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Leia também: O Mês da Bíblia; a devoção a São Miguel Arcanjo e os 90 anos do Padre Oscar!

Você sabia que reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, 
não desperdiçar comida, economizar energia elétrica, são 
boas atitudes para você e todo o planeta e vai de encontro ao 
que o Papa Francisco pede a todos nós, católicos?

Confira à página 7 deste Jornal

POR UM 
ESTILO DE VIDA 
ECOLOGICAMENTE 
SUSTENTÁVEL!
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Este Jornal São Judas de Setembro/2021 (edição número 487) 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!

01 – Início da Semana da Pátria; Dia do Profissional de Educação Física; Dia 
Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação.
02 – Dia do Florista.
03 – Memória de São Gregório Magno; Dia das Organizações Populares; Dia 
Nacional do Biólogo e do Guarda Civil. 1ª Sexta-feira do mês: Missa Reparado-
ra ao Sagrado Coração de Jesus às 9h, na igreja nova.  
04 – Primeiro sábado do mês: Missa Reparadora ao Imaculado Coração de Maria às 12h.
05 – 23º Domingo do Tempo Comum; Santa Teresa de Calcutá; Dia da Amazô-
nia; Dia do Irmão.
06 – Dia do Alfaiate e Dia do Técnico de Laboratório de Análises Clínicas. 
07 – Dia da Pátria e Independência do Brasil. Feriado Nacional. Todas as 
celebrações do dia, no Santuário, serão pelo Brasil.
08 – Festa da Natividade de Nossa Senhora; Dia Mundial da Alfabetização e Dia 
Nacional de Luta por Medicamentos. 
09 – Dia do Veterinário e Dia do Administrador de Empresas. 
10 – Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. 
11 – Aniversário do Pe. Flávio Aparecido Alves,scj (44 anos)
12 – 24º Domingo do Tempo Comum 
14 – Festa da Exaltação da Santa Cruz; Dia do Frevo. Início das comemorações 
do centenário de nascimento do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, com celebra-
ção da Catedral da Sé às 10h.
15 – Memória de Nossa Senhora das Dores; Dia da Musicoterapia e do Musico-
terapeuta.
16 – Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio.
18 – Dia dos Símbolos Nacionais; Dia do Perdão; Dia da TV Brasileira. Início 
da Semana Nacional do Trânsito (até dia 25/09). 
19 – 25º Domingo do Tempo Comum; São Januário.
20 – Memória de Santos André Kim Taegón, Paulo Chong Hasang e companhei-
ros mártires. 
21 – Festa de São Mateus Apóstolo e Evangelista; Dia da Árvore; Dia do Fazendeiro; Dia 
Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência; Dia Mundial do Mal de Alzheimer e Dia 
Internacional da Paz das Nações Unidas. Aniversário do Cardeal Dom Odilo Scherer.
22 – Dia do Técnico Agropecuário; Dia do Contador; Dia Mundial sem carro. 
Início da Primavera às 16h21. Aniversário do Pe. Guilherme César Silva 
Rocha,scj (30 anos)
23 – Memória de São Pio de Pietrelcina; Dia Internacional da Memória do Co-
mércio dos Escravos e sua Abolição. Dia do Sorvete.
25 – Dia do Rádio e da Radiodifusão; Dia Mundial do Coração e Dia Nacional 
do Trânsito. 
26 – 26º Domingo do Tempo Comum; DIA DA BÍBLIA; São Cosme e São 
Damião; Dia Internacional das Relações Públicas e Dia Nacional do Surdo.
27 – Memória de São Vicente de Paulo; Dia da Caridade; Dia do Encanador; 
Dia Mundial do Turismo; Dia da Música Popular Brasileira. 
28 – Dia devocional a São Judas Tadeu! Confira a Programação completa 
atualizada no site: www.saojudas.org.br. 
29 – Festa de São Miguel, Gabriel e Rafael Arcanjos. Dia do Petróleo; Dia do 
Paraquedista e Dia do Anunciante.
30 – Memória de São Jerônimo; Dia das Secretárias; Dia da Navegação e Dia 
Mundial do Tradutor. 
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EXPEDIENTE JORNAL SÃO JUDAS 

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

“O Criador é o maior dos artistas. A grande natureza fala de 
Deus, como a arte cristã e a recordação dos Santos!” 

JORNAL DE SETEMBRO/2021 APENAS ON LINE

CALENDÁRIO SETEMBRO

PENSAMENTO DO PE. DEHON

PE. DANIEL APARECIDO DE CAMPOS 
Pároco e Reitor interino da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Neste mês de Setembro, o Papa Fran-
cisco convida a todos para rezarmos e 
buscarmos um estilo de vida ecologi-
camente sustentável. A atitude expressa 
o respeito que podemos ter para com a 
Criação. Ao experimentarmos o surgi-
mento do colorido específico da Primave-
ra. Devemos, através da oração, assumir 
a responsabilidade de gerenciar a criação 
como meio de chegar a Deus. Este mês é 
dedicado à atenção especial para a Pala-
vra de Deus como texto Sagrado contido 
na Bíblia. O mês apresenta a necessidade 
que temos de rezar por nosso país, uma 
vez que, lembrando seu momento de in-
dependência devemos tomar consciência 
de que somos responsáveis pela direção 
que devemos indicar através das esco-
lhas políticas que fazemos. Nesta porção 
de tempo a que chamamos de Setembro 
é possível constatar o quanto recebemos 
de Deus e devemos retornar a ele através 
de nossa gratidão e empenho pela cons-
trução do Reino dos Céus.

A Palavra de Deus fundamenta as 
ações litúrgicas, uma vez que, é referen-
cial da intervenção de Deus na história 
humana. A Palavra assegura que o ritu-
al agrada a Deus e serve como meio de 
intimidade que fortalece e engrandece a 
experiência humana de viver e celebrar a 
presença de Deus no tempo. Seja a pro-
messa existente no Antigo Testamento 
ou o cumprimento desta promessa indi-
cada no Novo Testamento, a liturgia e, 

em especial, a eucarística, sinalizam a 
grandeza do amor de Deus pela criatura 
humana. Ao alimentar o espírito humano 
através da oferta viva de Jesus na cruz, 
Deus oferece condições para que o tempo 
seja vivido em uma constante caminhada 
de comunhão fraterna. A Palavra produz 
o Alimento e estes dois proporcionam a 
fraternidade.

Neste ano somos convidados a apro-
fundar o estudo da Carta de Paulo aos 
Gálatas tendo como pano de fundo o fato 
de que “Todos somos um só em Cristo 
Jesus” (Gl 3,28). Partindo da compreen-
são do Sacramento do Batismo, somos 
marcados pela filiação divina e que as 
circunstâncias na vida (judeu ou grego, 
escravo ou livre, homem ou mulher) são 
diluídas na mesa da Eucaristia, pois a 
oferta perfeita realizada por Jesus a Deus 
Pai nos incorpora novamente como filhos 
adotivos. A fraternidade advinda da uni-
dade batismal nos proporciona as condi-
ções para a vivência da comunhão, cujo 
ápice é celebrado em cada Missa. 

Que a esperança expressa no colorido 
da Primavera possa nos conduzir, em 
cada Liturgia Eucarística, à preparação 
para a comunhão eterna unidos a Deus 
pela imolação de Cristo na cruz.

UM ESTILO DE VIDA 
ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL 
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No mês de Setembro o Centro de Estudos Teo-
lógicos do Ipiranga (CETI), promove a Sema-
na Bíblica da Região Episcopal Ipiranga com o 
tema “Carta aos Gálatas”.

PROGRAMAÇÃO:

21 de Setembro
das 19h30 às 21h – Palestra com Pe. Boris A. 
Nef Ulloa, Diretor da Faculdade de Teologia 
Nossa Senhora da Assunção – PUC-SP.

22 de Setembro
 das 19h30 às 21h – Palestra com o Pe. Mauro 
Negro, Professor de Sagrada Escritura – PU-
C-SP.

23 de Setembro
 das 19h30 às 21h – Palestra com o Fr. Me. 
Guilherme Pereira A. Jr., Professor de Sagrada 
Escritura do Centro Universitário Salesiano de 
São Paulo – UNISAL.

