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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - NÃO PODE SER VENDIDO

GERAR A ALEGRIA DO
AMOR NA FAMÍLIA
Leia também: A Igreja como intenção de oração do Papa, Vocações e a Semana da Família
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Editorial
INTENÇÃO DE ORAÇÃO DO
PAPA FRANCISCO, PELA
EVANGELIZAÇÃO: A IGREJA

Neste mês de Agosto, o Papa Francisco, convida a todos para rezarmos pela
Igreja. Nela temos a oportunidade de
formatarmos a vida espiritual para a atitude de fraternidade e comunhão. Cada
um com seu chamado vocacional, dentro
da vida eclesial, tem a oportunidade de
dar sentido para sua vida. Em cada domingo do mês uma vocação é especificada e serve como baliza para a reflexão
e oração. A vocação é um chamado que
temos de Deus para colocarmos nossos
dons a serviço do Reino. Independente
do chamado vocacional, o ser humano
encontrará a plenitude quando responder
“sim” e colocar-se inteiramente à disposição para seguir a vontade de Deus.
Uma vocação é expressa na entrega que
se faz a um projeto de vida em que os
frutos serão capazes de dar sentido ao
existir de quem se entrega. É através da
simplicidade da entrega da condução da
vida que a criatura faz, de livre e espontânea vontade, que o Criador consegue
ampliar ou amplificar o processo criador.
Da mesma forma acontece na celebração da Eucaristia, no momento da apresentação das oferendas, o pão e o vinho
são ofertados como fruto do trabalho humano para se tornarem alimento espiritual através do corpo e sangue de Jesus. A
plenitude da salvação está na entrega de
Jesus, que em seu processo de redenção,

favoreceu a restauração da Graça Santificante como elemento de transformação
da história humana. O trabalho humano
representado nas espécies do pão e do
vinho configuram-se no alimento restaurador do espírito unido a Cristo na fração do Pão. A memória, muito mais do
que uma lembrança, garante ao que tem
fé a certeza de que, através da Eucaristia, o alimento necessário para cumprir a
missão do chamado vocacional é dado de
forma plena.
O tempo é a marca do presente e neste
mês de Agosto de 2021 teremos a oportunidade de melhorar nossa missão vocacional, oferecendo a cada domingo a Ação de
Graças por transformar o “sim” humano
em meios para a instauração do Reino. Da
vida sacerdotal como sinal de santidade,
passando pela riqueza do matrimônio e da
vida consagrada como sinal de intimidade
e, por fim, chegando à vocação do leigo
como agente de transformação, a vontade
de Deus é realizada através do “sim” dado.
O “sim” dado na ordenação, no casamento, na consagração e na vida, prefiguram
a imagem que Deus pretende como conquista de uma entrega transformadora do
finito para o infinito.

PE. DANIEL APARECIDO DE CAMPOS

Pároco e Reitor interino da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

PENSAMENTO DO PE. DEHON
“Eu não vim para condenar, mas para salvar (Jo 12,47). Eis
este Coração que tanto amou os homens. Todo o conjunto da
sua vida é a bondade, é o amor.”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)

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

JORNAL DE AGOSTO/2021 APENAS ON LINE

Este Jornal São Judas de Agosto/2021 (edição número 486) 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!
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CALENDÁRIO AGOSTO
01 – 18º Domingo do Tempo Comum: Dia das Vocações para o Ministério Ordenado (Diáconos, Padres e Bispos), Abertura do mês vocacional com missa
às 8h30 presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de São Paulo para a Região Episcopal Ipiranga; Dia de Oração
pelos Cristãos Perseguidos. Dia Mundial da Amamentação.
03 – Dia do Tintureiro; Dia do Capoeirista.
04 – Memória de São João Maria Batista Vianney (Cura D´Ars), presbítero, patrono dos Párocos
05 – Dia Nacional da Saúde e Dia da Vigilância Sanitária.
06 – Festa da Transfiguração do Senhor. 1a Sexta-feira do mês: Missa Reparadora
ao Sagrado Coração de Jesus às 9h na igreja nova.
07 – Primeiro sábado do mês: Missa Reparadora ao Imaculado Coração de Maria às 12h.
08 – 19º Domingo do Tempo Comum: Vocação para a Vida em Família - Dia dos
Pais e Dia das Vocações Matrimoniais.
09 – Dia Internacional dos Povos Indígenas.
10 – Memória de São Lourenço, diácono e mártir.
11 – Memória de Santa Clara de Assis, virgem. Dia da Televisão. Dia do Advogado; Dia do Estudante; Dia do Garçom; Dia da Consciência Nacional.
12 – Aniversário de Falecimento do Venerável Pe. Leão João Dehon, Fundador da
Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus.
13 – Dia do Economista; Dia dos Encarcerados e Dia do Canhoto.
14 – Memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir; Dia do Protesto e Dia da Unidade Humana.
15 – Solenidade da Assunção de Nossa Senhora: Dia das Vocações para a Vida
Consagrada (Religiosos, religiosas e consagrados seculares). Dia do Solteiro.
18 – Aniversário do Pe. Cláudio Weber,scj
19 – Dia Mundial do Fotógrafo e da fotografia; Dia Nacional do Historiador. Dia do Ator.
21 – Memória de São Pio X; Dia da Habitação.
22 – 21º Domingo do Tempo Comum: Dia das Vocações Leigas, dia Nacional
dos Catequistas. Dia do Folclore e Dia do Supervisor Educacional.
23 – Dia dos Artistas, Dia do Aviador Naval.
24 – Festa de São Bartolomeu, Apóstolo.
25 – Dia do Feirante e Dia do Soldado.
27 – Memória de Santa Mônica de Hipona. Dia Nacional do Psicólogo e Dia do
Corretor de Imóveis.
28 – Memória de Santo Agostinho de Hipona, Bispo e Doutor da Igreja; Dia do
Bancário; Dia da Avicultura; Dia dedicado a São Judas Tadeu: verifique a programação especial no Santuário através do site: www.saojudas.org.br.
29 – 22º Domingo do Tempo Comum. Dia das Obras Pontífícias. Martírio de
São João Batista; Dia Nacional de Combate ao Fumo.
30 – Dia Nacional do Nutricionista.
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08 DE AGOSTO
DIA DOS PAIS

