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CUIDAR DA VIDA,
DOM DE DEUS!
JORNAL SÃO JUDAS: 45 anos
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TEMPO DE FORMAÇÃO
Embora que, há mais de um ano, tenham se tornado menos comuns, e em
alguns períodos tenham sido proibidas,
as aulas, estudos, cursos, e formações
presenciais em geral, encontrar-se para
receber formações, continua a ser algo
que faz muito bem. Naturalmente que,
obedecendo aos cuidados necessários.
O mês de Julho, até um passado recente, era muito esperado pelos estudantes,
pois, era o mês de um, maior ou menor,
recesso das aulas. Sobretudo para crianças, adolescentes e jovens universitários.
Para as pessoas que já haviam concluído
essas fases, Julho era o período dos cursos extras. Tempos para aplicar-se a um
volume maior de pesquisas, leituras e estudos. Para pessoas mais piedosas, era o
tempo para fazer um retiro espiritual, ler
um bom livro, ou frequentar alguma escola que oferecesse aprofundamento nos
estudos sobre a Doutrina da Fé.
As circunstâncias do tempo presente,
exigem um grande esforço intelectual e
grande capacidade de discernimento de
todos nós. Precisamos procurar entender os grandes acontecimentos que nos
atingem. Somos desafiados a responder
às questões que se sucedem. Temos que
procurar soluções para problemas que,
parecem maiores que nossas capacidades. Seria muito bom, se o Santuário
pudesse oportunizar maior volume de
formação para paroquianos e devotos.
Mas, ainda só podemos oferecer algumas horas.
Em nosso Santuário São Judas Tadeu,
Julho é tempo de formação. Formação

para as lideranças leigas, em geral, e para
funcionários (as), voluntários (as) e agentes de pastoral. Neste ano, não será diferente. Estão sendo preparados conteúdos
para seis (6) noites, de terça a quinta-feira. Dias 13, 14, 15 e 20, 21, 22 de Julho,
das 19h às 21h. Alguns formadores vão
oferecer conteúdos que contribuem para
o crescimento humano e espiritual.
Ler, estudar, receber informações desenvolve nossos conhecimentos, ativa
nossos neurônios, traz saúde mental. As
pessoas que cultivam o hábito de ler e estudar, de conversar e trocar informações,
afastam os maus pensamentos, têm raciocínios mais ágeis, retardam e mesmo evitam certas “doenças da cabeça”.
Por todas essas razões, dirijo um apelo
a você: INSCREVA-SE E VENHA ÀS
NOSSAS FORMAÇÕES.
Além disso, Julho é o mês de Nossa
Senhora do Carmo (16/07), Mãe e Protetora, a quem nos confiamos. É também
o mês de São Cristóvão (25/07), transportador de Jesus e padroeiro dos Motoristas. Mês de São Joaquim e Sant’Ana
(26/07), avós maternos do Menino Jesus. Por essa razão, é o “Dia dos Avós”.
Pessoas queridas e estimadas por nós, e
a quem oferecemos nossa homenagem e
gratidão. Em casa, na família, na Igreja
e na sociedade, enquanto atravessamos
o tempo, somos sempre sujeitos agentes.
Capazes de realizar muitas coisas boas.

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

PENSAMENTO DO PE. DEHON
“É pelo coração que os homens se conduzem. Em nosso
Senhor, é o seu coração que foi o inspirador de todos os
sacrifícios que faz pelos seus irmãos. O que se faz sem o
coração não pode atingir o Coração de Jesus.”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)

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

JORNAL DE JULHO/2021 APENAS ON LINE

Esta edição do Jornal São Judas - de Julho/2021 (edição número 485) – 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!

CALENDÁRIO JULHO
01 – Dia do Bombeiro.
02 – 1a Sexta-feira do mês: Missa Reparadora do Sagrado Coração de Jesus às 9h
na igreja nova (Apostolado da Oração).
03 – Festa de São Tomé Apóstolo; Dia Internacional do Cooperativismo. Primeiro
sábado do mês: Missa Reparadora ao Imaculado Coração de Maria às 12h.
04 – Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolos – Dia do Papa.
08 – Dia do Panificador.
09 – Memória de Santa Paulina; Revolução Constitucionalista de 1932. Feriado no
Estado de São Paulo.
10 – Dia Internacional da Pizza.
11 – 15º Domingo do Tempo Comum; Dia de São Bento; Dia Mundial da População
13 – Dia do Engenheiro Sanitarista; Dia Internacional do Rock.
14 – São Camilo de Léllis – Patrono dos hospitais, doentes e profissionais da saúde;
Dia Mundial do Hospital; Dia Internacional da Liberdade; Dia do Propagandista.
15 – Dia Nacional do Homem.
16 – Festa de Nossa Senhora do Carmo; Dia do Comerciante.
17 – Memória do Bem Aventurado Inácio de Azevedo, presbítero e Companheiros
Mártires; Dia do Protetor da Floresta.
18 – 16º Domingo do Tempo Comum.
19 – Dia Nacional do Futebol.
20 – Dia Internacional da Amizade.
21 – Aniversário do Pe. Oscar Longen,scj.
22 – Memória de Santa Maria Madalena.
23 – Dia do Policial Rodoviário Federal.
25 – 17º Domingo do Tempo Comum; Dia de São Tiago (Maior) Apóstolo; Dia
do Motorista, do Escritor.
26 – Memória de São Joaquim e Santa Ana (pais de Maria Santíssima); Dia dos
Avós e Bisavós. Missa especial pelos Avós às 12h na igreja nova.
27 – Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho; Dia do Motociclista.
28 – ANIVERSÁRIO DO JORNAL SÃO JUDAS (45 anos); Dia do Agricultor.
Dia Mundial de Combate à Hepatite; Dia devocional a São Judas Tadeu no
Santuário – Confira Programação no site: www.saojudas.org.br.
29 – Memória dos Santos Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus.
31 – Memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero, fundador da Companhia de
Jesus (Jesuítas).
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CUIDAR DA VIDA, DOM DE DEUS
Com fé e esperança vamos caminhando sustentados pelo amor de
Deus. Ainda estamos atravessando
um tempo de profunda crise sanitária e social, que atinge todas as
dimensões de nossa vida, inclusive
nossa realidade eclesial. Mais do
que nunca temos procurado cuidar
e defender a vida, pois ela é o valor
maior, dom de Deus. Temos dito e
ouvido tanto, cuide-se, e cuide do
outro, do irmão. É o amor a Deus e
ao próximo, como nos ensina a Sagrada Escritura. Jesus mesmo disse
que veio a este mundo para dar a
vida, e a vida em abundância.
A vida é o bem fundamental e básico em relação aos demais
bens e valores da pessoa. A secularização fez com que a vida deixasse
de ser concebida como sagrada e
intocável. Mas a vida é presente do
Criador, porque ninguém pode dar
a si mesmo este dom. Somos cha-