As palestras serão transmitidas no modo onli-
ne, pela plataforma ZOOM. 
Inscrições: facebook.com/regiaoipiranga/pas-
toral@regiaoipiranga.com.br

IgrejaFo
co

A Igreja no Brasil, durante o mês 
de Setembro, nos pede uma atenção 
particular à Palavra de Deus. Neste 
ano somos chamados a aprofundar a 
Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, 
e tem por lema “Pois todos vós sois 
um só, em Cristo Jesus” (Gl 3, 28d). 
De fato, esta Carta se constitui em 
uma das mais importantes reflexões 
sobre a liberdade humana e a força li-
bertadora da fé em Jesus Cristo. Pelo 
batismo e do revestimento em Cristo, 
todos somos filhos de Deus, chama-
dos a viver em unidade e comunhão.

A Palavra de Deus é o centro de 
nossa vida e caminho de fé. Ela ilu-
mina a nossa mente e o coração, nos 
enriquece com seus ensinamentos e 
sustenta na longa travessia. Hoje, tam-
bém, somos capazes de discernir os 
“sinais dos tempos” e de correspon-
der à vontade do Senhor. Acolhendo o 
“primado” da Palavra, somos chama-
dos a fixar o olhar em Jesus, com Ele 

sabemos que podemos seguir confiantes, viver as bem-aventuranças 
do Evangelho, anunciar o Reino, testemunhar o amor e a misericórdia.

A Palavra comporta, antes de tudo, silêncio e escuta. No silêncio 
Deus nos fala, o Espírito sopra, onde e quando quer. Pedimos a graça 
de saber escutar, em todas as situações a Palavra que nos alimenta e 
sustenta. Queremos sempre acolher a voz de Deus, contida nas Es-
crituras, e no coração guardá-la com amor, contemplando cada dia 
as imensas maravilhas que fez para nós. Falar com Deus, a Ele abrir 
nosso coração, obedecer e realizar a sua vontade, transformar o mun-
do, no perdão e na paz.

A expressão mais plena da escuta e acolhida da Palavra é a ca-
ridade. Ouvir a Palavra e praticá-la, nos pedia Jesus. Neste sentido 
buscamos viver unidos, revestidos de Cristo, na fraternidade, seja na 
família, na comunidade, na sociedade que estamos, de modo cons-
ciente e responsável. 

À luz da Palavra buscamos a salvação, confiados na misericórdia, 
que o Pai nos deu no Filho mediante o Espírito Santo, luz e inspiração 
para a Igreja. Pois, como nos diz Paulo, “é para a liberdade que Cristo 
nos libertou. Ficai firmes....” (Gl 5,1). Livres para amar, na fé, aos 
irmãos. “Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade” (Gl 5, 13), 
fazendo-nos servos uns dos outros, pelo amor.

Em nossa caminhada de fé e no serviço pastoral queremos colocar, 
sempre mais no centro, a Palavra de Deus, amá-la de coração sincero, 
acolhê-la com alegria, fazê-la frutificar. 

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 bênção!

NOSSO BISPO

SOMOS UM SÓ EM CRISTO JESUS
Semana Bíblica

CARTA AOS GÁLATAS

DOM ÂNGELO ADEMIR MEZZARI, RCJ
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo 

para a Região Episcopal Ipiranga

      A expressão mais 
plena da escuta e 
acolhida da Palavra 
é a caridade. Ouvir a 
Palavra e praticá-la”
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É bem verdade que só pensar positivo nem sempre é o suficiente, po-
rém quem já não viveu a experiência de pensar e sentir positivamente e 
milagres acontecerem?

Há poucos meses trabalhando com jovens do propedêutico para serem 
padres, tentei mostrar exatamente isso, mas percebi como é difícil esse en-
tendimento. Os jovens, geralmente, acreditam que Deus opera os milagres 
sozinho em nossas vidas. Mas não é bem assim, Deus, muitas vezes, precisa 
de nossa ajuda para nos dar a Graça. 

Vamos a um exemplo! Uma pessoa vai à igreja rezar e pedir a Deus que 
lhe dê um emprego novo. Pede muito dizendo: “Senhor eu não me sinto capaz 
e preparada, mas sei que o Senhor opera milagres e vai me trazer um novo 
emprego.” Essa pessoa sai da igreja e pensa, eu pedi, mas será muito difícil. 
Você, leitor, concorda que Deus pode sim operar o milagre, mas vai dar muito 
mais trabalho para Ele? 

Vamos imaginar o contrário: um fiel vai à igreja e faz o mesmo pedi-
do e diz: “Tenho certeza que o Senhor vai operar esse milagre e eu me 
preparei, sei que sou capaz, então eu confio em Vós, meu Deus.”  Você 
concorda que esse segundo estará muito mais pronto e preparado para os 
milagres de Deus?

Vão algumas dicas para o pensamento positivo para que se abram os 
caminhos para o milagre:

1. Saiba exatamente o que é que você quer e peça com    
  clareza na hora de rezar.

2. Faça a sua parte e se prepare também. Não procrastine,    
  levante cedo e lute.

3.  Acredite de verdade que Deus está em todos os momentos 
de sua vida e que Ele o ama e quer vê-lo feliz.

4. Agradeça a Graça recebida antes mesmo de você receber, pois  
   quem tem fé verdadeira crê no milagre e descansa na fé.

             
Caro leitor e amigo, esse é o meu recado desse mês. Prepare-se, pense 

positivamente, faça a sua parte por inteiro e com isso estará pronto para os 
desígnios de Deus. ELE É MARAVILHOSO!

O novo livro da psicóloga Mariangela Mantova-
ni, “Amor sem DR”, das Paulinas Editora, já está à 
venda na Loja Oficial de Artigos Religiosos do San-
tuário, ao lado da Secretaria da  Paróquia/Santuário São 
Judas Tadeu. Informações (11) 99338-0758 (Whatsapp). 
Site: www.lojasaojudastadeu.com

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.” 

PENSE POSITIVO E RECEBA 
OS MILAGRES DE DEUS

COMPORTAMENTO

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

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

Olá queridos irmãos e irmãs, respon-
dendo a muitos irmãos e irmãs que tra-
zem esta dúvida: “O que fazer com as 
imagens de Santos abençoadas e que se 
quebram?”

Iniciamos esclarecendo o que para 
nós significa ter imagens. As imagens 
são representações de santos, pessoas 
que marcaram a história do cristianis-
mo e da humanidade com seu exemplo, 
testumunho de vida dedicada ao Senhor 
e à sua proposta de vida. Do ponto de 
vista espiritual, a nossa doutrina crê que 
os santos, vivendo já a realidade celeste 
após sua passagem terrena, podem, por 
obra do Espírito Santo, interceder junto 
a Deus por nós. Há uma comunicação, 
que a Teologia identifica como “comu-
nhão dos santos”. 

Nós, seres humanos, temos a necessi-
dade de ver, ouvir, sentir, tocar. No en-
tanto, temos certa limitação de realizar 
estes anseios de nosso coração humano 
quando se trata de pessoas que não têm 
mais sua presença física entre nós. Nes-
te caso, os santos e santas. Afim de sanar 
essa necessidade, Deus nos deu a graça 
de utilizarmos representações: imagens, 
fotografias, símbolos, objetos, que nos 
remetem à memória daquela pessoa. 

Essa palavra “memória” para nós 
cristãos, tem um valor e uma força que 
vão além de uma lembrança meramente 
afetiva. A MEMÓRIA, a partir da vida 
de Jesus, e da entrega do Seu Espírito 
a nós e pelos Sacramentos em que to-
mamos parte, tem força de transforma-
ção, de crescimento humano, espiritual 
e existencial em nossa vida. Em outras 
palavras, a memória torna viva e eficaz 

a graça que aconteceu na vida de Jesus e 
a partir da vida Dele, e na vida dos que 
o seguiram e alcançaram a sua estatura 
de vida, a santidade, por graça e corres-
pondência pessoal. 

As imagens, abençoadas sacramen-
talmente (pelo ministro ordenado da 
Igreja), ou abençoadas por nossa inten-
ção interior de fé, são nossas fontes de 
MEMÓRIA. Elas despertam em nós o 
poderoso dom da fé, que nos conecta 
com o sentido de nossa vida e existên-
cia, que nos faz mergulhar na vida da-
quele santo, ou santa, e cria entre nós e 
eles uma ligadura chamada comunhão. 
É uma comunicação de graças regida 
pelo mesmo Espírito Santo, que agiu na 
vida dele e age em nossa. 