CRISTO NOS SALVA E NOS ENVIA:
“QUEM ESCUTA A MINHA PALAVRA
POSSUI A VIDA ETERNA” (JO 5,24)
Em Agosto celebramos o mês Vocacional, um convite à oração e ao compromisso
na promoção de todas as vocações. Neste ano a Igreja no Brasil nos propõe como tema
“Cristo nos salva e nos envia” e como lema “Quem escuta a minha palavra possui a vida
eterna” (Jo 5,24). O tema vem da Exortação Apostólica pós-sinodal, Christus Vivit, do
Papa Francisco, um apelo a sermos sensíveis ao chamado de Deus, na certeza vocacional
que o Senhor nos ama, nos chama e nos envia, para o serviço ao povo de Deus.
O mês vocacional, uma bela tradição pastoral de nossa Igreja, tem por objetivo
irradiar o empenho e o zelo da Igreja por todas as vocações. Somos conscientes de que
não somos nós os detentores do convite vocacional, mas instrumentos do chamado de
Deus por Jesus Cristo, que nos enriqueceu com sua graça, nos salvou, e nos confiou a
missão de levar o Evangelho a toda criatura, ensinando e testemunhando tudo o que
ele ensinou e praticou.
Na caminhada vocacional temos a necessidade da escuta e do discernimento para
reafirmar e testemunhar a fé por meio de ações que possibilitem o florescimento de
todas as vocações. O nosso compromisso consiste na construção de uma cultura vocacional que anime e cultive a semente do chamado em todas as etapas da vida cristã.
Como referência e modelo temos Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos pediu que
rezássemos ao Senhor da messe em súplica incessante para que não faltem os bons
operários do Reino. Ele é o centro de nossa vida e missão. Ouvindo seu convite e
seguindo seu exemplo somos testemunhas do amor de Deus no mundo. Guiados pelo
Espírito Santo, doador dos dons e carismas, vamos construindo a igreja como discípulos missionários, na unidade, diversidade e complementariedade de todas as vocações.
Neste mês vocacional vamos intensificar nossa oração pelos ministros ordenados
(diáconos, padres, bispos), pela vocação matrimonial e familiar, pela vida religiosa e
consagrada nas suas diferentes formas, pela profusão e riqueza dos serviços e ministérios laicais, e pelo ministério tão fundamental do catequista. E rezar sempre, como nos
ensinou Jesus: Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe.

O PAI DEVE SER PRESENTE,
FIRME E MISERICORDIOSO!
Nessa catequese sobre o valor do pai na família, o Papa
Francisco lembrou que até mesmo São José foi tentado a deixar Maria, quando descobriu que ela estava grávida, mas, com
a intervenção do Anjo, ele permaneceu junto à sua esposa.
Cada família precisa de um pai, enfatizou o Papa.
Para falar do valor do papel do pai, o Santo Padre citou algumas expressões do livro dos Provérbios, que são palavras que
um pai dirige ao filho e mostram o seu orgulho quando consegue transmitir sabedoria ao filho: “Um pai sabe bem quanto
custa transmitir essa herança, quanta proximidade, doçura e firmeza”, disse Francisco, destacando que, quando o filho recebe
essa herança, a alegria do pai supera todo o cansaço.
“A primeira necessidade é essa: que o pai seja presente na
família, próximo à mulher, para partilhar tudo e que seja próximo aos filhos no seu crescimento (…) Pai presente sempre”.
O Pontífice ressaltou, porém, que “presente” não é o mesmo
que ser “controlador”, porque os pais muito controladores
acabam anulando os filhos, não os deixam crescer.
Francisco mencionou ainda a parábola do filho pródigo,
também conhecida como a parábola do Pai Misericordioso.
Ele destacou a dignidade e a ternura do pai que está esperando
o retorno do filho. “Os pais devem ser pacientes. Tantas vezes
não há nada a fazer que não seja esperar: rezar e esperar”.
Segundo o Papa Francisco, um bom pai sabe esperar e perdoar, do fundo do coração, mas também sabe corrigir com firmeza quando é preciso. E acrescentou que, sem a graça do Pai
do Céu, os pais perdem a coragem. Os filhos precisam de um
pai à espera quando retornam de alguma situação de insucesso.
“A Igreja é empenhada em apoiar a presença dos pais nas famílias, porque eles são protetores da fé na bondade, na justiça e na
proteção de Deus, como São José”.
Fonte: Vatican News: “O valor do pai na família” - Catequese do Papa
Francisco no dia 04/02/2015, na Sala Paulo VI.

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

FELICIDADES, SAÚDE E SABEDORIA
a todos os pais, leitores do Jornal São Judas,
paroquianos e devotos!

Nosso
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

TALVEZ VOCÊ DEVA
CONVERSAR COM ALGUÉM
Existe coisa melhor do que você ser ouvido quando está para explodir de
emoção? Pois bem, todos passamos por momentos na vida que nos levam quase à loucura de raiva, tristeza, decepção, saudades, insegurança e muito mais.
Nesses momentos necessitamos falar, chorar, enfim, desabafar e nos orientar.
Nesse tempo de pandemia, nós psicólogos, temos trabalhado incessantemente para ouvir nossos pacientes de forma online, principalmente, mas também
presencial e confesso que a experiência que temos vivido é incomensurável.
A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu tem oferecido três frentes importantes
para você procurar e ser ouvido com muito carinho. Primeiramente os nossos
Padres queridos, que estão todos os dias à disposição dos fiéis, nós, psicólogas
voluntárias, oferecendo nosso trabalho com muito amor, e a Pastoral da Escuta, de
segunda à sábado, à disposição. Todo esse serviço conta com um sigilo sagrado.
Tenho casos que descreveria ter ouvido online ou presencial, e confesso que
ajudei e aprendi muito também. Tenho ouvido algumas frases repetidas vezes
como: “estou ansioso (a), estou tão deprimido, como posso suportar, estou tão
triste, estou desesperado (a)” e muito mais...
Nesse último dia 05/07/2021 nosso serviço voluntário de Psicologia do Santuário completou 37 anos de atendimento, com muita dedicação. Confesso que
em todos esses anos nunca tivemos tantos casos difíceis que, não só o conhecimento, mas a fé e a compaixão fizeram parte dos nossos atendimentos.
Se você precisar conversar com alguém, venha e nos procure, que será acolhido com todo o carinho e atenção que você merece. Informe-se, na Secretaria
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
MARIANGELA MANTOVANI
Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias, sexóloga,
palestrante escolar, coordenadora do atendimento psicológico do
Santuário São Judas Tadeu desde 1984.

COMO EU FAÇO SE TENHO DÚVIDAS
SOBRE MINHA VOCAÇÃO?
Nesse mês de Agosto, nessa coluna “Dúvidas que a fé responde”, queremos ajudá-lo(a) a discernir sobre a sua vocação. Se você ainda tem dúvidas,
faça para si mesmo algumas perguntas: Quem sou eu? Qual é sua essência?
O que lhe satisfaz? O que você gosta de fazer? Com quem você gosta de estar? O que você imagina estar fazendo daqui a uns 5 ou 10 anos? Qual o seu
maior sonho e o que está fazendo para alcançá-lo?
Conhecer-se, ter dúvidas sobre o futuro e o que deseja para si mesmo é
comum, afinal são tantos os caminhos à frente... Se você acha que precisa de
ajuda para direcionar a sua vida, alguém da nossa comunidade poderá ajudá-lo (a). Procure o SAV – Serviço de Animação Vocacional da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu.
Serviço Pastoral: Recepciona, acolhe e encaminha para orientação de jovens e, eventualmente adultos, de ambos os sexos, que queiram fazer discernimento vocacional, tanto religioso, como de vida.
Quando: Reuniões da pastoral, conforme calendário a ser informado ao
interessado, após primeiro contato. Também, podemos ser contatados, pessoalmente, no 3º e 5º Domingo de cada mês, antes das 11h30 ou após às 13h15.
Contatos: WhatsApp: (11) 99608-4450 (Marcos) ou (11) 99908-4101
(Graça) ou encaminhar ao Pe. Rarden,SCJ . Também pode entrar em contato
diretamente na Secretaria Paroquial do Santuário São Judas Tadeu. E-mail:
rardenscj@gmail.com (Pe. Rarden,SCJ) bussab.marcosa@gmail.com
(Marcos) ou grabmendes@yahoo.com.br (Graça).
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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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

