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FESTA DE SÃO JUDAS TADEU: 
Confira a Programação da Novena e Festa do nosso Padroeiro, de 18 a 28 de Outubro!

“Não podemos deixar de 
afirmar o que vimos e 

ouvimos!” (At 4,20) 

“Não podemos deixar de 
afirmar o que vimos e 

ouvimos!” (At 4,20) 
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Este Jornal São Judas de Outubro/2021 (edição número 488) 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 – Memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Patrona das Missões; Início 
da Semana Nacional da Vida; Dia Internacional das Pessoas Idosas; Dia do Ve-
getarianismo; Dia Internacional da Música. Primeira sexta-feira do mês: Missa 
Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às 9h, na igreja nova. 
02 – Memória dos Santos Anjos da Guarda; Dia do Repórter Fotográfico; Dia 
Internacional da Não-Violência; Dia Mundial do Sorriso. Primeiro sábado do 
mês: Missa Reparadora ao Imaculado Coração de Maria às 12h.
03 – 27º Domingo do Tempo Comum; Dia Mundial do Dentista; Dia das Abelhas.
04 – Dia da Ecologia, Dia das Aves e dos Animais e Dia Universal da Anistia. 
Dia do Agente Comunitário de Saúde. 
05 – Memória Facultativa de São Benedito, Padroeiro dos Cozinheiros. Dia 
Nacional da Micro e Pequena Empresa. Dia Mundial do Habitat. 
06 – Dia do Prefeito e Início da Semana da Criança. 
07 – Memória de Nossa Senhora do Rosário. Dia do Compositor Brasileiro.
08 – Dia do Nascituro; Dia do Nordestino; Dia pelo Direito à Vida. 
09 – Dia Mundial dos Correios. Dia do Atletismo.
10 – 28º Domingo do Tempo Comum; Dia Mundial da Saúde Mental.
11 – Dia do Combate à Dor; Dia da Pessoa com Deficiência Física. Dia Nacio-
nal de Prevenção da Obesidade.
12 – Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do 
Brasil e Dia das Crianças; Dia do Descobrimento da América (528º ano); Dia 
do Basquete, Dia do Engenheiro Agrônomo e do Corretor de Seguros; Dia da 
Leitura e Dia do Mar. Dia do Rio Tietê. Feriado Nacional. 
13 – Dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Dia do Fisioterapeuta e do Tera-
peuta Ocupacional.
15 – Memória de Santa Teresa de Jesus; Dia dos Professores. Dia Mundial da 
Lavagem das Mãos. Dia do Educador Ambiental.
16 – Dia Mundial da Alimentação; Dia do Engenheiro de Alimentos; Dia Mun-
dial do Pão; Dia da Ciência e da Tecnologia; do Anestesiologista e do Instrutor 
de Trânsito.
17 – 29º Domingo do Tempo Comum; Dia do Eletricista; Dia Nacional de 
Vacinação; Dia Internacional para a eliminação da pobreza; Dia Internacional 
pela Democratização da Comunicação; Dia da Agricultura.
18 – Festa de São Lucas Evangelista ; Dia do Médico; Início da Novena em louvor 
a São Judas Tadeu no Santuário (Confira programação no site: www.saojudas.org.br).
19 – Aniversário natalício do Pe. Aloísio Knob,scj (85 anos). Dia do Profissional 
de Informática. Dia do Guarda Noturno.
20 – Dia do Arquivista e do Poeta; Dia Internacional do Controlador de Tráfego 
Aéreo e Dia Mundial de combate à Osteoporose. 3º aniversário da Ordenação 
Sacerdotal do Pe. Cleiton Guimarães dos Santos,scj.
21 – Dia Nacional da Valorização da Família; Dia do Ecumenismo; Dia Nacio-
nal da Alimentação na Escola. Dia do Podcast. 
22 – Memória de São João Paulo II.
23 – Início da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (até 29/10); Dia da 
Aviação Brasileira e do Aviador.
24 – 30º Domingo do Tempo Comum.  Dia Mundial das Missões e da Obra Ponti-
fícia da Infância Missionária; Início da Semana do Desarmamento; Dia das Nações 
Unidas e Dia Mundial do Desenvolvimento. Dia Mundial de Combate à Poliomelite.
25 – Memória de Santo Antônio de Sant´Ana Galvão; Dia dos Profissionais da 
Construção Civil; Dia da Saúde Dentária; Dia do Cirurgião Dentista; Dia do 
Sapateiro; Dia da Democracia e Dia Mundial do Macarrão. 
26 – Dia Mundial do Futebol. Dia do Trabalhador da Construção Civil. 
27 – Dia Mundial de Oração pela Paz; Ladainha a São Judas Tadeu às 15h na 
igreja nova do Santuário. Dia Mundial de Oração pela Paz. Dia do Engenheiro 
Agrícola; Dia da Engenharia da Aeronáutica.
28 – Festa Solene de São Judas Tadeu, Apóstolo e Mártir e São Simão. Confi-
ra a Programação completa atualizada no site: www.saojudas.org.br. Dia do 
Servidor Público.
29 – Dia Mundial de combate à Psoríase; Dia Nacional do Livro. Dia Mundial do AVC.
30 – Dia do Comerciário. Dia do Ginecologista. Dia do Fisiculturista. Dia do 
Balconista. Dia da Decoração. Dia da Merendeira Escolar. Dia Nacional de Luta 
contra o Reumatismo.
31 – 31º Domingo do Tempo Comum. Dia Nacional da Juventude; Dia de 
Prevenção contra doenças do Coração; Dia da Dona de Casa; Dia do Saci.