Por isso, voltamos a pergunta, consi-
derando esses tesouros acima apresen-
tados. O que fazer quando as imagens 
se quebram? Dependerá do nosso grau 
de compreensão do que dizemos acima. 
Se você considera a imagem como uma 
fonte sagrada de preciosas memórias 
que advém do Altíssimo, evidente que 
possa restaurá-las ou destiná-las a uma 
Igreja que possa acolhê-las. Ou dará um 
trato digno, de bom senso, carinhoso e 
terno. Elas não são o que representam, 
mas por simbolizar fortemente alguém, 
pense como se fosse a foto de alguém 
por quem muito se te amor e carinho. O 
que você faria? Não existe uma resposta 
só. Porém todas as respostas se encai-
xariam nesta: dar um destino digno e 
sagrado. 

Os mais antigos enterravam, ou quei-
mavam, diluíam em materiais que fa-
riam parte da construção de suas casas, 
restauravam e presenteavam alguém 
especial! Enfim, talvez estes gestos nos 
inspirem a também fazermos... O mais 
importante é fazê-lo com o devido res-
peito ao que elas representam para nós, 
essa preciosa e poderosa MEMÓRIA.

O QUE FAZER 
COM AS IMAGENS 

ABENÇOADAS E QUE 
SE QUEBRAM ?

PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

CLAUDEMIR MARCEL DE FARIA
Departamento de Comunicação e Marketing 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
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Eu cheguei ao Santuário no dia 9 de Julho de 
1998. Eu vim do Rio de Janeiro, da Paróquia Bom 
Jesus da Penha. Já faz 23 anos, mas lembro que o 
dia estava nublado, somente a igreja antiga estava 
aberta e todo o resto fechado por causa do feriado 
em São Paulo. Eu já conhecia muito bem o Santuá-
rio. Fui ordenado sacerdote em 20 de Dezembro de 
1958, em Taubaté. O meu primeiro casamento que 
assisti foi na Capela antiga do Instituto. Quando 
vim para o Santuário, eu já tinha 40 anos de Padre. 

Estou aqui há 23 anos em São Judas Tadeu. Não 
tenho certeza se sou o padre que há mais tempo ser-
viu aqui, pois o Pe. Vendelino ficou também muito 
tempo. Gosto muito do Santuário! 

Também gostei muito de Lavras, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Paraná e do Rio de Janeiro. 
Teve Paróquia que guardei memórias marcantes, 
como a do Paraná onde fundei um grupo do Apos-
tolado da Oração. Sempre gostei muito do Apos-
tolado, por causa da devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus. Gosto também de visitar os doentes, no 
serviço da Pastoral da Saúde... Na pandemia está 
mais difícil visitar os doentes, pois eu queria que 
tivesse mais voluntários que me levassem... Estou 
com saudades de visitar os doentes com mais frequ-
ência. Eu me dediquei muito tempo na Pastoral da 
Saúde, no Apostolado da Oração e Legião de Maria 
do Santuário. Fiz muitas bênçãos de casas, carros... 
Atendi muitas confissões... Às vezes, quando me 
pedem, ainda atendo confissões. Todo dia eu con-

celebro a Santa Missa. Não deixo nenhum dia sem 
missa. Eu abençoo a água benta da fonte, em frente 
à Secretaria Paroquial.

Eu me lembro que me pediam muito para ir aos 
Cemitérios, para fazer encomendações, muitas ve-
zes em Congonhas.

Aqui no Santuário, ao longo desses 23 anos, 
convivi com muitos padres que passaram por aqui e 
foram transferidos. Eu logo me acostumo com os que 
chegam para substituir os que foram transferidos.

Lembro que no Instituto eu ajudei muito quando 
era mais novo, há anos atrás. Havia muito trabalho 
lá para cuidar de quase 200 crianças. Ajudava a cui-

dar, rezar com eles, convivia muito com as crianças 
que moravam lá, quando era internato.

No Santuário eu tenho muitas amizades. Conhe-
ci muitas pessoas nesses anos. Por muito tempo ce-
lebrei todo domingo a missa das 16h30, conviven-
do com as mesmas pessoas. Cuidei um tempo da 
Comunidade Anchieta, da Comunidade Nazaré... 
Gostava muito também de celebrar e acompanhar 
as comunidades. Na Pastoral da Saúde também, a 
convivência era grande com os agentes. A gente 
celebrava junto no Asilo Vivência Feliz, a casa de 
repouso, ao menos uma vez por mês. Havia uma 
outra casa de repouso aqui perto, que fechou, e foi  
para Cotia. Eu celebrava também, missa uma vez 
por mês lá. 

Gosto de cuidar das plantas, fazer limpeza no quintal.
Os anos passam muito depressa, muito rápido. 

Com essa pandemia, os dias parecem passar mais 
rápido. Eu sinto a mesma disposição de antes. 
Quando eu completei 80 anos eu senti muita dife-
rença, na disposição. E hoje, aos 90, estou mais pa-
rado, mas sinto vontade de trabalhar. Penso e peço 
sempre a Deus que Ele me dê saúde.

Peço muito ao Coração de Jesus, Nossa Senhora 
e São José para estarem comigo na hora da minha 
chamada para o Céu. Quero ir com Jesus, Maria e 
José! Rezo para que não só eu morra bem, mas to-
dos! Que todos se salvem. Quero mesmo que todos 
se desapeguem deste mundo, e entendam, que as 
verdadeiras alegrias são as do Céu. Quero que Deus 
seja cada vez mais conhecido e amado!  Este mun-
do é para ser um verdadeiro Paraíso e todos têm que 
cooperar para que isso aconteça. Que a humanidade 
inteira desperte e veja que este mundo é passagem, 
é momento. A verdadeira alegria é a glória do Céu!            

PE. OSCAR COMPLETA 90 
ANOS E FALA AO JORNAL 
SÃO JUDAS SOBRE 
OS SEUS 23 ANOS DE 
COMUNIDADE

POR DENTRO DO SANTUÁRIO

Entrevista concedida a Priscila Thomé 
Nuzzi, jornalista da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu
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ALÉM DO HORIZONTE

Jogos Olímpicos são uma antiga 
tradição recuperada no fim do século 
19. E vieram para durar. São uma for-
ma universal de desafiar o ser huma-
no para render mais do que o habitual. 
Basta ver que até o Brasil vem alcan-
çando resultados cada vez melhores. 
Vem superando-se a cada edição. Na 
última, graças a alguns atletas de alto 
valor, que treinaram, se prepararam 
com a ajuda da medicina esportiva e 
de treinadores cada vez mais compe-
tentes, o Brasil superou os Jogos do 
Rio, que haviam suplantado os índi-
ces das edições anteriores. Chegamos 
ao 12º lugar, o que não é pouca coisa, 
e nossos atletas trouxeram 21 meda-
lhas para a alegria de todos os que 
amam a Pátria: um grande feito que 
prova que o ser humano, também o 
brasileiro, se supera quando desafia-
do. Que bom que houve crescimento! 
Cresceram os atletas, a organização e 
os técnicos. Não foi um sucesso re-
pentino. Foi fruto de persistência e 
investimento de tempo e de recursos.

Também no campo científico, que 
espetaculares resultados foram alcan-
çados ultimamente! Valioso exemplo 

é a descoberta das vacinas contra a 
Covid-19, que tantas vidas havia cei-
fado. Bastou vacinar parte da popu-
lação, que as internações e as mortes 
baixaram significativamente. Precisa-
mos ainda superar os desafios políti-
cos, sociais e econômicos. Podemos, 
com o mesmo amor à nação, isto é, 
ao povo que fez vibrar os que aplau-
diram os atletas olímpicos.

Dentre os diversos significados do 
verbo crescer, o dicionário registra 
estes: tornar-se amadurecido, prospe-
rar, desenvolver-se progressivamente, 
ganhar maior qualidade, maior valor 
moral, intelectual ou estético. Quero 
acentuar os dois últimos: desenvol-
ver-se progressivamente e ganhar 
maior valor moral, intelectual... para 
acrescentar: maior valor espiritual. 
Crescemos física e intelectualmente, 
mas também espiritualmente, desen-
volvendo-nos pouco a pouco, pois a 
natureza não dá saltos. “Jesus crescia 
em sabedoria, em estatura e em gra-
ça diante de Deus e dos homens” (Lc 
2,52). O crescimento em estatura se 
dá por um processo natural que, po-
rém, depende das nossas condições de 

vida: se levamos vida saudável, com 
alimentação adequada à idade, cuida-
dos de saúde e higiene, se contamos 
com o amor e apoio dos pais, familia-
res e amigos. O crescimento em sabe-
doria e graça, exige algo mais, como 
resposta à graça oferecida por Deus.