Vamos cuidar bem
da vida, amá-la e
defendê-la, pois
é dom e graça do
Senhor, o bem
maior”

mados a garantir a qualidade de vida para si e para os
outros. Em nossa existência temos perguntas e necessidades, sonhos e esperanças, tristezas e angústias. Deus
é o autor da vida, puro e inestimável dom. É uma oferta
de amor que pede preservação e cuidado, promoção e
valorização.
Nossa fé cristã se fundamenta na revelação bíblica
que nos apresenta o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, a vida humana é sagrada, porque tem sua fonte e meta em Deus. O resgate dessa noção possibilita um novo olhar sobre a vida
humana tantas vezes violentada em diferentes contextos históricos e sociais. Vivemos em uma cultura de
morte, indiferença e insensibilidade. Sabemos que na
Sagrada Escritura, e com a encarnação de Jesus Cristo, sua morte de cruz e ressurreição, nossa identidade
humana, como imagem e semelhança de Deus, recobra
sua dignidade e plenitude. Não fomos criados para a
solidão, mas para a comunhão, o amor, a fraternidade,
a eternidade. A vida humana tem uma dignidade sagrada, porque está aberta aos outros e ao mistério de
Deus. Temos a graça de ser livres e responsáveis pela
vida, construindo a justiça e paz. Como Igreja, povo de
Deus, vamos cuidar bem da vida, amá-la e defendê-la,
pois é dom e graça do Senhor, o bem maior.
A todos saúdo na paz e alegria, com o auxílio da
Virgem Maria, a proteção de São José e a intercessão
de São Judas Tadeu. Minha prece e benção.

A PSICOLOGIA NO
JORNAL SÃO JUDAS
Lembro como se fosse hoje: ano de 1990, quando
o Padre João Luiz Uzan,scj, na época, responsável
pelo Informativo São Judas Tadeu, me convidou para
escrever um artigo sobre comportamento e daí nasceu
essa coluna imprescindível para o leitor e sua família.
Nessa época o que existia era o Informativo que
muito em breve se transformaria no Jornal São Judas
e hoje contamos uma história, com muita gratidão, de
45 anos de notícias.
Confesso que minha experiência tem sido maravilhosa! Recebo constantemente comentários e agradecimentos pelos meus artigos. Tenho escrito sobre
temas muito instrutivos e com certeza tem atingido o
objetivo de orientar casais, pais, avós, adolescentes,
enfim, tudo sobre a família e seus desafios.
Sinto imensa gratidão aos responsáveis pelo Jornal, que durante tanto tempo me apoiam nessa jornada. Em função desses artigos, divulgo essa missão tão
grandiosa de ser psicóloga e principalmente ser voluntaria, há 37 anos na nossa Paróquia. Talvez se não
fosse esse veículo tão importante de informações, eu
não teria conseguido construir nosso serviço voluntário de atendimento psicológico em nossa Paróquia,
contando com uma equipe de mais de vinte psicólogos que trabalham com muito amor e dedicação.
Eu só posso agradecer esse espaço tão importante do Jornal São Judas, para que essa missão possa
crescer cada dia mais. GRATIDÃO, GRATIDÃO E
GRATIDÃO!
MARIANGELA
MANTOVANI

DOM ÂNGELO ADEMIR
MEZZARI, RCJ

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

Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de
casais e famílias, sexóloga, palestrante escolar,
coordenadora do atendimento psicológico do
Santuário São Judas Tadeu desde 1984.

Nosso
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

PARTINDO PARA NOVOS DESAFIOS!
O Pároco e Reitor do Santuário São Judas Tadeu – Padre Eli Lobato dos Santos, scj – foi escolhido novo Provincial da Província Brasil São Paulo, da Congregação a qual pertence (Padres do Sagrado Coração de Jesus). Nessa entrevista
fala da experiência como Pároco e Reitor de um grande Santuário urbano e do
novo desafio que está prestes a assumir, em Agosto. Confira!
1. Padre Eli, por que o senhor
escolheu ser Sacerdote?
Pe. Eli: Foi a catequese para a Primeira Comunhão que despertou em
mim a vocação para o sacerdócio.
Entrei para participar da comunidade,
com 17 anos, e logo assumi uma turma
de preparação para a Primeira Comunhão de crianças. E foi ali que fui sentindo que precisava estudar um pouco
mais, conhecer, aprender um pouco
mais. A partir disso, veio a ideia para o
sacerdócio e estou aqui.
2. Como está sendo viver essa trajetória, enquanto religioso dehoniano?
Pe. Eli: A minha trajetória, como
religioso dehoniano, predominantemente, tem sido na formação. Vou
completar 36 anos de padre em dezembro próximo e desses 36 anos, 25 foi
na formação. E trabalhar na formação

é uma outra forma de catequese. E os
outros 10 para 11 anos nas Paróquias,
que também tem uma dimensão catequética. Eu faço a formação, o ensino
das pessoas. Uma catequese um pouco
diferente do que a catequese para a Primeira Comunhão. Dei catequese para
os formandos e dou catequese no serviço paroquial.
3. Foi mais fácil ser formador de
novos Padres ou Pároco e Reitor
neste Santuário?
Pe. Eli: A realidade sempre apresenta aspectos mais fáceis e mais difíceis.
Mudam as facilidades e as dificuldades. Mas seja na formação ou na vida
paroquial, outra missão e trabalho. É
sempre assim, na vida as pessoas leigas
também. Em todas as formas de missão há compensações, gratificações,
desafios, dificuldades, problemas.