O SANTUÁRIO QUE TAMBÉM
PROMOVE A SAÚDE E A CULTURA
Que o Santuário São Judas Tadeu,
há gerações, evangeliza a população
da cidade de São Paulo, e de outras regiões do Brasil todos já sabem. O que
nem todos sequer imaginam é que,
além de evangelizar, e socorrer os
mais necessitados através de sua Obra
Social, o Santuário também cede o
seu espaço para momentos culturais e
de saúde pública.
POSTO VOLANTE DE
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
Desde o dia 03 de Março, o Santuário São Judas Tadeu possui um
posto volante de vacinação contra a
Covid-19. A ação ocorre de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h na Sala São
Judas, por tempo indeterminado. Com
distribuição de senhas até as 16h.
Das 16h às 17h, a equipe do SUS
atenderá somente os pacientes que já
receberam as senhas distribuídas previamente. Recordando que o posto
volante no Santuário não opera nos
dias 28, devido às comemorações de
São Judas Tadeu.
As idades para a vacinação variam
de acordo com as decisões do Governo
de São Paulo. Mais informações em:
vacinaja.sp.gov.br. Nós, do Santuário, não temos autoridade para definir
quem pode ou não tomar a vacina.
Toda e qualquer dúvida com relação
à campanha deve ser esclarecida diretamente com os profissionais de saúde
que estão no local realizando a aplicação da vacina – UBS Milton Santos
(11) 5581-0426 – ou pelos canais de
atendimento da Prefeitura.
No mês de Julho, o governo de
São Paulo antecipou pela quarta vez

seu calendário de vacinação contra a Covid-19 e
agora promete vacinar todos os adultos até o dia
20 de Agosto, e deverá iniciar a vacinação dos
adolescentes a partir do dia 23 de Agosto.
No dia que for se vacinar, não se esqueça de
levar um documento comprobatório (no caso de
profissionais que fazem parte do grupo prioritário), documento com foto, CPF e comprovante
de residência.
Ao se vacinar, você poderá também realizar
um gesto de caridade, doando alimentos não perecíveis que serão encaminhados para as famílias
atendidas pela Obra Social São Judas Tadeu, entidade beneficente do Santuário. Endereço: Av.
Jabaquara, 2682, São Paulo – SP (Linha Azul do
Metrô – Estação São Judas)
APRESENTAÇÃO DE MÚSICA SACRA
No dia 10 de Julho aconteceu no Santuário
São Judas, mais precisamente na igreja antiga,
uma apresentação de músicas sacras, com a
soprano Natália Áurea e seus alunos de canto:
Mário Saab, Iranice Ruivo, Isabela Batista, Júlio
Nascimento e o pianista Marcos Vinícius Mezzo
Vesna Bankovic. Além de participar presencialmente de um belo espetáculo, com entrada gratuita, houve a opção dos espectadores participar
online, assistindo pelas redes sociais do Santuário. Os presentes ainda puderam fazer um gesto concreto de ajuda ao próximo, ofertando um
agasalho para doação aos mais necessitados. Os
ítens arrecadados, agasalhos e cobertores, foram
encaminhados para a Obra Social do Santuário
São Judas Tadeu e às famílias acompanhadas
pela instituição.
PRISCILA THOMÉ
NUZZI

Jornalista da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu.

VISITAS AOS DOENTES, IDOSOS E
IMPOSSIBILITADOS DE IR A IGREJA:
“SOMOS VERDADEIROS
TEMPLOS VIVOS DE DEUS”
“A Sra. Carmem Arruda Cruvinel (a esquerda), exerceu a função
de Ministra da Sagrada Comunhão no Santuário São Judas Tadeu nos
anos de 1990 e foi um exemplo de fé e dedicação ao serviço do Reino de Deus. Ela esteve a serviço de Deus no Santuário em diversas
pastorais e também levando Jesus Eucarístico para os fiéis impossibilitados de participar da Santa Missa. Essa missão cabe em primeiro
lugar para os sacerdotes e diáconos que são ministros ordenados e, na
impossibilidade, há permissão para os Acólitos instituídos e também
para os Ministros da Sagrada Comunhão (Concilio Vaticano II).
Aliás, a primeira e fundamental função dos ministros da sagrada comunhão é levar a Eucaristia para aqueles que se encontram
impossibilitados de participar fisicamente da comunidade, seja por
motivo de saúde ou idade mais avançada.
Aos limites da idade que chegam para todos nós, a Sra. Carmem
com 94 anos, está impossibilitada de ir à igreja participar da Santa Missa e receber o “Pão da Vida”, nosso Senhor Jesus Cristo. Há dois anos,
recebi a graça de ser Ministra da Sagrada Comunhão e estar a serviço de
nosso Senhor e ter a honra de levar o Pão da Vida para a Sra. Carmem.
Tenho muita alegria em ministrar a comunhão para os fiéis no
Santuário, mas como ser verdadeiro templo vivo de Deus, em serví-lo somente no templo construído pelos homens? Um dia, diante do
sacrário me fiz essa pergunta e percebi que ser ministra da sagrada
comunhão vai muito além! Somos instrumentos de Deus para levar
o pão da vida aos doentes, idosos ou impossibilitados de ir à missa,
‘é o chamado a servir aos olhos de Deus’. Somos portadores da presença real de Jesus na Eucaristia e da Sua Palavra. Como afirmou
Santo Inácio de Antioquia: ‘A Eucaristia é remédio de imortalidade
e reúne todos ao redor do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo o
pão consagrado, é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre’. E prossegue: ‘A
Eucaristia é o alimento para a vida eterna, que nos prepara para a
unidade com o Senhor. Ela ajuda-nos a viver na caridade, no amor a
Deus, ao próximo como a si mesmo’.
Que nós ministros da sagrada comunhão possamos ser o sal da
terra e luz para o mundo, exercendo com dignidade e respeito esse
ministério a nós confiado. Que sejamos as mãos de nosso Senhor a
entregar a Eucaristia e a proclamar Sua Palavra aos impossibilitados fisicamente de ir à igreja. Sejamos templos vivos de Deus aos
que, por algum motivo, não possam vir ao templo construído pelos
homens. Tudo sempre para a glória de Deus! Louvado seja nosso
Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.”
Emilia De Simone
Ministra extraordinária da Sagrada Comunhão
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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ALÉM DO HORIZONTE

GERAR A ALEGRIA DO
AMOR NA FAMÍLIA
Cada dia é tempo de família para viver a alegria do amor. Mas em Agosto, a cada ano dedicamos uma semana
para rezar e pensar na beleza da família e nos desafios que enfrenta.
Agosto é o mês das vocações. Ser
família é também resposta a um chamado de Deus. É vocação. Celebramos isso na semana de 8 a 14/08, do
Dia dos Pais até o sábado seguinte.
As comunidades católicas oferecem
programação especial nessa semana,
presencial ou on-line. Veja nesta edição como participar com o Santuário
São Judas Tadeu e paróquias vizinhas
(à página 10).