E como podemos amadurecer espi-
ritualmente? Encontro muitas pesso-
as de fé, incomodadas com a lentidão 
ou mesmo pela falta de crescimento 
espiritual; outras acham que basta a 
própria vontade e esforço para cres-
cer; e conheço demasiadas pessoas 
batizadas, que até cumprem os deve-
res religiosos, mas não se preocupam 
com o crescimento em fé, adesão a 
Cristo e amor a Deus.

O que fazer para dar passos deci-
sivos de amadurecimento na fé e de 
progresso espiritual?

Os recursos não são novos, mas 
precisam ser buscados e conhecidos: 
a escuta da Palavra de Deus, a prática 
dos sacramentos, especialmente da 
Eucaristia e da Reconciliação, a ora-
ção não só quando se está de bom hu-

mor, mas constante, persistente, mes-
mo quando não sentimos a emoção 
da presença de Deus. Tudo isso pede 
humildade, na consciência de sermos 
pecadores e chamados à santidade, re-
dimidos por Cristo. Assim podemos 
evoluir na superação do egoísmo e 
dos apegos humanos que impedem a 
entrega a Deus-Amor. Assim

nos dispomos a aprender de Jesus e 
de outras pessoas. Os atletas buscam 
aperfeiçoamento e êxito com a ajuda 
de treinadores que aplicam métodos 
e ritmos de exercício diário, sema-
nal ou mensal com metas e prazos. 
Na vida espiritual não é diferente. 
Os técnicos são as testemunhas, os 
confessores e os diretores espirituais 
que podem ser leigos/as devidamente 
preparados, religiosas ou padres.

Não se deveria perder a paciência 
consigo mesmo, nem saltar etapas, 
nem desistir da busca do crescimento 
espiritual. Cada coisa tem o seu tem-
po e cada pessoa tem o seu ritmo que 
depende do temperamento, da forma-
ção e das experiências de fé anterio-
res. E, sobretudo, deve-se pedir, com 
humildade a graça de Deus. Além da 
oração, é necessário admitir e aceitar 
que Deus nos ama. “Ele nos amou 
primeiro” (cf. 1Jo 4,10). Não se cres-
ce sem ser amado, sem amar e res-
ponder ao Amor com o próprio amor. 
Então adquire-se pouco a pouco a 
capacidade de perdoar e servir. Jesus 
na Cruz viveu tudo isso. Amado pelo 
Pai, concluiu a sua missão, dando a 
vida para resgatar-nos do domínio do 
pecado e reconciliar-nos com Deus. 
Invocou o perdão do Pai misericor-
dioso até para os próprios algozes. 
Viveu e morreu por amor, sem perder 
a mansidão e a humildade. “Apren-
dei de mim!” (Mt 11,29).

CRESCER, COMO 
ATLETAS OLÍMPICOS

Destaque

PE. CLÁUDIO 
WEBER, SCJ
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NOSSA IGREJA

A intenção de oração proposta 
pelo Santo Padre à sua Rede Mun-
dial de Oração para Setembro nos 
convida à conversão de nossa rela-
ção com o mundo que nos rodeia. 
Para proteger nossa “Casa comum”, 
o Planeta Terra, constantemente o 
Papa Francisco conclama “toda a fa-

Em 2021, o Jornal São Judas está apresentando e 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 SETEMBRO é in-
tenção de oração universal: Um estilo de vida ecologicamente sustentável.

O pedido é: Para que todos façamos escolhas corajosas através de um 
estilo de vida sóbrio e ecossustentável, alegrando-nos pelos jovens que se 
empenham resolutamente por isso.

Um estilo de vida ecologicamente sustentável!

mília humana” a se unir “na busca 
de um desenvolvimento sustentável 
e integral”.

Na Encíclica “Laudato Sí”, de 
2015,  o Papa lista ações práticas de 
uma ecologia integral, como “evitar 
o uso de plástico e papel, reduzir o 
consumo de água, diferenciar o lixo, 

cozinhar apenas aquilo que razo-
avelmente se poderá comer, tratar 
com desvelo os outros seres vivos, 
servir-se dos transportes públicos ou 
partilhar o mesmo veículo com vá-
rias pessoas, plantar árvores, apagar 
as luzes desnecessárias.”

Mas ele diz que as soluções para a 
crise planetária exigem simultanea-
mente combater a pobreza e devol-
ver a dignidade aos excluídos: “É 
fundamental buscar soluções inte-
grais que considerem as interações 
dos sistemas naturais entre si e com 
os sistemas sociais. Não há duas 
crises separadas: uma ambiental e 
outra social; mas uma única e com-
plexa crise sócio-ambiental”, diz o 
pontífice.

Na encíclica, Francisco trata ain-
da da questão do trabalho e de como 
o tema se liga à noção de ecologia 
integral. Para ele, trabalhar é uma 
“necessidade, faz parte do sentido 
da vida nesta terra, é caminho de 
maturação, desenvolvimento huma-
no e realização pessoal”. Mas ele 
afirma que a “orientação da econo-
mia favoreceu um tipo de progresso 
tecnológico cuja finalidade é reduzir 
os custos de produção com base na 
diminuição dos postos de trabalho, 
que são substituídos por máquinas”. 
“É mais um exemplo de como a ação 
do homem se pode voltar contra si 
mesmo”, conclui.

Outro entrave à realização da eco-
logia integral é a falibilidade de go-
vernos e sistemas institucionais, diz 
o Papa. “As leis podem estar redi-
gidas de forma correta, mas muitas 
vezes permanecem letra morta. (...) 
Sabemos, por exemplo, que países 
dotados de uma legislação clara so-
bre a proteção das florestas continu-
am a ser testemunhas mudas da sua 
frequente violação.”

Para o Papa, ecologia integral 
também tem a ver com o cultivo 
da “paz social” e da “paz interior”. 
A primeira categoria diz respeito à 
“estabilidade e a segurança de uma 
certa ordem, que não se realiza sem 

uma atenção particular à justiça dis-
tributiva, cuja violação gera sempre 
violência”.

A segunda trata da capacidade de 
desfrutar da beleza da Criação divi-
na. “A paz interior das pessoas tem 
muito a ver com o cuidado da eco-
logia e com o bem comum, porque, 
autenticamente vivida, reflete-se 
num equilibrado estilo de vida alia-
do com a capacidade de admiração 
que leva à profundidade da vida.”

Por fim, diz Francisco, “a ecologia 
integral também é feita de peque-
nos gestos cotidianos, pelos quais 
quebramos a lógica da violência, da 
exploração, do egoísmo. Pelo con-
trário, o mundo do consumo exacer-
bado é, simultaneamente, o mundo 
que maltrata a vida em todas as suas 
formas.”

Plataforma de Ação “Laudato Si”

Alinhado com essa temática am-
biental, o Papa Francisco lançou no 
mês de Maio desse ano uma inicia-
tiva para transformar as instituições 
católicas em organizações ambien-
talmente sustentáveis em até sete 
anos.

A Plataforma de Ação “Laudato 
Si” leva o nome da encíclica papal 
que foi lançada em 2015 e falava 
sobre a necessidade de proteger o 
meio ambiente, mudar nosso estilo 
de vida, conter o aquecimento glo-
bal e proteger os mais pobres dos 
efeitos das mudanças climáticas. Na 
ocasião o Papa disse que a iniciativa 
seria “uma jornada de sete anos para 
que nossas comunidades estejam 
comprometidas de diferentes ma-
neiras para se tornarem totalmente 
sustentáveis, no espírito da ecologia 
integral”. Francisco também conde-
nou “nossa atitude predatória, que 
nos faz sentir donos do planeta e de 
seus recursos e nos autoriza a fazer 
um uso irresponsável dos bens que 
Deus nos deu”.