Normalmente não faço comparação.
Observo que, nas realidades distintas
têm suas dificuldades e suas facilidades próprias. Não acho que uma é melhor que a outra. É a missão! Gosto das
duas realidades por onde passei. Gosto
das duas grandes missões que realizei,
na formação e na Paróquia.
4. Quais são os maiores desafios
dos jovens que são chamados para
ser Padres hoje, na sua opinião?
Pe. Eli: Há uma carência muita grande de relações afetivas mais sólidas,
mais consistentes. Isto em todos os
âmbitos. No seio da família cada vez
mais se nota, se percebe, que as relações afetivas, sentimentais, não tem
sido como poderiam. Em decorrência
disso e de outros fatores, os candidatos à vida consagrada, presbiteral, vêm
com suas lacunas na dimensão afetiva,
emocional, sentimental. Soma-se a
isso, nos últimos 60 anos, aquilo que
se chama de “revolução sexual”, exacerbou a prática sexual, e a dimensão
sexual. Como as dimensões emocional
e afetiva vão muito próximas uma da

outra, e facilmente resvala uma para
o lado da outra. As atividades sexuais
tornaram-se mais frequentes e as experiências afetivas mais inexistentes
ou inconsistentes. Os candidatos para a
vida consagrada e presbiteral, vêm com
lacunas na área afetiva, sentimental e
muitas vezes com experiências sexuais
traumáticas e dolorosas. Isso tem sido
uma dificuldade para não poucos dos
jovens, seja para a vida religiosa feminina ou masculina. Outro elemento de
dificuldade, que as gerações mais recentes, por razões diversas apresentam, é a
dificuldade para assumir compromissos duradouros, perpétuos. Na era do
descartável, os amores se tornam descartáveis. Os relacionamentos são passageiros. São fugazes. Ora, a proposta
de vida consagrada e presbiteral é uma
proposta duradoura, de um compromisso perpétuo. Isso também bate numa
certa fragilidade das novas gerações. É
preciso fazer um trabalho bem feito, sob
pena de consequências dolorosas num
futuro mais próximo ou mais distante.
5. Como o senhor recebeu a nomeação para Provincial da Província
de São Paulo? E o que significa isso?
Pe. Eli: Os religiosos, padres e irmãos
de uma Congregação, formam uma irmandade dentro da Igreja, no conjunto
do clero. E essa irmandade tem pequenas comunidades que estão numa Paróquia, ou num colégio, ou numa obra,
como o Instituto Meninos de São Judas
ou numa Faculdade. O conjunto dessas
pequenas comunidades, formam um setor, uma pequenina região. O conjunto
desses setores formam uma Província,
na nossa linguagem. O Superior Provincial da nossa Província, que tem sede
em São Paulo, é o superior de todas as
comunidades religiosas, dos Padres do
Sagrado Coração de Jesus, que estão
em São Paulo, Minas, Rio. Também
numa área de missão no Mato Grosso,
uma área menor no Pará e uma área um
pouco maior no Maranhão. São quase
40 Paróquias, mais de 250 membros,
10 casas de formação. Então o Superior
Provincial é o “superior maior” de todas
essas comunidades situadas num determinado território. Recebi a nomeação

com “temor e tremor”. É uma frase de
São Paulo Apóstolo. A missão é bastante grande e sei que é bastante desafiadora e espinhosa. Eu já não sou mais uma
mocinho de 40 anos, mas tenho quase
66 anos. Então, acho que isso pesa um
pouco mais. Porém, também olho outro
lado. Se Deus conduziu as coisas para
chegar ao meu nome, me ponho à disposição e digo a Deus: “estou nas Tuas
mãos, conduze a minha vida...” E vou
tentando compreender o que me compete, como deverei agir ou reagir. Com
“temor e com tremor”!
6. Padre Eli, faça um balanço de
como foi a atuação no Santuário
durante estes anos que aqui esteve
como Pároco e Reitor.
Pe. Eli: A minha passagem pelo Santuário, de 3 anos e meio, uma passagem
muito rápida, tem uma peculiaridade.
Eu cheguei em 2018. Esse ano foi
para conhecer a realidade. O Santuário
São Judas Tadeu é muito amplo, tem
um volume de atividade muito amplo,
uma riqueza extraordinária. Para se
ter uma ideia, são mais de 60 funcionários, mais de 150 voluntários, mais
de 200 agentes de pastoral, um grande
grupo, uma grande parcela do povo de
Deus. Então 2018 foi um tempo para
eu tomar pé da realidade, com suas
dimensões pastoral, administrativa e
estrutural. O ano seguinte, 2019, foi
o ano do planejamento. Junto comigo
uma equipe passou a se reunir e fomos
desenhando um grande projeto para os
anos seguintes. Terminou 2019, começou 2020, que seria o ano para iniciar
alguma obra, alguma grande ação.
Mas, veio a ameaça da contaminação
pela Covid, e a pandemia como um
todo. E essa ameaça se estende ainda até o presente momento, um ano e
meio depois. O balanço é esse: um ano
para conhecer, um ano para projetar e
um ano e meio para acomodar as coisas e conduzi-las numa situação completamente incomum, inusitada. Mas,
eu acho que foi rico também por isso.
Graças a Deus foi possível atender as
esperanças de tanta gente, não obstante as tristezas que esse período trouxe.
O lado financeiro? Ah! É admirável