Olharemos de modo especial para a
figura do pai adotivo do Menino Jesus e para sua Mãe. Na Sagrada Família de Jesus, Maria e José podemos
espelhar-nos e inspirar-nos. Dela
aprendemos a ser família feliz, que
viva a alegria do amor.
Há muitos motivos para agradecer
pela família e pela maneira como realiza o projeto de Deus. Temos, ao
mesmo tempo, enorme necessidade
de oração e ação em favor das famílias em dificuldade. Seja para dar graças, seja para suplicar misericórdia
ou para providenciar ajuda fraterna,
pensamos na família real, na família
que encontramos na nossa paróquia,

na vizinhança e na cidade em que vivemos, isto é, na família tal qual é:
- Na que sofre a pobreza ou a extrema falta de recursos, na família afetada pelo desemprego ou que teve que
abandonar a casa para viver na rua;
pensamos na família atingida pela
morte recente de um ente querido, por
causa da covid-19 ou por outro mal;
na que tem que lidar com incompreensões internas entre esposa e marido, entre pais e filhos ou entre irmãos;
na família separada, e na que está em
segunda união;
- Não nos esqueceremos da família
sem filhos, da que acolheu filhos adotivos, da família dirigida apenas pela

Você tirará bom proveito do livreto Hora da Familia, da Exortação Apostólica Amoris
Laetitia, e da recente Mensagem do Papa Francisco – Patris Corde – apresentando-nos
São José, protetor da Igreja e das famílias. Esses três ricos subsídios podem ser adquiridos
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

mãe ou pelo pai, da família de irmãos
solteiros vivendo juntos, da família
constituída de pais idosos e uma filha
cuidando deles;
- Rezaremos pelas pessoas que tem
família mas estão sozinhas, isoladas,
sem o cuidado minimamente humano dos que deveriam cuidar, pelas
crianças que vivem sem a presença e
o carinho dos pais; pelos jovens que
sonham com um projeto de família
segundo o plano de Deus, e também
pelos que se limitam a juntar-se sem
qualquer comprometimento estável e
sem pensar em Deus, a fonte do amor
e o autor da vida.
- Pensamos nas famílias que cresceram em espiritualidade e diálogo
no tempo da pandemia, e nas que não
conseguiram adaptar-se às suas imposições e hoje vivem em conflito ou até
mesmo rompidas;
- Rezaremos igualmente pela família feliz, pela que vive em comunhão
apesar das diferenças, que percorre
um caminho de santificação conjugal,
e pela que evangeliza outras famílias.
Com qual desses tipos de família a
sua se identifica?
A partir da sua família real, você
pode unir-se à Igreja que dá graças
e suplica, que evangeliza e se solidariza com as necessidades humanas,
psicológicas, espirituais e materiais
das nossas famílias. Una-se conosco
em oração na Semana da Família, e
busque a realização da sua vocação
no meio da sociedade!
Não esqueça que você e sua família pertencem a um povo de batizados
e que todo ser humano é amado por
Deus, amado e chamado a viver a
alegria do amor. Somos uma Grande
Família, família de famílias que, em
Cristo, chama a Deus de Pai.

PE. CLÁUDIO
WEBER, SCJ
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INTENÇÃO DO PAPA PARA AGOSTO: A IGREJA

INTENÇÃO DO PAPA PARA AGOSTO:
A IGREJA
Em 2021, o Jornal São Judas está refletindo 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 AGOSTO é
intenção de oração universal: a Igreja!
O pedido é: Rezemos pela Igreja, para que receba do
Espírito Santo a graça e a força de se reformar à luz do
Evangelho.

IGREJA ENCARNADA EM JESUS CRISTO
A missão da Igreja é ajudar a humanidade a elevar-se até Deus
Todo o Mistério de Jesus Cristo
pode ser expresso conforme dois movimentos: descendente e ascendente.
Isto é, um movimento de cima para
baixo e outro de baixo para cima.
O primeiro e mais impactante componente de todo o Mistério de Jesus
Cristo, é o Mistério da Encarnação
do Verbo Eterno do Pai, por obra e
ação do Espírito Santo, no seio santo da Virgem Maria. Logo no início
de seu Evangelho, São João afirma
sonoramente: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós (Jo 1, 14)”.
Esse é o movimento descendente, de
cima para baixo. Deus toma a condição humana (Cf. Fl 2, 7). O Verbo
fez-se homem e foi chamado Jesus,
pois foi assim que o Anjo do Senhor
ordenou a José: tu o chamarás com o
nome de Jesus (Mt 1, 21).
Ao longo de toda a sua breve vida
na terra, sobretudo nos intensos anos
de sua vida pública, Jesus, o Verbo de Deus, impôs-se um profundo
processo de “descida”, isto é, de
encarnação na vida comum a todo
e qualquer ser humano. Nossos Bispos, afirmaram isso com as seguintes palavras: Com efeito, por sua

encarnação, o Filho de Deus uniu-se
de algum modo a todo homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou
com inteligência humana, agiu com
vontade humana, amou com um
coração humano (Constituição Pastoral Gaudium et Spes nº 22/265).
Portanto, assim se deve compreender o “movimento descendente” do
Senhor Deus em direção a toda a humanidade e a todas as dimensões de
cada ser humano.
O segundo, e não menos impactante componente de todo o Mistério de
Jesus Cristo, é o Mistério de Sua Ascensão. De fato, além do evangelista
Marcos, Lucas narra por duas vezes
a Ascensão do Senhor: Enquanto
abençoava...era elevado ao céu (Lc
24,51). Elevou-se à vista deles (At
1, 9). Esse é o movimento ascendente. De baixo para cima, tudo o que
é verdadeiramente humano, assumido pelo Verbo de Deus, agora é
elevado ao céu. Com palavras ainda
mais desconcertantes, São Paulo escreveu: Deus que é rico em misericórdia (...) nos vivificou juntamente
com Cristo (...) e com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos Céus

em Cristo Jesus (Ef 2, 4- 6).
Os dois constantes movimentos
do Amor e de todos os verdadeiros
amores. Deus Todo-Poderoso, movido pelo Amor, primeiro fez um
movimento descendente até o ser
humano, assumir aquilo que é verdadeiramente humano, e , depois, fez
o movimento ascendente, elevando
até Si nossa humanidade. Entre nós,
quando amamos de verdade, primeiro “descemos” até quem amamos,
depois, “subimos” juntos em nossa
humanização. Quando é verdadeiro,
o amor eleva as pessoas.
Como prolongamento do Mistério
de Cristo entre os povos e na sucessão dos séculos, a Igreja, para ser

fiel, tem de fazer ininterruptamente
os dois movimentos que, em Cristo,
Deus Nosso Senhor realizou. A Igreja tem que descer e subir. Tem que
encarnar e ressuscitar. Ela tem que
encarnar-se, fazer o movimento de
descida em direção ao ser humano
e a toda a realidade que lhe diz respeito, reparar o que está danificado e
depois, fazer o movimento de ascensão, elevando o ser humano e tudo o
que lhe está relacionando.
A missão da Igreja é ajudar a humanidade a elevar-se até Deus. Mas,
para isso, tem que aproximar-se de
quem d’Ele se encontra afastado, e,
consequentemente, está embaixo.
Ela tem que descer aos homens e
mulheres que são como ovelhas sem
pastor. Tem que descer até quem
foi enredado pelo erro, o desvio,
os vícios e oferecer-lhes os meios
para “subir” até o reto caminho, à
prática das virtudes, e à condição
verdadeiramente humana. A Igreja
dever realizar constante movimento
de descida e oferecer, a quem está
“embaixo”, uma mão firme e segura
que ajude a soerguer. Ela deve “descer” aos falsos caminhos, aos becos
e encruzilhadas da vida e oferecer,
a quem quiser, a luz que ilumina na
escuridão, devolve a vontade de ficar em pé e que anima a subir.
Na pessoa de cada homem e mulher de boa vontade, que já foi alcançado pelo Verbo Encarnado e por
Ele elevado, seja um leigo, leiga, religioso, religiosa ou sacerdote, a Paróquia/Santuário São Judas Tadeu,
com suas possibilidades e limites,
ao longo de oito décadas, “se encarna” desce e eleva centenas de pessoas. Deus seja louvado por tudo isto!