INTENÇÃO DO 
PAPA PARA SETEMBRO:

SETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
Paróquia / Santuário São Judas Tadeu.
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

InformaçãoFo
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A comemoração do “Dia dos Pais” 
em nossas famílias, a celebração da 
“Semana Nacional da Família” em  
nossas comunidades e a preparação 
da “Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe,”  a realizar-se na 
cidade de Guadalupe/ México, de 21 
a 28 de Novembro de 2021, nos con-
vidam a navegar pelo Documento da 
Conferência de Aparecida e pescar o 
pensamento dos bispos e verificar o 
apreço da Igreja latino-americana pela 
instituição familiar. Ao lê-lo, percebe-
mos que uma de suas grandes preocu-
pações foi a família.  Folheando e per-
correndo as páginas do Documento de 
Aparecida(DAp), usando e seguindo 
os números do índice analítico, o pre-
sente artigo tentará “pinçar” os tópi-
cos principais, os pontos fundamen-
tais, que podem ser sintetizados em: 
situação da família; importância da 
família; missão da família; e lugar 
da família na evangelização. 

Os números entre parêntesis (...) 
correspondem aos números do DAp.  
Convém completar a leitura do pre-
sente artigo, conferindo no DAp o 
conteúdo completo de cada número.

SITUAÇÃO DA FAMÍLIA

Milhões de famílias vivem na mi-
séria e inclusive passam fome (65), 
ameaçando a instituição familiar 
(432). Os meios de comunicação so-
cial invadem todos os espaços, in-
clusive a intimidade do lar (39). A 
situação de violência intra-familiar  se 
constata em famílias desestruturadas e 
desintegradas (439). A crise da família 
produz nos adolescentes e jovens pro-
fundas carências afetivas e conflitos 
emocionais (444). Mudanças cultu-
rais modificam os papéis tradicionais 
de homens e mulheres (49). Inúmeras 
mulheres não são valorizadas em sua 
dignidade, no cuidado e educação dos 
filhos (453). Entretanto, alenta a nossa 
esperança,  o heroismo de muitas fa-
mílias,  que, apesar das dificuldades, 
continuam sendo fiéis ao amor.

IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA

A família é patrimônio da huma-
nidade e constitui um valioso te-
souro dos povos latino-americanos 

(114). Dela recebemos a vida, que é 
a primeira experiência do amor e da 
fé.É no seio da família, que a pessoa 
descobre os motivos para  pertencer 
à família de Deus (118). Na comu-
nhão de amor da Trindade, as famí-
lias têm sua origem, modelo perfeito, 
motivação mais bela e último destino 
(434). A mentalidade machista, ainda 
presente,  ignora que o cristianismo 
reconhece e proclama a igual dignida-
de e responsabilidade da mulher e do 
homem (453). A família cristã é a pri-
meira e mais básica comunidade ecle-
sial;  nela se vivem e transmitem os 
valores da vida cristã (204).  É lugar e 
escola de comunhão e fé,  fonte de va-
lores humanos e cívicos (302), lar em 
que a vida humana nasce e é acolhida 
generosa e responsavelmente.

MISSÃO DA FAMÍLIA

É dever dos pais, pela palavra e 
testemunho de vida, educar os filhos 
para o amor, acompanhando-os até a 
maturidade da vida (303). A Pastoral 
Vocacional começa na família e con-

tinua na comunidade cristã (314). A 
catequese familiar contribui com a 
unidade das famílias, tornando-as tes-
temunhas de fé em suas comunidades 
(303). Na família os pais devem aler-
tar os filhos para o consciente e cor-
reto uso dos conteúdos disponíveis na 
internet, complemento da formação 
educacional e moral (489).

LUGAR DA FAMÍLIA 
NA EVANGELIZAÇÃO

A preocupação pela família deve 
perpassar a ação evangelizadora. A 
Pastoral Familiar seja intensa e vigo-
rosa para proclamar o evangelho da 
família, promover a cultura da vida e 
trabalhar para que os direitos da famí-
lia sejam reconhecidos e respeitados 
(435).  Urge renovar a preparação re-
mota e próxima para o casamento, aco-
lher com caridade cristã os casais que 
vivem em situação irregular,  impul-
sionar a promoção da família,  ofere-
cer formação permanente aos agentes 
da pastoral familiar, estudar as causas 
das crises da família (437),continuar 
a promoção de palestras, cursos, con-
gressos sobre a família (469).

CONCLUSÃO 

O DAp incentiva o acompanha-
mento dos namorados pela Pastoral 
Familiar,  o encontro de noivos  mais 
prolongado, a assistência e apoio aos 
recém-casados, a valorização dos mo-
vimentos que se dedicam à família: 
ENS, MFC, ECC, ACC, EM. João 
Paulo II afirma: “Acreditar na famí-
lia é construir um futuro melhor.” E 
Bento XVI, na mensagem para o Dia 
Mundial da Paz/2008, confirma: “A 
família é a primeira e insubstituível 
educadora para a paz.”

A FAMÍLIA NA 
CONFERÊNCIA DE APARECIDA

PE. ALOÍSIO 
KNOB,SCJ

Agentes da Pastoral Familiar da Região Ipiranga 
com o Pe. Cláudio Weber,scj.



9
Jornal São Judas
Setembro de 2021
saojudas.org.br InformaçãoFo

co

Se buscarmos compreender a rea-
lidade dos anjos, as fontes existentes 
são insuficientes. A Bíblia não especi-
fica sobre eles. No entanto a Igreja en-
sina que a existência desses seres espi-
rituais é uma verdade de fé (CIC 328). 
Os anjos, por natureza, são criaturas 
espirituais, dotadas de inteligência e 
vontade, cuja missão principal é ir ao 
encontro da humanidade e cumprir os 
desígnios de Deus. A palavra vem do 
grego e quer dizer “Mensageiro”. 

Entre os anjos existe uma hierar-
quia. A ordem mais comum, criada 
por Dionísio, o areopagita (pseudo-
-Dionísio – Sec. V), e aceita poste-
riormente pelos Padres da Igreja, está 
organizada em nove coros, agrupa-
dos em três tríades. Numa destas trí-
ades constam os três anjos: Miguel, 
Gabriel e Rafael, que são chamados 
“arcanjos”, uma das mais altas hierar-
quias no Céu. Por originar da cultura 
judaica, os seus nomes terminam com 

a palavra “El”, que significa Deus. 
Por isso, Deus está no significado da 
missão reservada a eles. Além disso, 
ao nome anjo é acrescentado o prefixo 
grego “arc”, que significa: principal, 
chefe, superior, mais importante. Na 
Bíblia aparece o nome arcanjo apenas 
nas Cartas aos Tessalonicenses (1Ts 4, 
16) e de Judas (Jd 9). 

Miguel (Quem é como Deus) cita-
do nas passagens de Dn 10, 13; 12, 1 
e Ap 12, 7, é considerado o maior dos 
anjos do cristianismo, o anjo guerrei-
ro de Deus que luta contra as forças 
do mal. Por conta da passagem no 
Livro do Apocalipse, Miguel é retra-
tado numa imagem em que está so-
brepujando o demônio. Ele é envia-
do aos seres humanos para combater 
os elementos perturbadores. Por sua 
importância, muitas paróquias, ba-

sílicas e catedrais, adotaram Miguel 
como o seu patrono e protetor.

Gabriel (força de Deus) é conside-
rado o principal mensageiro de Deus. 
Gabriel foi enviado para anunciar a 
maternidade de Maria (Lc 1, 26-38) 
e de Sara, esposa de Abraão (Gn 
18,9-10). São José recebe e acolhe os 
conselhos do Anjo Gabriel ao aceitar 
Maria como esposa e na fuga para o 
Egito (Mt 1, 18-25; 2, 13-5). Além 
do anúncio da boa nova a Zacarias, 
marido da estéril Isabel, prima de 
Maria (Lc 1, 5-25). Outras ações são 
reconhecidas a Gabriel, por exemplo, 
quando deteve a mão de Abraão que 
estava pronta a sacrificar o filho Isa-
ac (Gn 22, 9-12); e quando fez brotar 
água no deserto para saciar Ismael e 
sua mãe Agar (Gn 21, 17-19).