Santuário

como tem sido o povo, sempre muito
generoso, solícito aos nossos apelos,
aos nossos pedidos. Tenho mais para
agradecer do que para pedir.
7. Tem alguma mensagem especial aos
devotos de São Judas Tadeu? O que significa ser “devoto” em sua concepção?
Pe. Eli: Nós não somos capazes de
fazer coisas boas só com nossas forças
individuais. Temos que colocá-las a
serviço, ativar nossas potencialidades,
nossas capacidades. Nós precisamos
da ajuda uns dos outros, entre nós seres humanos aqui, neste mundo de meu
Deus. Precisamos uns dos outros e também da ajuda que vem do Alto. Não é
possível viver, e viver com certa densidade, sem a ajuda que vem do Alto.
A ajuda que vem do Alto vem também
com nossos irmãos na fé, heróis na fé,
exemplos e testemunhas para nós. Então, a devoção a um Santo, a São Judas
especificamente, é a forma de pedir
a força do Alto pela intercessão dele.
Nós rezamos no Credo: “creio na comunhão dos santos”. A comunhão dos
santos significa a nossa comunhão. Os
santos que estamos aqui neste mundo
com os santos que estão na eternidade. Um ajuda o outro. Nós rezamos e
eles intercedem por nós. Essa é a fé da
Igreja. Então ser devoto de São Judas
é saber que não somos capazes de fazer coisas boas somente com nossas
forças. Precisamos da ajuda dos outros
que estão do nosso lado, precisamos
da ajuda de quem já passou por aqui
e está na glória do Pai. Então São Judas Tadeu é um dos grandes heróis da
fé que nos ajuda, nos socorre, com sua
poderosa intercessão. E a ele nós nos
confiamos. Eu aprendi a amá-lo nesses
anos que estou aqui. E naturalmente
sou grato a Deus por mais essa riqueza
que ele me ofereceu. A quem é devoto,
devota, mantenha e alimente a sua devoção. Apegue-se ao nosso Santo Padroeiro, confie a ele suas necessidades,
suas lutas. Apresente a ele, ou através
dele, a Deus, nosso Senhor, a gratidão
que lhes devemos. Muito obrigado!
Entrevista concedida a Priscila
Thomé Nuzzi e Renata Souza
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QUAL O SENTIDO DA
VELA NA RELIGIÃO CATÓLICA?
O importante, não é a vela. Pode ser um candelabro, uma lamparina, uma
tocha. O que vale é a luz. Essa luz simboliza a fé que ilumina as trevas da
vida sem sentido.
Na Criação, quando imperavam as trevas, Deus criou a luz. Com a luz,
surgiram condições para tudo o mais se desenvolver. No Novo Testamento, a
luz é CRISTO que ilumina toda pessoa e seu caminho.
Luz é fé em Jesus Cristo. Para lembrar essa fé em Cristo, usamos a vela do
Batismo. Quantos ainda conservam a vela do Batismo para a cerimônia de
renovação das promessas do Batismo, na 1ª Comunhão.
Coloca-se vela na mão do moribundo para significar que a fé em Cristo vai
iluminar sua última viagem.
O grande momento da vela, na Liturgia, é a noite da Vigília Pascal em que
se acende o CÍRIO PASCAL, símbolo de Cristo Ressuscitado que afasta as
trevas e ilumina a caminhada do povo ressuscitado com ele. O povo acende
sua vela na grande vela pascal, recordando que, de Cristo, pela fé, recebemos
luz para os caminhos da vida. Com este mesmo significado, no Batismo a
vela que se entrega ao batizando é acesa diretamente no Círio Pascal.
A vela só tem significado acesa, porque, quem acende uma vela está proclamando: “EU CREIO EM JESUS CRISTO RESSUSCITADO!” Cristo,
ele próprio afirmou: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em
trevas.” (Jo 8,12). Viver na luz é viver na fé, em comunhão com Cristo e com
os irmãos.
Assim seremos, com Cristo, luz para os outros, como ele próprio afirmou:
“Vós sois a luz do mundo” (Mt 5,14).
A vela acesa que se consome aos poucos, é símbolo da pessoa que consome sua vida para servir iluminando: a pessoa iluminada se gasta iluminando.
Neste sentido também se pode considerar que a pessoa use a vela com o seu
tamanho.
Pe. Augusto César Pereira,scj no Devocionário São Judas Tadeu
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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NOSSO SANTUÁRIO

INTENÇÃO DO PAPA PARA JULHO:

A AMIZADE SOCIAL
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 JULHO é intenção de oração universal: a amizade social!
O pedido é: Rezemos para que, nas situações de conflitos sociais, econômicos e políticos, sejamos artífices corajosos e apaixonados do diálogo e da amizade.
O Papa Francisco ensina, não só
com belos discursos, mas com exemplos concretos, de diálogo, em busca
da paz, unidade e fraternidade entre
os povos. Um verdadeiro Pastor cuidando do rebanho a ele confiado. E,
muito mais do que isso, ele pede que
cada um de nós aprenda a dialogar
com as pessoas mais próximas: “Dialogar ajuda as pessoas a humanizar as
relações e a superar as incompreensões. Há tanta necessidade de diálogo
em nossas famílias e como se resolveriam mais facilmente as questões
se aprendêssemos a escutar reciprocamente!”
Em 2019, falando com jornalistas
no voo de retorno de Marrocos, o
Papa Francisco fala do diálogo com
os muçulmanos: “Direi que agora há

flores, os frutos virão mais tarde. Mas
as flores são promissoras. Estou feliz,
porque nestas duas viagens pude falar
sobre o que me toca tanto no coração,
tanto: a paz, a unidade, a fraternidade.
Com os nossos irmãos muçulmanos e
muçulmanas, selamos esta fraternidade no documento de Abu Dhabi e aqui
no Marrocos todos vimos uma liberdade, uma fraternidade, uma acolhida
de todos os irmãos com um respeito
muito grande. Esta é uma bela flor
de convivência que promete dar frutos. Não devemos desistir! É verdade
que ainda haverá dificuldades, muitas
dificuldades porque, infelizmente,
existem grupos intransigentes. Mas
gostaria de dizer isto claramente: em
cada religião há sempre um grupo integralista que não quer ir em frente

e vive de recordações amargas, das
lutas do passado, procurando mais a
guerra e também semeando o medo.
Vimos que é mais bonito semear a esperança, andar de mãos dadas sempre
em frente. Vimos, também no diálogo com vocês aqui no Marrocos, que
são necessárias pontes e sentimos dor
quando vemos pessoas que preferem
construir muros. Por que sentimos
dor? Porque aqueles que constroem
os muros acabarão presos pelos muros que construíram. Mas aqueles que
constroem pontes vão muito avante.
Para mim, construir pontes é algo
que vai quase além do humano, exige
muito esforço. Sempre me tocou muito uma frase do romance de Ivo Andrich, ‘A Ponte sobre a Drina’: ele diz
que a ponte é feita por Deus com as

asas dos anjos para que os homens se
comuniquem... para que os homens
possam se comunicar. A ponte é para
comunicação humana. E isto é bonito e eu vi isso aqui no Marrocos. Em
vez disso, os muros são contra a comunicação, são a favor do isolamento
e aqueles que os constroem tornar-se-ão prisioneiros. Não se vêem os
frutos, mas vêem-se muitas flores que
darão frutos, por isso vamos continuar assim”.
E o que é preciso, na prática, para
reforçar o diálogo?
“Sempre que há um diálogo fraterno, há uma relação em vários níveis.
Permitam-me uma imagem: o diálogo não pode ser de laboratório, deve
ser humano, e se é humano é com a
mente, o coração e as mãos, e assim
são assinados acordos. Por exemplo,
o apelo comum sobre Jerusalém foi
um passo avante dado, não por uma
autoridade do Marrocos e por uma
autoridade do Vaticano, mas por irmãos crentes que sofrem ao verem
que esta cidade da esperança ainda
não é tão universal como todos nós
queremos que seja: judeus, muçulmanos e cristãos. Todos nós queremos
isto. E por isso assinamos este desejo: é um desejo, um chamado à fraternidade religiosa que é simbolizada
nesta cidade que é toda nossa. Todos
somos cidadãos de Jerusalém, todos
os crentes”.
“O verdadeiro diálogo derruba muros e constrói pontes”, diz o Papa
Francisco. Façamos a experiência do
diálogo em nossas relações. Vivamos
a cultura do diálogo e do encontro!
Setor de Comunicação e Marketing da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu,
com informações do Vatican News.