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Faça parte da Família dos Devotos de São Judas Tadeu você também!
Entre em contato pelo Whatsapp (11) 9 9204 8222 ou pelo e-mail:
familiadosdevotos@saojudas.org.br
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ
chaves da “Amoris Laetitia” se resumem em 4 verbos: acolher, acompanhar, discernir e integrar.

Foto:br.freepik.com

ACOLHER - A primeira atitude
pastoral da Igreja servidora, samaritana e misericordiosa é o acolhimento das famílias à margem da
vida eclesial. Cabe abrir-nos a todos
e aproximar cada pessoa da divina misericórdia: acolhimento ativo
com dinâmica missionária da Igreja
“em saída” ao encontro dos afastados, apresentando-lhes o Deus-amor
e anunciando-lhes Cristo caminho,
verdade e vida, sem proselitismo,
respeitando a liberdade de consciência e de decisão pessoal. Ninguém
está excluído da oferta do amor de
Deus e do convívio da comunidade
eclesial.

ANO DA FAMÍLIA

AMORIS LAETITIA - PARTE II
Dando continuidade à reflexão e
partilha sobre o “Ano Família Amoris Laetitia,” lembramos que Deus,
no seu plano de amor e criador, fez
o homem e a mulher à sua imagem e
semelhança e ordenou-lhes: “Crescei
e multiplicai-vos” (Gn 1,28), instituindo o matrimônio para perpetuar a
espécie humana sobre a terra.
Assim, Deus associou o homem e
a mulher, unidos em matrimônio, à
sua onipotência criadora, tornando-os instrumentos, colaboradores, co-criadores seus para a vida dos filhos,
que nascem na família. Tudo come-

ça em casa com a família, escola de
humanismo. Ela está no princípio do
mundo, da vida de cada pessoa, da
sociedade.
O mundo é uma grande e numerosa
família: somos todos irmãos, afirma
o Papa Francisco em “Fratelli tutti.”
O matrimônio, a família é vocação,
chamado de Deus para uma missão.
A família oferece e repassa valores
cristãos à pessoa, à comunidade e à
sociedade. Ela é esperança e certeza
de um mundo melhor.
Jesus, filho de Deus feito homem,
nascendo da Virgem Maria por obra

e graça do Espírito Santo, igual a nós,
menos no pecado, veio ao mundo e
escolheu o caminho da família. Até
aos trinta anos cresceu, viveu e conviveu na família de Nazaré, constituída por Jesus, Maria e José, ainda
modelo, até hoje, para nossas famílias. O apreço de Jesus pela família
se complementa, quando se revela
Messias, com seu primeiro milagre
em festa de família, mudando água
em vinho, para que a alegria de conviver em família continuasse.
Mas, retornando ao tema da nossa
partilha, concluímos que as ideias

ACOMPANHAR - Não basta procurar e acolher as famílias, mas é
preciso disposição para um acompanhamento pessoal às famílias e às pessoas, na situação real em que vivem. É
um desafio para presbíteros e agentes
de pastoral em ampliar os horários de
atendimento, de visitas, de escuta, de
aconselhamento, estar presente quando a pessoa precisa. Merecem aceno
especial, os diáconos permanentes
com sua experiência familiar e testemunho, casais formados na pastoral
familiar, profissionais católicos competentes nas diversas áreas da convivência familiar, a pastoral da escuta.
DISCERNIR - Para melhor conhecer a vontade do Senhor e segui-lo. Acolher a pessoa como é, sem
rotulá-la e classificá-la. Discernir sob
a luz das Escrituras, do Magistério e
da Tradição da Igreja, a nível da misericórdia de Jesus Cristo. Fiéis aos
princípios morais da Igreja, evite-se
o casuísmo e tente-se formar a consciência. Cada diocese pode ter orientações específicas para casos especiais. Com paciência conhecer cada
caso e auxiliar a pessoa a encontrar
Deus e solucionar os problemas de
consciência.
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INTEGRAR - O acompanhamento e discernimento levam a integrar
gradualmente a pessoa na vida eclesial, na comunidade. Dar sacramentos não é sinônimo de integrar. Urge
acolher todos na comunidade discípula-missionária para que se sintam
abraçados na família/Igreja. Mesmo
em casos especiais, há espaços para
participar. Pessoas em situação irregular, que testemunhem profunda
vida cristã e comprometimento com
a comunidade, podem ser padrinhos
de batismo? Leitores na liturgia? Catequistas? Dando sua colaboração na
comunidade... Avalie-se, seriamente,
o assunto!
Dentre as inúmeras iniciativas pastorais suscitadas pela Amoris Laetitia, o Papa Francisco sugere duas,
que parecem ser as mais relevantes:
Centros de assistência às famílias:
A Amoris Laetitia propõe a criação
de centros especializados para aco-

lher, acompanhar e revitalizar as famílias. Entre suas atividades se destacam: reuniões de casais vizinhos
ou amigos, retiros breves de final de
semana, palestras com especialistas
em vida familiar, aconselhamento
conjugal, apoio a casais em crise (dependência química, infidelidade, violência em família), assistência a pais
com filhos problemáticos, situações
de separação, divórcio e novas uniões, catecumenato para namorados e
noivos, em preparação ao casamento,
acompanhar os recém-casados.
Pastoral judicial: Com referência
à pastoral judicial, o Papa Francisco publicou o “MOTU PROPRIO
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS”
(MIDI), com orientações específicas
para famílias falidas, tentando legalizar as situações irregulares de convivência. Muitas dioceses procuraram
melhorar o quadro dos canonistas,
capacitando-os para o serviço dos
Tribunais e Câmaras Eclesiásticas,

em vista dos processos matrimoniais,
pleiteando a nulidade matrimonial,
com atenção especial ao “processo
breve”, aos cuidados do bispo juiz.
Para a correta aplicação do “M I D I”,
a CNBB publicou um manual “Vade
Mecum”, com os mínimos detalhes.
Lembramos que a Igreja não anula casamentos, pois ninguém pode
mudar o que está escrito na Bíblia:
“Que o homem não separe, o que
Deus uniu” (Mt 19,6), mas, mediante
um processo canônico, a Igreja avalia se realmente houve matrimônio/
sacramento e emite a sentença para
a tranquilidade de consciência do casal. Haja acompanhamento ao casal,
enquanto rola o processo canônico,
com atenção especial aos casais pobres, garantindo a todos o acesso à
justiça eclesiástica. O Papa diz: facilitar, agilizar e baratear o processo
canônico. Há expedientes canônicos
que podem facilitar a regularização
da situação matrimonial irregular:

