - ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS EM PARCERIA COM A ESCOLA
ALPHA. COM APOSTILA E CERTIFICADO. TRAZER 1 CÓPIA DO RG COM CPF:
Curso de Cuidador de Idoso - Dias: 06 e 13/04 das 9h às 16h. Investimento: R$ 150, 00, em dinheiro.
Curso de Babá e Berçarista - Dia: 07/04 das 9h às 16h. Investimento: R$ 100,00, em dinheiro.
Curso de Portaria, Controlador de Acesso e Recepção - Dia: 15/04 das 10h às 16h. Investimento:
R$ 80,00, em dinheiro.
4 – CURSO “FAÇA E VENDA GNOCCHI E LASANHAS PARA DELIVERY”, COM
CHEF SÍLVIO:
O aluno aprenderá 4 receitas, fáceis e rápidas. Dia: 12/04, das 9h às 14h. Investimento: R$
25,00, em dinheiro. Informações e inscrições antecipadas, na Secretaria da Obra Social. Vagas
limitadas de apenas 6 pessoas por turma.
Curso de Rotisserie Básica - Massas Básicas e Coloridas:
O aluno aprenderá os conceitos básicos de como fazer uma boa massa para fabricar os diversos
tipos de pasta como: talharim, lasanha, rondelli, canellonni, raviolli e outros. Dia: 26/04, das 9h
às 16h. Investimento: R$150,00, em dinheiro. Informações e inscrições antecipadas na Secretaria
da Obra Social. Vagas limitadas de apenas 6 pessoas por turma.
5 - PROJETO COLO MATERNO
Voltado para gestantes do 1º ao 7º mês de gestação. Inscrições abertas para a turma do mês de
Março. Para a inscrição na Secretaria da Obra Social, trazer o RG, comprovante de residência e
Carteirinha da Gestante.
6 – PROJETO SAÚDE DA MULHER
Atendimento para mulheres e adolescentes, com encaminhamento para exames em geral, orientação
para quem está com dificuldades de atendimento no serviço público de saúde. Mais informações e
agendamento, na Secretaria da Obra Social.
7 - DIA DA BELEZA
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Obra Social São Judas Tadeu, em parceria com a
Embelleze, vai realizar o “Dia da Beleza”, no dia 08 de Março, das 9h às 15h30. Serviços gratuitos:
corte de cabelo feminino, esmaltação das unhas, designer de sobrancelhas e maquiagem, à Av.
Piassanguaba, 3061.
8 - ATENDIMENTO JURÍDICO NA OBRA SOCIAL
A Obra Social São Judas Tadeu está retomando o Atendimento Jurídico, com o apoio do Núcleo de
Prática Jurídica da Universidade Estácio (unidade Conceição). O atendimento está acontecendo às
terças e quintas-feiras, das 10h às 12h, nas dependências da própria Obra, à Av. Piassanguaba, 3061.
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.

Notícias

28 DE FEVEREIRO
E 28 DE MARÇO
Nos próximos dias 28 de Fevereiro
e de Março (domingos), dias votivos a São Judas Tadeu no Santuário,
haverá missas: às 6h, 7h, 8h30 (TV
Gazeta), 10h, 12h, 15h, 16h30,
18h e 19h30, na igreja nova. Não
há necessidade de inscrição prévia
pelo site. A entrada será controlada,
com até 200 pessoas.

BAZAR DE
ROUPAS E MÓVEIS
Um novo Bazar de Roupas e
Móveis semi-novos vai acontecer no Santuário São Judas Tadeu, nos dias 10, 11, 12 e 13 de
Março, na Sala São Judas, das
8h às 15h. Venha aproveitar!

NOVA COORDENADORA
DA OBRA SOCIAL
Desde o dia 04 de Janeiro de 2021,
a Obra Social São Judas Tadeu
conta com uma nova coordenadora: Ada Cassiano Monteiro,
formada em Serviço Social, é atualmente responsável por planejar,
organizar, coordenar e avaliar as
atividades sociais da Instituição,
entre outras atribuições. Seja bem
vinda Ada!

PARTIRAM PARA A CASA DO PAI

HORÁRIOS DE MISSAS
AMPLIADOS
Desde o dia 1º de Fevereiro, as Missas no Santuário São Judas Tadeu
são celebradas, de segunda a sexta-feira, às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e
19h30. Portanto, voltamos a celebrar, durante a semana, Missas às
7h e às 19h30. Aos sábados, desde
o dia 06 de Fevereiro, há Missas às
7h, 9h, 12h e 15h. Aos domingos, os
horários das Missas são os mesmos,
a saber: 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 18h
e 19h30. Missas transmitidas pelo
Youtube do Santuário: de segunda
a sexta-feira: às 15h e 17h, aos sábados às 12h e aos domingos às 10h.

Foto: Arquivo Jornal São Judas.

TRÍDUO E DIA DE SÃO JOSÉ
Nos três dias anteriores ao dia de
São José, 19 de Março, haverá em
todas as missas celebradas em nossa Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu, orações especiais a São José,
em preparação ao seu dia. Será nos
dias 16, 17 e 18 de Março, nas
missas das 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e
19h30, na igreja nova. Missas das
15h e 17h com transmissões pelo
Youtube. Em 19 de Março, dia da
solenidade de São José, será aberto
o “Ano da Família,” com celebrações e bênçãos especiais.