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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ALÉM DO HORIZONTE

NOSSA IGREJA QUER
ESCUTAR-NOS
De tempos em tempos a Igreja Católica celebra um sínodo sobre um
tema específico da sua missão. Os
dois últimos contemplaram os jovens (2018) e a família (2014-15).
Antes, sobre a Palavra de Deus, sobre a Eucaristia e outros temas. De
cada Sínodo resulta uma Exortação
Apostólica, assinada pelo Papa, isto
é, um documento oficial válido para
toda a Igreja. Há cinco anos foi publicada a Amoris Laetitia, a partir
do Sínodo sobre a Família; há dois
anos, a Christus Dixit, sobre os Jovens na Igreja. E o próximo sínodo,
quando será? De que tratará? Por
onde começará?
Vai estudar a sinodalidade da Igreja e terá o seu auge com um encontro
mundial em Roma, sob a presidência do Papa, em Outubro de 2023.
Sinodalidade significa caminhar
juntos. O processo de preparação já

começou. A Igreja se está perguntando: como caminhar melhor, juntos, os bispos, padres, religiosos/as,
leigos e leigas, numa palavra: todos
os que são Igreja. Os nossos Pastores
querem escutar o maior número de
pessoas. Cada um de nós é chamado
a responder. Também você e eu.
Está sendo preparada uma Assembleia Eclesial em cada continente.
A assembleia da América Latina e
Caribe será à sombra do Santuário
de Guadalupe e locais próximos na
Cidade do México, de 21 a 28 de
novembro próximo. Todo o processo parte da releitura do Documento
de Aparecida (2007), do V Encontro
Latino-americano dos Bispos, há 14
anos no Santuário Nacional de Aparecida. Fazem parte do processo os
documentos preparatórios que estão
sendo lidos e estudados pelos responsáveis das Igrejas locais, dentre

os quais o Questionário e o Guia
Metodológico. Nas dioceses, também na nossa Arquidiocese de São
Paulo, as paróquias e comunidades
estão se informando e participando,
desde já, de um amplo processo de
escuta. De fato, a Igreja quer escutar o que o Povo de Deus tem a dizer sobre seus desafios e sua missão
hoje e amanhã, durante e depois da
pandemia. Participe você, também!
Como participar? Procure na internet ao portal: www.asambleaeclesial.lat.com. Atenção: asamblea,
em espanhol. Baixe os documentos orientadores, particularmente o
Questionário com diversas perguntas e o Guia. Também na sua paróquia você pode obter informações e
ajuda. Há a possibilidade de contribuir individualmente e em grupos,
por exemplo: o CPP, as/os catequistas, os ministros, os da Obra Social e

assim por diante. Antes de começar
a responder, deve-se ler atentamente
os documentos preparatórios. Respondido o Questionário, é preciso
enviá-lo diretamente ao endereço
acima.
É muito importante essa participação para que os membros da Assembleia possam contar com o maior número possível de respostas e, assim,
conhecer o que a Igreja pensa, deseja e propõe. Pessoalmente, tenho a
satisfação de colaborar com minhas
próprias respostas às perguntas que
a Igreja nos faz, e estimulo paroquianos e devotos de São Judas a
se engajarem. Para as respostas ao
questionário, temos prazo até 30 de
agosto, individualmente ou em grupos e equipes pastorais.
Na nossa Arquidiocese, a sinodalidade já não é uma total novidade,
pois desde 2017 estamos vivendo o
I Sínodo da Igreja de São Paulo. Já
temos quatro anos de oração e caminhada em vista das metas a atingir:
comunhão, conversão e animação
missionária. Falta um ano de trabalho, interrompido em Março de
2020 pela pandemia. Será retomado
assim que possível, para definir propostas concretas que ajudem a projetar o futuro da nossa ação pastoral
e evangelizadora. A partir das propostas, deve ser elaborado um novo
Plano Pastoral Arquidiocesano que
ajude a aprofundar a nossa conversão ao Cristo do Evangelho, a nossa
comunhão com Deus e com os outros e o nosso espírito missionário.
Aproveitemos a nossa experiência
para colaborar efetivamente com a
Assembleia Latino-americana. Agora é tempo de oração e participação.
Não deixemos de responder a quem
quer escutar-nos.

PE. CLÁUDIO
WEBER, SCJ

Foco
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

ANO DA FAMÍLIA: AMORIS LAETITIA
A Exortação Apostólica Pós-Sinodal “AMORIS LAETITIA”, fruto
de dois Sínodos sobre a família, em
Roma, é um verdadeiro dom do Papa
Francisco à Igreja e às famílias. Com
seu rico conteúdo doutrinário, destinado à orientação e à convivência em
família, ela é um evangelho atualizado para a realidade da família, hoje.
A família foi, é e será sempre um
santuário de vida, de paz e amor para
quem vive e convive em nossos lares:
• Esposos, que se amam com sinceridade, ternura e fidelidade;
• Pais, que são os instrumentos, colaboradores e co-criadores de Deus
para a vida dos filhos;
• Filhos, que são o fruto vivo do
amor dos pais, que se prolongam na
prole, riqueza viva da família;
• Irmãos, que são filhos do mesmo
pai e da mesma mãe, com o mesmo
sangue a correr nas veias, mas são totalmente diferentes um do outro: no
caráter, na personalidade, nos interesses, nas reações emocionais e psicológicas. Cada um é um com sua individualidade. Não esqueçamos essa
realidade: a diferença entre nossos
filhos.
Em comemoração ao 5º aniversá-

rio da promulgação da “Amoris Laetitia”, ocorrido em 19 de Março de
2021, festa de São José, o Papa Francisco houve por bem instituir o “ANO
DA FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”
num aceno à alegria e beleza do amor
conjugal e familiar experimentado,
vivido e testemunhado entre os membros da família, sinal e imagem do
amor trinitário e da aliança entre Cristo e sua Igreja. A família é um sonho
de Deus Criador com sua vocação e
missão na Igreja e no mundo.
O “Ano da Família Amoris Laetitia” é ocasião e convite para ler, reler,
estudar e aprofundar o documento do
Magistério da Igreja, aprimorar e melhorar a espiritualidade e convivência
da nossa família. Poderá ser tema de
estudo na próxima “Semana da Família,” de 08 a l4 de Agosto. E ainda será
uma ótima preparação ao “10º Dia
Mundial das Famílias”, a realizar-se
em Roma, aos 26 de Junho de 2022.
Convém formar grupos de estudo
e de partilha, promover seminários
e debates sobre a “Amoris Laetitia”
para conhecer e viver suas propostas
para o maior bem das famílias, cantarolando: “Abençoa, Senhor, a família,
amém. Abençoa a minha também!”