RECOMENDAMOS
Uma publicação com testemunhos, reportagens, artigos sobre família e comportamento,
contos, mensagens, saúde, vida, arte, comunicação, religião e religiosidade, enfim, um almanaque muito proveitoso para a toda a família, da livraria e editora Padre Reus.
O Livro da Família 2021 poderá ser adquirido 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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a sanação na raiz para casais já casados pelo civil; a dispensa da forma
canônica, quando um dos cônjuges
não quer dar o consentimento publicamente por não praticar a religião,
por mista religião ou por disparidade
de culto(alguém ainda não batizado).
Também, a celebração comunitária
do matrimônio, com a devida preparação, facilitará, sendo gratuita.
A Amoris Laetitia apresenta apenas
um discernimento pessoal e pastoral
para a situação irregular, e não solução. No capítulo VIII da Amoris Laetitia se reafirma a indissolubilidade
do matrimônio, a malícia e gravidade
do adultério. Cabe agir com caridade
e misericórdia, formar a consciência
dos fiéis, promover o encontro pessoal com Cristo, verificar possíveis
atenuantes (filhos por criar, situação
financeira do casal), recomendar a
continência sexual, mas tratar com
a devida misericórdia possíveis quedas. Deus quer perdoar tudo, a todos
e sempre. A lei canônica é igual para
todos os fiéis, não há exceções, privilégios, nem anistia sacramental.
Com sinceridade concluímos, que
o “Ano Família Amoris Laetitia,”
oferece valiosa oportunidade para
aprofundar a riqueza doutrinária da
Amoris Laetitia, buscar a conversão
pastoral na Igreja “em saída” missionária, incentivar o diálogo com as
famílias, criar espaços para acolher
as famílias feridas, oferecer a justiça
eclesiástica para legalizar situações
irregulares, acompanhar as novas famílias... A evangelização da Igreja
passa pela família.
A matéria das duas reflexões sobre
o Ano Família Amoris Laetitia poderá merecer uma atenção especial na
“Semana Nacional da Família,” de
08 a 14 de Agosto e ser uma preparação para o 10º Dia Mundial da Família a realizar-se, em Roma, aos 26 de
Junho de 2022.

PE. ALOÍSIO
KNOB,SCJ
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A ALEGRIA DO
AMOR NA FAMÍLIA
“DÁ E RECEBE, E
ALEGRA A TI MESMO”

A Semana Nacional da Família é um projeto consolidado, que acontece no mês vocacional, para lembrar que ser
família é um chamado. A cada ano, a temática procura evidenciar aquilo que a Igreja põe em relevo encorajando as
famílias a aprofundarem as dimensões bíblica, doutrinal e social.
A Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF) lançou o subsídio Hora da Família Especial para a Semana
Nacional da Família de 2021. O tema escolhido para esta edição é “Alegria do amor na família”, em referência à
exortação apostólica Amoris Laetitia, que completou cinco anos e é a motivação de um ano especial convocado pelo
Papa Francisco.
No contexto do Mês Vocacional, celebrado em Agosto pela Igreja no Brasil, a Semana Nacional da Família é realizada
na segunda semana, com início no Dia dos Pais. Neste ano, portanto, será de 8 a 14 de Agosto. “De norte a sul do Brasil, as
paróquias, as famílias refletem, aprofundam e se catequizam através do subsídio “Hora da Família”, disse a coordenadora
nacional da Pastoral Familiar, Káthia Stolf.
PROGRAMAÇÃO SEMANA DA FAMÍLIA 2021:
Alegria do Amor em Família
A Semana da Família nas Paróquias do Setor Imigrantes,
vai começar com a Missa de Abertura da Região Episcopal
Ipiranga, no dia 09 de Agosto na Paróquia São José, às
20h (Endereço: R. Brigadeiro Jordão, 560 – Ipiranga).
• 10/08 (terça-feira) às 20h15 - Pastoral Familiar São
João Batista (Endereço: Avenida do Café , 688 , Vila
Guarani): Oração e Reflexão com a participação do
“Terço dos Homens”. Tema: A beleza e os desafios da
vida em Família, baseado na Carta Apostólica “Patris
Corde”. Canal de transmissão: https://youtube.com/c/
saojoaobatistavilaguarani
• 11/08 (quarta-feira) às 20h - Adoração ao Santíssimo
Sacramento, na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu,
à Av. Jabaquara, 2682 (presencial e online). Canal de
transmissão: https://youtube.com/c/SantuárioSãoJudasTadeu
• 12/08 (quinta- feira) às 20h - Pastoral Familiar da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Endereço: R.
Gen. Gastão Goularte, 47 - Vila Guarani). Apresentação do testemunho de Júlio Gordano sobre os
eu pai, Atílio Gordano: “A vocação do pai cristão
dedicado”. Contaremos também com a participa-

ção do Pároco, Padre João Cícero, refletindo sobre
a “Importância da Família em tempos de desafios.”
Canal de transmissão: https://www.facebook.com/
Paróquia-Nossa-Senhora-de-Fátima-de-Vila-Guarani-109992523919426/
• 13/08 (sexta-feira) às 20h15 - Pastoral Familiar da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, junto
ao ECC-Encontro de Casais com Cristo São Judas Tadeu, com uma reflexão de Sami Abraão sobre: “Amoris Laetitia, capítulos 03 e 04.” Canal
de transmissão: https://www.facebook.com/ECCSAOJUDAS
• 14/08 (sábado) às 15h - Missa de Encerramento da Semana da Família do Setor Imigrantes, na
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, presencial
(igreja nova) e online, transmitida pela WebTV
São Judas Tadeu: https://youtube.com/c/SantuárioSãoJudasTadeu
O livro de encontros para a Semana Nacional da
Família poderá ser adquirido 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

PREPARAÇÃO PARA
CRISMA DE ADULTOS
Estão abertas as inscrições para
a Crisma de Adultos. A preparação é para as pessoas acima de 18
anos, sem limite de idade, com
início no dia 05 de Setembro. Os
encontros serão aos domingos às
10h, de forma “presencial”. Essa
preparação é também para aqueles que ainda não foram batizados
nem receberam a Primeira Comunhão. Venha preparar-se conosco!
Faça a sua inscrição na Secretaria
Paroquial ou faça uma solicitação
para o e-mail sami.catequistasjt@
gmail.com, que será enviada para
você a ficha de inscrição.
PASTORAL DA ESCUTA
ESTÁ ATENDENDO NO
SANTUÁRIO
Os agentes da Pastoral da Escuta informam que o seu atendimento está acontecendo no Santuário São Judas Tadeu, desde o
dia 1º de Junho. Com as devidas
medidas de segurança devido à
pandemia da Covid-19.
O atendimento é de segunda a
sábado, das 14h às 17h, na Sala da
Escuta em frente à Secretaria Paroquial. E todo dia 28, das 9h às 17h,
na Sala de Bênçãos (Capela ao lado
da Secretaria).
Os agentes da Pastoral da Escuta oferecem uma ajuda, como
interlocutor, diante das angústias
ou momentos difíceis que alguém
possa estar passando. Ouvir e se
esforçar para solucionar o problema partilhado é parte inerente do
processo de evangelização.