VIA-SACRA
Os Padres de nossa comunidade,
desde o início da Quaresma, têm
recomendado aos fiéis que rezem a
Via-Sacra em suas casas, com suas
famílias. Já na Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu, a quem preferir,
estão sendo rezadas Via-Sacras às
quartas e sextas-feiras, às 18h, na
igreja antiga.

saojudas.org.br

Foto: Arquivo Jornal São Judas.

CONFISSÕES E BÊNÇÃOS
NA QUARESMA
Nessa Quaresma, as bênçãos (de
meia em meia hora) e os atendimentos às confissões, estão ocorrendo na Sala São Judas, de segunda a sexta-feira das 8h às 19h, e
aos sábados e domingos das 8h às
18h. Prepare-se, fazendo um adequado exame de consciência antes,
e venha confessar-se, sempre utilizando máscara de proteção.

Foto: Arquivo Jornal São Judas.
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Faleceu no dia 10 de Janeiro de 2021, aos 84 anos, o
sr. Marcos Theodoro Rodrigues de Moraes, mais
conhecido como “Vô Marcos”, que foi ministro
extraordinário de Eucaristia e voluntário do grupo
“Amigos do Sopão” da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu há 15 anos.

Faleceu no dia 19 de Fevereiro, a sra. Terezinha Pereira Brandão, aos 78 anos, vítima de Covid-19. Terezinha era esposa do sr. Muniz e mãe de Thais Brandão,
agente de pastoral no Santuário. Terezinha e Muniz
foram muito ativos no ECC-Encontro de Casais com
Cristo e EJC-Encontro de Jovens com Cristo. O casal
participou do 66º ECC e trabalhou até o 106º ECC da
comunidade, atuando em várias equipes.

Que o Sagrado Coração de Jesus receba esses nossos irmãos em seu Reino de
Amor e misericórdia e console, na fé e esperança da Ressurreição, todos os
familiares e amigos! “Salvos pela morte de vosso Filho, ao vosso chamado
despertaremos para a Ressurreição!”
Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 23 de
Fevereiro de 2021. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11)
5072-9928. Todas as notícias estão sujeitas a alterações, devido à
pandemia. Consulte o nosso site: www.saojudas.org.br

Foco
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Queridos amigos, precisamos da sua ajuda
para a troca das câmeras do nosso sistema
de transmissão das Missas. Com esse intuito
criamos a CAMPANHA PELA TROCA DAS
CAMÊRAS, com o desejo de melhorar a
qualidade de nossas transmissões.
VOCÊ PODE FAZER SUA
CONTRIBUIÇÃO VIA PIX.
A chave de acesso para
essa Campanha é:
11 99204-8222

“BEM AVENTURADOS OS QUE TRABALHAM
PELA PAZ, ELES SERÃO CHAMADOS
FILHOS DE DEUS” (MT 5, 9)
Desde o dia 17 de Fevereiro (Quarta-feira de Cinzas), a Igreja vivencia o
Tempo da Quaresma, tempo propício
para intensificarmos a oração, a reflexão e a caridade, com jejum e abstinência, preparando-nos para a Páscoa.
E, no Brasil, iniciamos a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
com o tema: “Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor” e lema:
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14).
Na Revista São Judas do mês de Março/2021, você poderá ver o artigo do Pe.
Daniel Ap. de Campos sobre a Campanha
da Fraternidade e a polêmica que gerou
neste ano, além de uma bonita explicação
sobre os ritos iniciais da Santa Missa: o
Sinal da Cruz, o beijo no altar, etc..
Conheça a Família dos Devotos
de São Judas Tadeu! Torne-se Devoto Colaborador e receba a cada mês,
a Revista São Judas, que em 2021
trará um aprofundamento de parte
por parte da Santa Missa, o Sacramento dos Sacramentos. Para saber
mais, entre em contato conosco pelo
WhatsApp (11) 9 9204-8222.

Rezemos pela UNIDADE e o DIÁLOGO, com a Oração da CF Ecumênica 2021:
ORAÇÃO DA
CF ECUMÊNICA 2021
Deus da vida, da justiça e do amor,
nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de
vivermos a comunhão na diversidade.
Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como
compromisso de amor, criando pontes
que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio.
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial, aos mais pobres e
fragilizados, a fim de que possamos
testemunhar o Teu amor redentor e
partilhar suas dores e angústias, suas
alegrias e esperanças, caminhando
pelas veredas da amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz, no
Espírito Santo, sopro restaurador da
vida. Amém.

SE PREFERIR PODE COLABORAR VIA
DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA.
CNPJ 63.089.825/0115-02
BRADESCO
Agência 2818-5
Conta Corrente 000028-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Operação 003
Agência 3103
Conta Corrente 00800054-1
SANTANDER
Agência 3706
Conta Corrente 130051750

Em caso de depósito
ou transferência, por
gentileza envie uma foto do
comprovante para
santuario@saojudas.org.br
ou WhatsApp
(11) 9 9204 8222

Mais informações em nosso site
www.saojudas.org.br