Rafael (Deus cura), segundo a Tra-
dição, foi-lhe atribuído a faculdade de 
curar os enfermos de corpo e alma. Nos 
textos do Livro de Tobias (Tb 5, 4ss; 3, 
16ss; 8, 1ss) o Anjo é companheiro de 
viagem de Tobias e ensina-o como usar 
o coração, o fígado e o fel do peixe que 
apanhou no Rio Tigre, como remédio 
de cura. Ensinou Tobias a untar com o 
fel do peixe os olhos de seu pai para 
que ficasse curado da cegueira. Orien-
tou Tobias a queimar no fogo o coração 
e o fígado do peixe para que a fumaça 
que saísse do braseiro afugentasse todo 
mal da pessoa possuída pelo demônio. 
Isso aconteceu no exorcismo de sua fu-
tura esposa.

A festa liturgia dos três arcanjos 
é celebrada pela Igreja no dia 29 de 
Setembro. Que eles, santos mensa-
geiros e heróis poderosos, sejam os 
nossos protetores no combate em 
prol da fé; que nos tragam sempre 
boas novas de salvação e nos levem 
pela mão e nos acompanhem em nos-
sa caminhada. 

São Miguel, São Gabriel e São Ra-
fael, rogai por nós!

SANTOS ARCANJOS DO SENHOR, 
VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!

Você encontrará todas as ora-
ções da Quaresma de São Mi-
guel Arcanjo e outras belas ora-
ções, pedindo a intercessão dos 
Santos e Arcanjos de Deus no 
DEVOCIONÁRIO A SÃO MI-
GUEL ARCANJO, que poderá 
ser adquirido na  Loja oficial 
de artigos religiosos do San-
tuário 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

A Quaresma de São Miguel 
Arcanjo está sendo realizada 
desde o dia 15 de Agosto e vai 
até o dia 29 de Setembro pela 
Webtv Santuário São Judas Ta-
deu (www.youtube.com/santu-
ariosaojudastadeu). Os vídeos 
estão sendo postados sempre às 
8h e ficarão disponíveis para que 
você reze no momento que achar 
melhor. O momento de oração 
é conduzido pelo Pe. Reginaldo 
Souza,scj e convidados. Ainda 
dá tempo de acompanhar e pedir 
a intercessão do fiel guardião, 
Príncipe dos Anjos e Arcanjos de 
Deus contra todo o mal. 

E no dia 29 de Setembro, par-
ticipe da Missa solene aos San-
tos Arcanjos às 19h30, presidida 
pelo Pe. Reginaldo Souza,scj. 
Venha rezar conosco!

RECOMENDAMOS!

SAMI N. ABRAÃO SAMI N. ABRAÃO 
Catequista de Adultos da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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Devotos e Devotas de São Judas Tadeu, com alegria comunicamos 
mais uma realização em nosso Santuário São Judas Tadeu: estão prontas 
duas novas pequenas Capelas, na entrada da igreja antiga.

Uma chama-se Capela da Paixão, na qual estão dispostas as imagens 
do Senhor dos Passos, do Calvário e do Senhor Morto. É um lugar que 
convida a meditar sobre o mistério do sofrimento, da dor e da morte 
de Jesus Cristo. Outra chama-se Capela dos Milagres. Nela, os devo-
tos poderão depositar os objetos de suas promessas e graças alcançadas 
como, peças de cera que representam uma parte do corpo humano que 
foi curada (cabeça, braço, pé, etc.). Poderão também afixar plaquinhas 
com mensagens de gratidão. Todos estão convidados para a bênção des-
ses dois espaços no dia 28 de Agosto, dia devocional ao nosso Santo 
Padroeiro, logo após a missa das 12h.

PARA QUE UMA CAPELA DA PAIXÃO? 
Para que os fiéis cristãos, provados diariamente pelo sofrimento, a dor 

e a morte, encontrem na meditação sobre a Paixão de Cristo conforto 
e consolo. Além disso, para que encontrem luz e compreensão sobre o 
sentido de sofrer e morrer por fidelidade a Deus Pai.

PARA QUE UMA CAPELA DOS MILAGRES? 
Para que os fiéis devotos encontrem um lugar adequado para depositar 

os símbolos das graças que recebem. Nela, será possível depositar peças 
de ceras em formato de partes do corpo ou plaquinhas com mensagem 
de agradecimento por graças recebidas.

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!
Essa iniciativa só foi possível graças às doações de benfeitores e mem-

bros da Família dos Devotos de São Judas Tadeu. Se você deseja contri-
buir com essas reformas, ainda poderá realizar sua doação, de qualquer 
valor, via TED, depósito ou PIX: Paróquia Santuário São Judas Tadeu 
- CNPJ 63.089.825/0115-02 (Chave PIX). Banco 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.

APÓS REFORMA, CAPELAS DA PAIXÃO E 
DOS MILAGRES SERÃO ABENÇOADAS

A Capela de confissões e bênçãos do Santuário São Judas Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial, voltará a ser 
utilizada para essa finalidade, de segunda a sexta-feira, a partir de 06 de Setembro. Já aos sábados e domingos as 
confissões e bênçãos serão realizadas na Sala São Judas, devido ao maior número de fiéis nesses dias. Os horários 
de atendimento dos Padres continuam sendo das 8h às 18h. 

Nessa Capela é marcante o afresco da parede central, com uma iconografia de Jesus Cristo, Senhor da Vida, que tem na 
mão esquerda a Palavra de Deus com os dizeres: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Essa é uma obra da 
renomada arquiteta católica, Irmã Laíde Sonda, finalizada em Maio de 2004.

VOLTA DAS CONFISSÕES E BÊNÇÃOS NA CAPELA
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É a AÇÃO DO PASTOR, isto é, do 
AGENTE DE PASTORAL. O Docu-
mento de Aparecida, CELAM 2007 e 
as Diretrizes da CNBB da Igreja no 
Brasil, justificam a necessidade e a ur-
gência da Pastoral da Escuta. Ela faz 
parte da pastoral da acolhida. O agen-
te voluntário escuta atentamente às 
necessidades e desabafos da pessoa. 
Escuta com corpo, mente e espírito.

Tanto o livro “Serviço da Escuta, 
Manual de Procedimentos”, Paulinas, 
2005 do Pe. Deolino Baldissera, como 
“Pastoral da Escuta“ do Padre José 
Carlos Pereira, Paulus, 2019, 2ª edi-
ção, esclarecem e se completam: “Os 
avanços dos meios de comunicação 
social e a informática criam modali-
dade de interação que não substituem 
o contato pessoal, a presença física e 
a escuta gratuita. São subsídios, guias 
na preparação básica do agente dessa 
pastoral”.

A ESCUTA É FEITA EM AM-
BIENTE CONFIDENCIAL, onde a 
pessoa sente-se à vontade para falar. 
Ajuda no discernimento diante das 
dificuldades e problemas , sem discri-
minação e julgamento,com respeito e 
empatia. É uma resposta aos desafios 

de diálogo e carências em família. É 
um serviço organizado e sistemático. 
Não é confissão nem atendimento 
psicológico. É essencialmente escu-
ta gratuita, humana e misericordiosa. 
Deus é o mediador entre quem fala e 
quem escuta mutuamente. A Palavra 
de Deus ilumina a mente e a vida de 
ambos.

Os atendimentos são realizados por 
voluntários católicos praticantes que 
estão retomando esse serviço, desde o 
início de Junho de 2021, de segunda 
a sábado, das 14h às 17h, na sala em 
frente à Secretaria do Santuário São 
Judas Tadeu.

No final de Julho, o casal coorde-
nador Luiza e Braz pediram a subs-
tituição. Foram indicados Maria do 
Socorro Oliveira Reis, que aceitou co-
ordenar, e Persival Antônio Ribeiro de 
Araújo que continua na Secretaria da 
equipe e o Padre Alcides V. Pedrini,s-
cj, na orientação pastoral.

Agradecemos a disposição dos vo-
luntários pelo serviço da escuta. No 
Coração de Jesus aberto e solidário!

PASTORAL DA ESCUTA, 

O QUE É ?

PE. ALCIDES VENDELINO 
PEDRINI,SCJ

Há mais de 18 anos a Obra Social São Judas Tadeu oferece ao público 
da terceira idade a possibilidade de convivência e inclusão por meio das 
atividades promovidas pelo “Projeto Bem Viver”. Atualmente, em fun-
ção das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, a sensação de 
abandono e solidão tem atingido grande parte das pessoas.