Vocacional
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VOCAÇÃO:
UM CHAMADO PARA O AMOR
Jesus sempre nos faz um chamado
especial para sermos discípulos-missionários em sua messe. Deste modo,
sendo discípulos, ele nos convoca a
fazermos “discípulos” entre todas as
nações: “Ide e fazei”.
Sou discípulo por meio do chamado
de Jesus, com a missão de fazer mais
discípulos para o Reino de Deus. A vocação que todos nós recebemos, como
dom da graça de Deus, é a vocação
para o amor. Somos chamados a viver
e praticar o amor, dom maior de Deus.
Afinal, precisamos partilhar experiências de amor em nossas relações fraternas, pois assim, estaremos partilhando
o próprio Deus, que é Amor.
A vocação que Deus nos dá é também uma ordem – ide e fazei ¬– porém esta não nasce da vontade de domínio, da vontade de poder. Nasce da
força do amor, do fato que Jesus veio
primeiro para junto de nós e não nos
deu somente um pouco de Si, mas Se
deu por inteiro, Ele deu a sua vida
para nos salvar e mostrar o amor e a
misericórdia de Deus.

Participar do discipulado do Cristo
é missão para todos os batizados. No
mês de Agosto a Igreja no Brasil convida a cada um de nós a refletirmos
sobre a vocação. Jesus nos chama
e é Ele quem nos envia em missão.
Não só envia como caminha junto,
está presente em todos os momentos.
Não tenhamos medo, pois quando
anunciamos o Cristo, Ele mesmo vai
à nossa frente e nos guia. “Eu estou
com vocês todos os dias” (Mt 28,20).
Jesus sempre nos acompanha.
O trabalho com as vocações precisa
necessariamente atenção ao chamado
e à missão daqueles que procuram
um melhor discernimento do caminho com Deus. Por isso, o Serviço
de Animação Vocacional (SAV) contempla e acompanha todas as vocações, a saber: sacerdotais, religiosas,

consagradas e matrimonial. Portanto,
o SAV da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu tem a missão hoje, de ajudar os adolescentes, jovens e adultos
a reconhecer, refletir e acolher o chamado de Deus para uma vocação específica. Todos somos vocacionados
e precisamos, a partir do silêncio da
oração constante, ir reconhecendo
a voz de Deus, que nos chama para
uma vocação e missão.
Sempre precisamos nos questionar:
qual o projeto que Deus tem para
mim? Ser sacerdote, religioso ou religiosa, constituir uma família pelo Sacramento do Matrimônio, contribuir
na evangelização como catequista,
leigo consagrado ou ser um agente
ou voluntário para o Reino de Deus?
O Serviço de Animação Vocacional
iniciou nesta comunidade nos anos
de 1960 pelos religiosos dehonianos que aqui trabalhavam na época.
Eles ajudavam no discernimento dos
jovens e adultos para as diversas vocações a serviço do Reino de Deus.
Ao longo destes diversos anos, muitos foram acolhidos, acompanhados
e encaminhados para as vocações
específicas. Destacamos aqui a vocação sacerdotal e religiosa para a
Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus (Dehonianos), bem
como para diversas outras congregações e dioceses. Dentre alguns que
aqui foram acompanhados citamos:
Pe. João Luiz Uzan Manalcich, scj,
Pe. Geovane Inácio dos Santos, scj,
Pe. Fábio Vieira, scj, Pe. Rafael Querobin, scj, Pe. Fábio da Hora, scj, Pe.
Reginaldo José de Souza, scj, Pe.
Ademilson Aparecido da Silva, scj,
Pe. Donizete Queiroz, Pe. Orisvaldo da Silva Carvalho, Irmã Maria de
Fátima Uchoa (atualmente na Itália)
Congregação das Irmãs Apostolinas,
Edson Cassiano Pedro dos Santos,
atualmente no Seminário Dehoniano
(filosofia).

PE. RARDEN PEDROSA, SCJ

Vigário Paroquial da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Pós-graduado
em Ontologia, Psicologia Educacional e Gestão Educacional; bacharel em
Filosofia, Teologia e Teologia eclesiástica. Associado e conselheiro fiscal da
Associação Dehoniana Brasil Meridional; membro da equipe editorial da
Revista Território Acadêmico da Faculdade Dehoniana, Taubaté-SP.
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EXPO-VOC 2021:
“CRISTO NOS
SALVA E NOS
ENVIA”
A partir deste lema, a Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
quer convidar você para participar da Expo-Voc (Exposição
Vocacional) que será realizada
no dia 29 de Agosto (domingo),
nas dependências do Santuário.
Será um momento de nos conhecermos e apresentar o carisma das diversas comunidades
ao Povo de Deus.
O que será?
O EXPO-VOC será uma feira
vocacional para que as comunidades possam expor seu carisma
nos estandes.
Quando será?
Dia 29 de Agosto de 2021
(domingo) das 8h às 17h. Santa Missa, às 18h, presidida por
Dom Ângelo Ademir Mezzari,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a Região
Episcopal Ipiranga.
Observação: Devido à pandemia da Covid-19, todos devem
usar máscara. Será disponibilizado álcool em gel e iremos
observar o distanciamento e a
capacidade permitida pelas autoridades. O evento poderá ser
cancelado se houver restrições
pelas autoridades civis.
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A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

COLOCAR-SE A
SERVIÇO DOS OUTROS!
Neste mês dedicado às diversas vocações que Deus Pai concede a seus filhos,
queremos lembrar, com muito carinho e gratidão, dos nossos voluntários!
Tanto no Santuário quanto na Obra Social São Judas Tadeu, inúmeras pessoas,
homens e mulheres, de todas as idades e classes sociais, servem, generosamente,
gratuitamente, pelo bem dos irmãos, no serviço e na evangelização, pelo bem do
Reino de Deus. “Quem mais serve é o maior”, nos ensinou Jesus, portanto, vocês
são gigantes, pois se entregam, doam, por amor, em nossa comunidade.
O verdadeiro cristão, conforme amadurece na fé, aprende que a mansidão, humildade, o serviço fraterno são caminhos para a santidade. O amor, na prática diária,
vai ensinando, que a doação de Cristo é nosso maior exemplo. É preciso esvaziar-se de si para transbordar aos irmãos. Essa transformação interior é dom do Espírito
Santo. Corações generosos é o que o mundo tanto precisa. Que Deus continue inspirando a muitos para tornarem-se voluntários em nossa Igreja. E que Ele abençoe
muito a você, voluntário, que faz muito pelo Reino de Deus em nossa comunidade.
Parabéns e muito obrigado!

Convite
Se você ainda não é voluntário, a Obra Social são Judas Tadeu está precisando de
você. Envie um e-mail para voluntario@saojudas.org.br informando sobre a sua
intenção e no assunto coloque “voluntário obra social”. Entraremos em contato
para conversar e informar sobre as possibilidades!

CURSOS EM PARCERIA
COM A ESCOLA ALPHA
Curso de Cuidador de Idoso
Dias: 14 e 21/09 das 9h às 16h.
R$ 150,00 em dinheiro e 1 cópia do RG.
Inscrições: até dia 10/09.
Curso de Portaria, Controlador de Acesso
e Recepção
Dia: 29/09 das 10h às 16h.
R$ 80,00 em dinheiro e 1 cópia do RG.
Inscrições: até 25/09.
Curso de Babá e Berçarista
Dia: 22/09 das 9h às 16h.
R$ 100,00 em dinheiro e 1 cópia do RG.
Inscrições: até 18/09.