No presente artigo, apresentaremos
as orientações do Magistério da Igreja, ecoando os princípios enunciados
pelo Papa, em sintonia com o Magistério precedente e com o desejo profundo de ir ao encontro das famílias
mais necessitadas. Nosso objetivo
é oferecer uma reflexão serena para
acolher as propostas da “Amoris Laetitia” nas comunidades eclesiais, convidando a todos os agentes pastorais
para ler, estudar e aprofundar o seu
conteúdo doutrinário. Porém, não se
trata de propor soluções pastorais para
casos e situações especiais. Cada caso
é um caso!
Para assumir e aplicar as orientações
da “Amoris Laetitia,” certamente é
necessário adotar verdadeira conversão pastoral e discernir as situações
especiais na perspectiva da misericórdia de Deus. A Igreja vê a família
como igreja doméstica e comunidade
evangelizadora, como esperança para
o presente e futuro da humanidade.
Eis porque, a “Amoris Laetitia” olha
a família, em sua realidade concreta,
onde Deus habita, e não como modelo idealizado. Assim entenderemos
melhor o mistério do matrimônio e da
família.

A visão realista do Papa pede uma
conversão pastoral positiva, acolhedora, em “chave missionária”. Cabe
às estruturas paroquiais e pastorais
estarem mais atentas à situação real
das famílias. Isto implica em formação mais adequada de todos que trabalham na Pastoral Familiar. O Papa desafia a ação pastoral a sair da “espera”
para ir ao encontro, buscar as ovelhas.
Somos uma Igreja “em saída” à busca das famílias feridas, acidentadas e
necessitadas de acolhimento, apoio e
inserção na comunidade eclesial.
A Pastoral de Conjunto convida as
pastorais, movimentos e comunidades
para que se dirijam à Pastoral Familiar
e busquem caminhos para concretizá-la:
• A formação permanente do clero
tenha conteúdo doutrinário familiar;
• A catequese das crianças envolva a
família, sobretudo os pais;
• A pastoral dos jovens acene para o
valor da família, incentivando encontros de namorados e formação mais
longa para os noivos em preparação
ao Sacramento do Matrimônio;
• Haja celebrações de noivado, liturgia do matrimônio com maior
participação dos noivos (leituras),
valorização das bodas de casamento,
solidariedade em momento de luto na
família...
Pergunta-se: O que poderá fazer
a Pastoral Carcerária pelas famílias
dos presos? A Pastoral Social pelas
famílias pobres? A da Educação pelas
crianças? A da Comunicação com ética? E adultos que buscam o Batismo e
a 1ª Eucaristia? A santificação da vida
conjugal de amasiados, mediante o
casamento religioso? Em todas essas
situações é preciso formação e evangelização.
(Continua na próxima edição do Jornal)

PE. ALOÍSIO
KNOB,SCJ
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PREPARAÇÃO
PARA CRISMA DE ADULTOS

O TERÇO TEVE E TEM MUITA
INFLUÊNCIA EM MINHA VIDA
Sou Pedro Ferreira Ramos, tenho 65 anos, casado e pai de dois filhos: Fernando (36) e Eduardo (34).
Para falar do Terço dos Homens, quero começar pela devoção a Nossa Senhora Aparecida,
que vem desde minha querida mãe que já está
na Casa Celestial.
O Terço teve e tem muita influência em minha vida. Comecei a rezar o Terço enquanto
dirigia o meu veículo de Guarulhos para São
Paulo e com isso fui tendo mais paciência junto
com meus filhos e esposa.
Meu primeiro Grupo de Terço dos Homens
foi na Paróquia Santo Antônio de Pádua, na Vila
Augusta – Guarulhos/SP e ainda participei mais
algumas vezes como convidado no Terço dos
Homens da Capela Nossa Senhora da Pureza,
na Região da Paróquia São Geraldo, Bairro da
Ponte Grande, em Guarulhos/SP.
A minha primeira participação no Santo Terço dos Homens no Santuário São Judas Tadeu
foi em 2018, quando por motivos de saúde, mudei para São Paulo, aqui no bairro da Saúde.

Essa devoção e fé em rezar o Santo Terço tornou-se parte principal em minha vida e caminhada, pois quando estou em casa, rezamos o
Terço antes de tomar café da manhã e quando
vou para o Hospital. Rezo lá depois de estar ligado na máquina para fazer hemodiálise.
A Oração do Santo Terço é muito importante na nossa vida e mais ainda nesses tempos de
pandemia, onde precisamos rezar por todos que
estão lutando contra esse mal e pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente no
combate à Covid.
O que está difícil é a falta de contato humano, mas ainda bem que podemos nos comunicar
por telefone e assim uns rezar pelos outros. Tenho enfrentado os problemas com naturalidade,
pois rezando, temos mais força na caminhada
da vida, e com a graça de Deus estamos firmes
e um cuidando do outro.
Que Nossa Senhora continue abençoando e
iluminando o Terço dos Homens!
Pedro Ferreira Ramos

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.

NOVOS MEMBROS NO
APOSTOLADO DA ORAÇÃO
No dia do Sagrado Coração de Jesus, último dia 11 de
Junho, o Apostolado da Oração do Santuário acolheu 5
novos membros ao grupo, com entrega das tradicionais
fitas vermelhas. Se você quiser participar do Apostolado, informe-se, na Secretaria Paroquial, sobre as datas
das próximas reuniões.
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Obra Social
A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