Neste sentido, ações sociais que promovem, de forma responsável, a 
convivência e interação são importantes para manter a saúde mental e evi-
tar consequências graves como a depressão e a ansiedade. No Projeto Bem 
Viver, a programação conta sempre com palestras sobre saúde e bem-estar, 
vivências artísticas, comemoração dos aniversários do mês, etc..

Os encontros ocorrem às terças-feiras, das 14h às 16h, com entrada 
franca e contribuem para o sentido de vida dos idosos. Eles seguem todos 
os protocolos da Prefeitura de São Paulo com relação aos cuidados com 
a saúde. Vale ressaltar que nos períodos de maior restrição, os encontros 
foram suspensos.

Local: Obra Social São Judas Tadeu, à Av. Piassanguaba, 3061, Planal-
to Paulista – SP. Mais informações pelo Tel.: (11) 2050-6190

CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL AOS IDOSOS

PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS ENCONTROS:

31/08 – Desfile de moda com manequins da terceira idade
14/09 – Dinâmica de grupo motivacional
21/09 – Palestra com médica sobre a Saúde da Mulher

Siga a Obra Social nas Redes Sociais: Facebook e Instagram

@obrasocialsaojudastadeusp



12
Jornal São Judas

Setembro de 2021
saojudas.org.br

ACONTECEU NO SANTUÁRIO
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Com muita gratidão, o Santuário São Judas Tadeu recebeu a doação do sr. Cássio Barros 
(empresa Polivias) e dos membros da Família dos Devotos para a compra do novo equi-
pamento de comunicação, para as transmissões das missas online, inaugurado em 28 de 
Abril deste ano. 

E, no dia 25 de Julho, o antigo equipamento do Santuário, em perfeito estado de fun-
cionamento, foi doado à Paróquia Santa Rita de Cássia, de Ponta Grossa, Paraná, para 
que também realize suas transmissões online. Quando recebemos e doamos com alegria, 
somos todos abençoados!

Em 22 de Julho, o Pe. Eli despediu-se dos funcionários e agentes 
de pastoral do Santuário, enquanto Pároco e Reitor, presidindo a 
missa das 7h, concelebrada. Ao final dessa celebração, junto aos 
funcionários na sacristia, foram proferidas, de improviso, algumas 
palavras de afeto por parte de alguns funcionários e o Pe. Cláuduo 
Weber, em nome dos Padres. A religiosa Irmã Maria da Penha da 
Cruz, Pequena Missionária de Maria Imaculada, aproveitou para ler 
uma bela homenagem. Confira:

“Caríssimo, Padre Eli, Deus criou pessoas genuinamente missio-
nárias e é relativamente fácil achar bons missionários; mas para as 
urgências de hoje, os apenas bons não dão conta, é mister encon-
trar missionários excepcionais, capazes de riscar o solo com uma fé 
aguda e marcá-lo com sua vida ascética e deiforme.

Para as angústias de hoje é mister Padres que não temem esbarrar 
em vidas sujas e nem tenham dificuldades para inclinar o ser, o ou-
vido, pois há tantas angústias precisando só de um gesto que salva, 
clamando por padres capazes de ao passar, deixar a sensação de que 
foi Deus quem passou.

Nosso agora, de relações fluidas, precisa de Padres capazes de 
segurar e guiar com sua fé rigorosa e com sua esperança, roga por 
Padres que se ajoelham sobre os terrenos ressequidos das vidas e 
cavam, e cavam por acreditar debaixo da terra há vida pedindo para 
ser liberada.

Hoje podemos dizer, Padre Eli, que o senhor é um enviado para 
escutar e socorrer muitos gritos, porque sabendo-se barro, deixou-
-se manusear pelas mãos do Sábio Oleiro, permitindo que transfor-
masse o barro dócil num provincial muito querido.

Obrigada pelos três anos e meio de doação desmedida no Santu-
ário São Judas. Obrigada por aproximar, com seu jeito de viver a 
fé, muitas pessoas ao divino. Obrigada por ter aprendido a dar voz 
a vozes há muito no silêncio. Obrigada por ser um verso capaz de 
modificar de forma eterna, histórias também eternas.

Obrigada por ser epifania de Deus em toda parte e obrigada por 
assumir sobre os ombros o múnus de provincial. Esteja certo de que 
o senhor é mais que um, quando sabe que pode contar com a ilumi-
nação de Deus e com a intercessão da família Santuário.

Obrigada por não calar, não cansar, não descansar e por conservar 
o maravilhamento diante do simples e do profundo. Vai com Deus, 
ande com Deus, seja o que Deus é, faz como Deus faz tudo que tiver 
que fazer. Amém. Nossa eterna gratidão por tudo.”

No dia 26 de Julho, em que a Igreja celebra a memória de São Joaquim e Santa Ana, pais 
de Maria Santíssima (avós maternos de Jesus), comemoramos o Dia dos Avós e Bisavós. 
No Santuário São Judas Tadeu foi celebrada uma missa especial por eles ao meio dia.  
Quem estava na igreja, ganhou um presente-surpresa: um pão artesanal produzido pelo 
Café São Judas, bento ao final da celebração e distribuído pelos Padres Eli, Oscar, Flávio 
e Cleiton. Que todos os avós de nossa comunidade sejam abençoados!

SOLIDARIEDADE PARA 
A EVANGELIZAÇÃO DIGITAL

DESPEDIDA

MISSA PELOS AVÓS E BISAVÓS
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Faleceu no dia 02 de Agos-
to, Orlandina Matos Gra-
ziano, aos 89 anos. Orlandi-
na participava do Apostolado 
da Oração, Pastoral da Saúde 
e foi ministra extraordinária 
da Eucaristia do Santuário. 

Faleceu no dia 08 de Agos-
to, Josefa Sebastiana de 
Morais, aos 76 anos. Dna 
Josefa, ou Zefinha, como era 
conhecida, participava do 
Apostolado da Oração e da 
equipe de Liturgia do Santu-
ário. Ambas faziam parte da 
Família dos devotos de São 
Judas Tadeu! 

Que o Sagrado Coração de Jesus, em sua misericórdia, 
receba essas nossas irmãs em seu Reino de Amor e mise-
ricórdia. A nossa oração e solidariedade aos amigos (as) e 
às famílias enlutadas. “Salvos pela morte de vosso Filho, 
ao vosso chamado despertaremos para a Ressurreição!”

PARTIRAM PARA A CASA DO PAI

ACONTECEU NO SANTUÁRIO

No dia 08 de Agosto, o Pe. Eli Lobato dos Santos,scj assumiu a missão e o serviço de Superior 
Provincial da Província Brasil São Paulo (BSP), até Agosto de 2024. A Missa e cerimônia de posse, 
do novo Superior Provincial e de seu Conselho, foram na Capela da Sede Provincial da Província 
Brasil São Paulo, na capital. Alguns religiosos e padres dehonianos, entre eles o Pe. Levi dos Anjos 
Ferreira, Conselheiro Geral, se fizeram presentes. 

No dia 1º de Agosto, o Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj, foi nomeado Administrador Paroquial 
interino do Santuário São Judas Tadeu, até 31 de Dezembro de 2021. A celebração eucarística da 
posse foi presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São 
Paulo para a Região Episcopal Ipiranga, que acolheu o Pe. Daniel, ressaltando a bondade de Deus 
dizendo que “a Celebração da Eucaristia expressa a beleza da Igreja que jamais deixa faltar Pastores 
para o seu povo.” Além da participação presencial, os fiéis que preferiram, puderam acompanhar a 
celebração em casa, pois foi transmitida pela WebTV São Judas Tadeu.

Fotos:  Mineia Orlando e Claudemir Marcel de Faria

SUPERIOR PROVINCIAL

NOMEAÇÃO DE NOVO ADMINISTRADOR 
PAROQUIAL NO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
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MISSA NOTURNA RETORNA EM SETEMBRO 

A pandemia ainda não acabou, mas aos poucos vamos 
retomando as atividades na Paróquia/Santuário São 
Judas Tadeu, como a volta da missa noturna, a par-
tir do dia 05 de Setembro, de domingo a sexta-feira, 
agora no horário das 19h30 e não mais às 20h (como 
antes da pandemia). 
Portanto, as Santas Missas no Santuário serão celebra-
das, de segunda a sexta-feira às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 
19h30. Domingos às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 
18h e 19h30. Aos sábados permanecem às 7h, 9h, 12h 
e 15h. Sempre na igreja nova. A entrada é por ordem de 
chegada, com uso de máscara, respeitando o limite de 
ocupação.  Missas online: domingos às 10h, segunda a 
sexta-feira às 15h e 17h e aos sábados às 12h.