CURSOS EM PARCERIA COM A
ESCOLA ABRACURSOS:
Estão abertas as inscrições para os seguintes
Cursos:
Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Laboratório,
Auxiliar de Necropsia, Auxiliar de Podologia,
Copeiro Hospitalar, Técnico de Gesso
Hospitalar e Tanatopraxia (com certificados).
Matrícula: R$ 50,00.
Duração: 10 meses, com mensalidades de
R$ 130,00.
Pagamento em dinheiro, no ato da matrícula, e
trazer 1 cópia do RG com CPF.
Cursos de Massas e Molhos:
Estão abertas as inscrições para os seguintes
cursos com o Chef Sílvio
Curso Faça e Venda - Gnocchi e Lasanha

para delivery. O aluno aprenderá 4 receitas
fáceis e rápidas
Dia: 13/09 das 9h às 14h.
Investimento: R$25,00 em dinheiro.
Informações e inscrições até o dia 10/09.
Vagas limitadas.
Curso de Rotisserie Básica - Massas Básicas
e Coloridas
O aluno aprenderá os conceitos básicos
de como fazer uma boa massa, e fabricar
os diversos tipos de pasta como: talharim,
lasanha, rondelli, canellonni, raviolli e outros.
Dia: 20/09 das 9h às 16h.
Investimento: R$ 150,00 em dinheiro.
Inscrições e informações sobre todos os
Cursos na Obra Social São Judas Tadeu
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
Endereço: Av. Piassanguaba, 3061. Novo
telefone: (11) 2050-6190.

Jornal São Judas
Agosto de 2021

saojudas.org.br

Notícias
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BAZAR SÃO JUDAS

O Bazar São Judas, localizado à Al. dos Guaiós, 145,
funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 16h e aos
sábados e domingos das 8h às 14h. Você poderá auxiliar na manutenção do Santuário comprando roupas
e acessórios semi-novos em nosso Bazar, a valores
acessíveis, e também efetuar doações para o sucesso
dessa iniciativa . Colabore com o Santuário!
PARTIRAM PARA A CASA DO PAI

MISSAS DIÁRIAS, AO VIVO!

MISSA DE NOMEAÇÃO DO
NOVO ADMINISTRADOR
PAROQUIAL

O Pe. Eli Lobato dos Santos,scj foi nomeado Superior Provincial da Província Brasil São
Paulo da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus e assumirá seu ministério
por um triênio, a partir de 08 de
Agosto de 2021.
O Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj (foto), assumirá interinamente como Administrador Paroquial do Santuário São Judas
Tadeu, até Dezembro de 2021. A
celebração eucarística da posse
será no dia 1º de Agosto às 10h,
na igreja nova, presidida por
Dom Ângelo Ademir Mezzari,
RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a Região Episcopal Ipiranga.
Você, paroquiano, devoto de São
Judas Tadeu, é nosso convidado especial para participar dessa
celebração, presencialmente ou
online, transmitida pela WebTV
São Judas Tadeu: https://youtube.
com/c/SantuárioSãoJudasTadeu

Durante a pandemia pela Covid-19, atualmente, as
missas no Santuário São Judas Tadeu estão sendo
celebradas com controle do número de participantes,
na igreja nova, mas em alguns horários podem ser
acompanhadas pela Rádio São Judas e pela internet,
no Youtube. Como acompanhar:
TV aberta
Aos domingos, às 8h30 pela TV Gazeta.
Rádio
De segunda a sexta-feira, às 17h, pela Rádio 9 de
Julho 1600 AM.
Internet
Aos sábados às 12h, aos domingos às 10h e de segunda a sexta-feira às 15h e 17h, via Youtube e via
Web Rádio:
www.youtube.com/santuariosaojudastadeu
www.radiosaojudastadeu.com
Missas: As intenções das missas de 7º e 30º dias estão sendo lidas na missa das 15h de segunda a sexta-feira e na missa das 12h aos sábados. Faça o seu
pedido de oração pelo novo Whatsapp da Secretaria: (11) 99239-2608 ou pelos outros costumeiros:
tel.11- 3504-5700 ou site: https://saojudas.org.br/
pedidos-oracao. As intenções são apresentadas de
forma comunitária. Confira mais informações no site
do Santuário: www.saojudas.org.br
CURSO DE INGLÊS ACESSÍVEL

Será aberta uma nova turma para o Curso de Inglês
na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, com 3 MÓDULOS EM 1 ANO, a preço popular, metodologia
diferenciada e eficiente, com certificado de conclusão. Informações com a Teacher Ana Cristina, tel.
(11) 95201-5011, também Whatsapp. Não perca essa
oportunidade!

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 23 de Julho de 2021.
Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou WhatsApp (11) 99239-2608 e site: www.
saojudas.org.br - WEBTV SÃO JUDAS: www.saojudas.org.br.

Faleceu no dia 30 de Junho de 2021, o Padre Antônio
Marcondes Barbosa,scj aos 71 anos e no dia 05 de
Julho de 2021, o Padre Lotívio Antônio Finger,scj,
aos 66 anos. Ambos já exerceram o ministério sacerdotal em nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu,
na década de 1990. Ambos partiram para a Casa do
Pai em decorrência das complicações da COVID-19.
O Pe. Antônio Marcondes
Barbosa,scj, o Padre Toninho,
atualmente exercia seu ministério
na Paróquia Nossa Senhora Mãe
da Igreja, na Estiva, em Taubaté.
Professou seus votos religiosos
na Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de Jesus
(Dehonianos) em 1975 e foi ordenado sacerdote em
1981. Comunicador experiente, deixou um rastro
de amigos por onde passou. Sua morte, em plena
atividade, pegou a todos de surpresa.
O Pe. Lotívio Antônio Finger,scj,
deixou um legado importante nos
órgãos administrativos da Província, especialmente à frente
da Associação Dehoniana Brasil
Meridional e como assessor do
Ecônomo Provincial. Desde 2019,
o religioso tinha permissão para
ausência da comunidade religiosa para dedicar-se
aos cuidados dos pais, em Santa Helena (PR) mas
auxiliava nos trabalhos pastorais da Paróquia Santo
Antônio, em Santa Helena e nunca deixou de desempenhar com zelo o ministério presbiteral. Nasceu em
29 de dezembro de 1954 em Três Passos, Rio Grande
do Sul. Professou os votos em 1977 e foi ordenado
presbítero em 1985.
Transformamos a dor dessas perdas em prece, na esperança do feliz reencontro no Reino do Céu. Oremos pelas almas do Pe. Toninho e do Pe. Lotívio!
“Salvos pela morte de vosso Filho, ao vosso
chamado despertaremos para a Ressurreição!”
(Prefácio dos Fiéis Defuntos IV).

Nosso
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Santuário

CONTINUE
CONTRIBUINDO
COMO PUDER!
Caro Devoto Colaborador, 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 para que
você sinta-se parte dessa grande obra do amor de
Deus que há 81 anos acolhe você, devoto, paroquiano, voluntário, agente de pastoral.
Não deixe de realizar suas doações à comunidade, sobretudo nesse momento de pandemia, que
ainda não terminou. 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.
DEPÓSITO OU TED:
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

CHAVE PIX:
63.089.825/0115-02 (CNPJ)
Após a sua doação, se possível, envie uma foto
do comprovante para santuario@saojudas.org.
br ou (11) 99204-8222.
Doações online em
www.saojudas.org.br
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