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, canelloni, raviolli e outros.
Dia: 26/07
Cursos com inscrições abertas, em parceria
Hora: 9h às 16h
com a Escola Alpha (com certificados):
Local: Obra Social São Judas Tadeu
Inscrições: até o dia 23/07
CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO
Investimento: R$ 150,00 em dinheiro no ato
Dias: 20 e 27 de Julho
da inscrição
Hora: 9h às 16h
Local: Obra Social São Judas Tadeu
CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS EM
Inscrições: até o dia 16/07
PARCERIACOMAESCOLA ABRACURSOS:
Investimento: R$ 150,00 em dinheiro
Cursos: Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de
(1 cópia do RG no ato da inscrição)
Laboratório, Auxiliar de Necropsia, Auxiliar
de Podologia, Copeiro Hospitalar, Técnico de
CURSO DE BABÁ E BERÇARISTA
Gesso Hospitalar e Tanatopraxia (com certifiDia: 14 de Julho
cados) Duração de 10 meses.
Hora: 9h às 16h
Promoção na Matrícula: R$ 50,00 em diLocal: Obra Social São Judas Tadeu
nheiro e 1 cópia do RG com CPF.
Inscrições: até o dia 12/07
Mensalidades: R$ 130,00
Investimento: R$ 100,00 em dinheiro
(1 cópia do RG no ato da inscrição)
CURSOS RÁPIDOS COM CERTIFICADOS:
Duração: de 1 a 2 períodos.
CURSO DE PORTARIA, CONTROLADOR
Pagamento: no ato da inscrição e 1 cópia do
DE ACESSO E RECEPÇÃO
RG com CPF.
Dia: 21 de Julho
Fiscal de Piso = R$ 100,00
Hora: 10h às 16h
Fiscal de Loja = R$ 100,00
Local: Obra Social São Judas Tadeu
Op. de Monitoramento ( CFTV) = R$ 100,00
Inscrições: até o dia 17/07.
Zelador = R$ 150,00
Investimento: R$ 80,00 em dinheiro (1 cópia
do RG no ato da inscrição)
PROJETO COLO MATERNO PARA
GESTANTES
CURSOS DE MASSAS E MOLHOS
Estão abertas as inscrições para o Projeto Colo
COM INSCRIÇÕES ABERTAS COM O
Materno, para as gestantes até o 7º mês de gesCHEF SÍLVIO
tação. Próxima turma: mês de Junho. Inscrições na Secretaria da Obra Social, mediante
Curso Faça e Venda Gnocchi e Lasanha
RG, comprovante de residência e Carteirinha
para delivery!
da Gestante.
O aluno aprenderá 4 receitas fáceis e rápidas.
Dia: 19/07
PROJETO SAÚDE DA MULHER
Hora: 9h às 14h
Este projeto atende as mulheres individualLocal: Obra Social São Judas Tadeu
mente, encaminha para exames e analisa os
Inscrições: antecipadas até o dia 15/07
exames já realizados. Para os atendimentos,
Investimento: R$ 25,00 em dinheiro no ato
agendar na Secretaria da Obra Social.
da inscrição

ATENDIMENTOS E
CURSOS NA OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU

A Obra Social São Judas Tadeu é uma Instituição sem fins lucrativos, vinculada à Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, localizada à Av. Piassanguaba, 3061. Atendimento das 8h às 16h30. Mais informações pelo telefone (11) 5584-9966 ou 5078-6544.
E-mail: obrasocial@saojudas.org.br
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CADASTRO PARA VOLUNTÁRIOS
Se você tiver interesse em
ser voluntário na Obra Social
São Judas Tadeu, por gentileza envie e-mail para: voluntario@saojudas.org.br Encaminhe um currículo seu, para
que, cientes de sua formação
e área de interesse, possamos
direcionar opções e ideias de
como poderão contribuir com
o nosso trabalho. Gratidão a
todos os nossos voluntários!

SOLIDARIEDADE NA
DOAÇÃO DE ALIMENTOS!
Mais do que nunca, nesses tempos difíceis de pandemia,
a Obra Social São Judas Tadeu precisa da doação de cestas
básicas, alimentos não perecíveis em geral, roupas, sapatos,
produtos de higiene e de limpeza, para que possa continuar
auxiliando às famílias necessitadas. Doe ao menos 1 quilo
de alimento: feijão, arroz, açúcar, macarrão, farinha, café,
óleo ou qualquer outro, dentro da data de validade. Entregue a sua doação na Secretaria da Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu ou diretamente na Obra Social, à Av. Piassanguaba, 3061,das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Mais
informações pelo e-mail: obrasocial@saojudas.org.br.
A nossa imensa gratidão e prece a você que doou alimentos não perecíveis, cestas básicas, roupas e cobertores, além de produtos de higiene pessoal e limpeza para
a Obra Social São Judas Tadeu nos últimos meses. Agradecemos, de modo especial: empresa Benevix/Projeto
VOA, Sybelle do ECC, com os amigos do Banco do
Brasil, a sra. Maria Helena Lopes, a Diretora Social
do Clube Helvétia, sra. Miriam Basílio Prado Alves.
Gratidão também à sra. Kátia Cristina de Araújo Lopes, Esporte Clube Sírio e à sra. Maria da Glória Ferreira dos Santos .
A Obra Social São Judas Tadeu é uma Instituição sem fins
lucrativos, vinculada à Paróquia/Santuário São Judas Tadeu,
localizada à Av. Piassanguaba, 3061. Atendimento das 8h às
16h30. Mais informações pelo telefone (11) 5584-9966 ou
5078-6544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br
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Notícias

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 pelo Superior-geral, Rev. Pe. Carlos
Luís Suárez Codorniú, de
Roma. Pe. Eli exercerá seu
ministério a partir de Agosto de 2021, por um triênio.
Portanto, a partir do mês de Agosto, o atual vice Pároco e Reitor do Santuário São Judas Tadeu, Pe. Daniel
Ap. de Campos,scj, assumirá interinamente como Administrador Paroquial 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.

NOVA CAPELA DA PAIXÃO

RENOVAÇÃO DE
GENUFLEXÓRIOS

A Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu recebeu a doação da reforma dos estofados dos genuflexórios para os bancos da igreja
nova. A família que realizou a
doação prefere ficar anônima,
mas a comunidade agradece este
gesto de generosidade. Pedimos
que todos tomem o cuidado utilizá-los com cuidado, sem pisar,
para não perfurar o estofado.

NOSSAS EDUCADORAS JÁ
ESTÃO VACINADAS!

GRATIDÃO PELOS PÃES
NO DIA DE SANTO ANTÔNIO

No domingo, dia 13 de Junho, a Igreja celebrou Santo
Antônio de Pádua. Na Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu recebemos doações de quase 3.000 pães para
as bênçãos e distribuição ao longo do dia, no pátio
em frente à Secretaria. Agradecemos aos voluntários
envolvidos e, de modo especial aos parceiros que colaboraram: Padaria Ceci, Padaria Bandeirantes,
Padaria Santa Marcelina, Supermercado MORI
– Super Vizinho, Padaria EFM, Padaria La Gôndola, Panificadora Pão Caseiro, Padaria Rosa de
Maio, Padaria Redenção, Padaria Nhandú, Padaria Karol, Horti Fruti União e todas as pessoas
que trouxeram doações de pães o dia todo. Deus
multiplique as bênçãos para todos!
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O Governo de São Paulo antecipou a vacinação de profissionais
da educação básica de 18 a 44
anos no estado para sexta-feira,
dia 11 de Junho.
E, na própria sexta-feira, dia 11,
as educadoras da CEI São Judas
Tadeu correram para o ponto de
vacinação da Sala São Judas do
Santuário São Judas para garantirem seu imunizante contra a
Covid-19. A primeira dose já foi
garantida!
DOAÇÕES PARA A
CAPELA DO SANTÍSSIMO

Foram doadas para a Capela do
Santíssimo, no interior da igreja
nova do Santuário, seis cadeiras
com estofado, para o conforto
dos fiéis. Gratidão à Tapeçaria
Progresso por essa benfeitoria, e
nossas preces, para que São Judas Tadeu sempre interceda por
todos da empresa.