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. In-
formações com a Teacher Ana Cristina, tel. 
(11) 95201-5011, também Whatsapp. Não 
perca essa oportunidade!

CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE 
DOM PAULO EVARISTO ARNS

A Arquidiocese de São Paulo convida para 
o início das comemorações do centenário 
do nascimento do Cardeal Dom Paulo Eva-
risto Arns,OFM, em celebração Eucarísti-
ca na Catedral Metropolitana de São Pau-
lo, no dia 14 de Setembro, às 10h. Juntos, 
agradeçamos a Deus pela vida e dedicação 
incansável desse grande Arcebispo de São 
Paulo. As máscaras de proteção devem ser 
usadas durante a celebração.

ADORAÇÕES AOS SANTÍSSIMO

As adorações ao Santísismo Sacramento 
acontecem às quintas-feiras, na igreja anti-
ga, das 8h às 16h, com transmissão online 
das 10h às 11h. Além disso, na primeira 
sexta-feira de cada mês, desde Junho des-
te ano, há Adoração ao Santíssimo especial 
pelas Vocações, das 14h às 15h, presencial 
e online.

BATIZADOS NO SANTUÁRIO

As celebrações de Batizados na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu são realizadas 
aos sábados às 10h, na igreja nova. A pre-
paração, para pais e padrinhos,  acontece 
aos sábados, das 15h às 17h. Datas, docu-
mentos e demais informações, na Secre-
taria Paroquial. O curso é presencial com 
limite no número de participantes.

TERÇO MARIANO MEDITANDO OS MISTÉRIOS 
DE CRISTO NA VIDA DE SÃO JUDAS TADEU  

Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, está sendo 
rezado o Santo Terço Mariano, meditando os mis-
térios de Cristo na vida de São Judas Tadeu às se-
gundas, terças e quintas-feiras, às 18h, na igreja 
antiga. O Santo Terço pode ser rezado presencial-
mente ou online, a cada dia conduzido por um Padre 
do Santuário. 

Notícias



15
Jornal São Judas
Setembro de 2021
saojudas.org.br

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 23 de Agosto 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.

ABRIGO NA CAIXA

O grupo Missão de Rua, do Santuário São Judas Tadeu, que auxilia os irmãos e irmãs que vivem 
nas ruas da cidade, levando lanches, cobertores, roupas, agora têm uma novidade. O “abrigo na 
caixa” são sacos de dormir impermeáveis, confeccionados por voluntários, utilizando embala-
gens tetrapack recicladas, as caixinhas de leite ou suco, vazias e higienizadas. Dentro do saco 
de dormir, a temperatura chega a 23 graus, o que é mais agradável para quem sofre tanto em 
dias mais frios. Segundo a voluntária Tika Ishida são necessárias em média, 70 caixinhas para 
produzir um abrigo simples. Esses abrigos são distribuídos semanalmente pelas ruas às pessoas 
em situação de vulnerabilidade. 
Você pode ajudar o “Missão de Rua” doando embalagens tetrapack vazias e higienizadas. O 
grupo também recebe a doação de alimentos não perecíveis, cobertores, travesseiros, roupas e 
sapatos de tamanhos diversos, para doar às famílias que vivem sem abrigo. Faça suas doações, 
na Obra Social São Judas Tadeu, à Av. Piassanguaba, 3061, Planalto Paulista, São Paulo/SP. 
Contatos: obrasocial@saojudas.org.br | (11) 2050-6190

DIA 19 É DEDICADO 
A  SÃO JOSÉ

Desde o dia 19 de Março, no 
Santuário São Judas Tadeu, todo 
dia 19 é dedicado a São José em 
2021, com a oração da Ladainha 
ou Oração de São José em todas 
as celebrações eucarísticas do 
dia. Além disso, está sendo dis-
tribuído um folder sobre “São 
José”  nas Bênçãos e Confissões. 
Acompanhe as missas, direta-
mente do Santuário São Judas 
Tadeu, através do Youtube.  

FORMAÇÃO BÍBLICA
Como de costume, o Santuário incentiva o aprofun-
damento bíblico. No dia 16 de Setembro, das 19h30 
às 21h30, ofereceremos a palestra “Formação Bíblica”, 
conduzida pelo Pe. Cláudio Roberto Buss, SCJ - Mes-
tre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universida-
de Gregoriana (Roma) e Doutorando pela PUC-SP.   
Essa palestra será presencialmente no Salão Dehon 
(Santuário São Judas Tadeu). 

MISSAS EM INGLÊS

Estamos retornando 
gradativamente às ati-
vidades religiosas, no 
formato presencial, e 
uma dessas atividades 
é a Missa celebrada 
em inglês, sempre às 
10h, na igreja antiga, 
no quarto domingo do 
mês. A próxima será 
no dia 26 de Setem-
bro.

CASAMENTOS EM 2022 COM AGENDA ABERTA

A agenda para Casamentos em 2022 na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu já está aberta! Os ca-
samentos não são marcados por telefone nem por 
e-mail. Há opções de horários tanto na igreja nova 
quanto na igreja antiga. A preparação dos casais é rea-
lizada no primeiro domingo do mês, das 8h às 10h30. 
Inscrições e informações pelo e-mail: casamentos@
saojudas.org.br. O Sacramento do Matrimônio aben-
çoa, santifica e consagra a vida de amor do casal e a 
vida de família.

Notícias
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Com São Judas Tadeu, celebremos os Sacramentos! “Hoje a Salvação entrou 
em tua casa!” (Lc 19,9)

 Com o livro da Novena a São Judas Tadeu 2021, você poderá celebrar aqui no 
Santuário, em família ou em sua comunidade a Novena em preparação à grande 
festa litúrgica de nosso Padroeiro, no dia 28 de Outubro.

 O Livro da Novena a São Judas Tadeu é um precioso roteiro de caminho espi-
ritual, celebrativo e catequético. Com nosso Padroeiro, aprofundamos nossa fé e 
devoção pelos ritos, textos bíblicos, textos devocionais litúrgicos e meditativos, 
que nos fazem mergulhar no sentido dos Sacramentos da Igreja. Tema muito 
importante para nossa caminhada devocional e espiritual.

 Não perca tempo, adquira já o seu livro da Novena em preparação à festa 
litúrgica de São Judas Tadeu, por apenas R$ 4,00 cada. 

Você poderá adquirí-lo na Loja Oficial do Santuário São Judas Tadeu, ou pe-
los seguintes contatos: (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: 
contato@lojasaojudastadeu.com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

Na próxima edição do JORNAL SÃO JUDAS, de Outubro de 2021, 
a programação completa da Novena e Festa do nosso Padroeiro, 

São Judas Tadeu, no dia 28 de Outubro. Não perca! 

E para ser membro da Família dos Devotos de São Judas Tadeu, 
entre em contato pelo         11 – 99204-8222.

LIVRO DA NOVENA A 
SÃO JUDAS TADEU 2021

PARTICIPE DA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU:
WHATSAPP (11) 9 9204-8222
FAMILIADOSDEVOTOS@SAOJUDAS.ORG.BR

O Calendário do Santuário São Judas Tadeu 2022, traz ilustrações inéditas 
que nos ajudam a meditar sobre os Sacramentos da Igreja!

Cada mês, além das datas importantes destacadas, o santo do dia, as festas e 
solenidades da liturgia, os dias 28 devocionais a São Judas Tadeu, você pode-
rá contemplar nas belas ilustrações, uma expressão simbólica e artística muito 
rica, que lhe ajudará em seu aprofundamento da fé e espiritualidade cristã.

Adquira já o seu Calendário 2022, por apenas R$10,00 cada, na Loja oficial do 
Santuário ou pelo site www.lojasaojudastadeu.com. Informações pelo tel. (11) 2275-
0724. WhatsApp: (11) 99338-0758. Não perca tempo, pois a edição é limitada.

Calendário do Santuário São Judas Tadeu 2022: com São Judas Tadeu, cele-
bramos os Sacramentos! Corra e adquira já o seu!

CHEGOU O CALENDÁRIO 2022 DO 
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU!

PREPARE-SE PARA O DIA DO PADROEIRO!
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