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 21 de Junho de 2021. Mais
informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11) 5072-9928 e site: www.saojudas.org.br

No hall da igreja antiga, do lado
esquerdo de quem entra, a Capela de Frei Galvão e Santa Paulina se transformará na Capela
da Paixão. A reforma está sendo
feita para abrigar, no mesmo local, o Calvário com a Cruz de
Cristo com as imagens de Nossa
Senhora das Dores e São João Evangelista (que ficavam
no hall do lado direito), a imagem de Nosso Senhor dos
Passos e de Cristo morto, habitualmente utilizadas na Semana Santa. As imagens serão restauradas e o local adaptado. Ajude-nos a terminar essa reforma, fazendo uma doação, de qualquer valor, via TED, depósito ou PIX:
Paróquia Santuário São Judas Tadeu
CNPJ 63.089.825/0115-02 (Chave PIX)
Bradesco: Ag. 2818-5 | C/C 000028-0
Caixa: Op. 003 | Ag. 3103 | C/C 00800054-1
Santander: Ag. 3706 | C/C 130051750
* Envie o comprovante para (11) 99204-8222, especificando a doação.

NOVO BAZAR DE MÓVEIS

A Obra Social São Judas Tadeu vai inaugurar, no dia 28
de Junho às 9h, um Bazar permanente de móveis, com
produtos selecionados para atender um público mais
exigente. O novo Bazar de Móveis vai funcionar às
segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 15h, à Av.
Piassanguaba, 3061. E se você quiser doar móveis, serão
bem vindos, na Obra Social, ou com agendamento para
retirada, pelo tel. (11) 5584-9966.
MISSA PELOS AVÓS E BISAVÓS

No dia 26 de Julho a Igreja celebra a memória de São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria Santíssima (avós maternos de Jesus). Por isso é Dia dos Avós e Bisavós. No Santuário São Judas Tadeu será celebrada uma missa especial
pelos Avós e Bisavós às 12h na igreja nova. Participe!
PARTIRAM PARA A CASA DO PAI

“Salvos pela morte de vosso Filho, ao vosso chamado
despertaremos para a Ressurreição!” (Prefácio dos Fiéis Defuntos IV).
Faleceu no dia 06 de Junho, William
Andres Castro, aos 41 anos, vítima da
Covid-19. William era o coordenador
da Pastoral do Empreendedor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Que
Deus conforte o coração dos familiares
e amigos e conceda descanso à alma
deste nosso irmão em Cristo!

Nosso
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Santuário

TESTEMUNHO

No dia 28 de Maio, na visita de dna. Hilda
Foroni ao Santuário, com seu amigo Padre
Cleiton Guimarães,scj.

EU SOU DEVOTA DE
SÃO JUDAS TADEU
DESDE QUE EU
EXISTO!
“Tenho 90 anos. Há três anos eu não entrava
na igreja, pois estou sem poder andar desde
que fui submetida a uma cirurgia na coluna
que deu errado. Fiquei desequilibrada e não
consigo parar em pé. Mas antes disso, há mais
de 20 anos, eu frequentava o Santuário São
Judas Tadeu, mesmo quando eu morava mais
longe, em Santo André e no Tatuapé. Depois
que me mudei para perto do Santuário comecei a vir todos os sábados e em dias 28 na
igreja nova e aos domingos no Instituto. Eu
sou devota de São Judas Tadeu desde que eu
existo. Não faltava às missas! Agora eu vejo
as missas pela TV (Youtube) e acompanho todas as notícias pelo Whatsapp. Eu que nunca
faltava à missa, desde que fiquei doente, tudo
ficou mais difícil. Tenho que usar cadeira de
rodas e dependo de que alguém me leve. Mas
hoje, dia 28 de Maio, depois de muito tempo,
eu consegui vir à missa aqui, neste Santuário
tão querido. Eu estava ansiosa por isso. Levantei às 5h da madrugada. Fiquei muito contente! Parece até que estou acordando de um
sonho. Estou emocionada! “

Jornal São Judas
Julho de 2021

saojudas.org.br

QUERIDO PAPA
FRANCISCO
No mês de Julho, de férias escolares e mês em que
rezamos pelo Papa, dia 04, por ocasião da Solenidade de São Pedro e São Paulo, trazemos a sugestão
de um livro para todas as idades, mas principalmente voltado às crianças. A questão central do livro é
a seguinte: Se você pudesse fazer uma pergunta ao
Papa Francisco, o que você perguntaria?
As crianças, assim como os adultos, têm perguntas e inquietudes, mas raramente lhes é dada
a oportunidade de manifestar o que as preocupa
e de fazer as perguntas que estão no fundo de seu
coração. Neste livro, “QUERIDO PAPA FRANCISCO” o Papa lhes dá essa oportunidade e celebra com profunda espiritualidade, respondendo
diretamente a perguntas de crianças do mundo
todo. Algumas são divertidas, outras são sérias. E
algumas são de partir o coração. Mas todas vêm
de crianças que merecem conhecer e sentir o amor
incondicional de Deus.
Você pode adquirir este livro da Edições Loyola,
escrito pelo Papa Francisco: “QUERIDO PAPA
FRANCISCO”, 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

ORAÇÃO A
SÃO JUDAS TADEU
São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por
Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade
e amor com que cumpristes vossa missão.
Chamado e enviado por Jesus, sois uma
das doze colunas que sustentam a verdadeira Igreja, fundada por Cristo.
Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração
aos irmãos e descobrem forças para vencer
o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e
com sua Igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o
mais pobre.
E, assim convertido, assumirei a missão
de viver e anunciar o Evangelho, como
membro ativo de minha comunidade. Espero, então, alcançar de Deus a graça que
imploro confiando na vossa poderosa intercessão. (Faça o pedido da graça a ser alcançada…). São Judas Tadeu, rogai por
nós! Amém!