Publicação mensal, dia 28 de cada mês. Av. Jaba-
quara, 2.682, CEP 04046-500 – São Paulo/SP – Tel: 
(11) 3504-5700 / (11)  99239-2608. 

São Judas na Internet: 
home-page: www.saojudas.org.br
E-mail:  jornal@saojudas.org.br
Fundador: Pe. Cláudio Weber, scj - 28/07/76.
Administrador Paroquial: Pe. Daniel Ap. de 
Campos,scj. 
Diretor: : Pe. Daniel Ap. de Campos,scj. 
Revisão: Pe. Aloísio Knob,scj.
Editora: Priscila Thomé Nuzzi – MTb  nº  29753  
L. 131 F. 26.
Expedição: Secretaria Paroquial.

Registro de Jornal: No. 13828/Livro B do 1º Reg. Tit. e Doc. 
Foto de Capa: Priscila T. Nuzzi, de 28/10/2019.
Diagramação: Daniel Ramos - (11) 98567-0147
Os artigos e matérias publicadas no Jornal São Judas 
são de responsabilidade exclusiva dos(as) autores(as).
 
*NOTA: Nos contratos de compra e venda firmados entre con-
sumidores e anunciantes em jornal, as empresas jornalísticas 
não se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do art. 
3º do Código do Consumidor. [...] Assim, a empresa jornalística 
não pode ser responsabilizada pelos produtos ou serviços ofere-
cidos pelos seus anunciantes, sobretudo quando dos anúncios 
publicados não se infere qualquer ilicitude. (Excertos do Resp 
1046241/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 19/08/2010)

EXPEDIENTE JORNAL SÃO JUDAS 

JORNAL DE OUTUBRO/2021 APENAS ON LINE

CALENDÁRIO OUTUBRO

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

O mês de Outubro inicia-se e nele ce-
lebraremos a festa do nosso Padroeiro, 
São Judas Tadeu. Este ano a festa tem 
como temática os Sacramentos e a No-
vena nos convida a que, “com São Judas 
Tadeu, celebremos os Sacramentos”. 

Ao vivermos com piedade este mo-
mento festivo em nosso Santuário, cada 
devoto é chamado a levar para si a ex-
periência de Lc 19,9: “Hoje a Salvação 
entrou em tua casa!”. 

A novena e a festa deste ano terão um 
“sabor especial”, pois depois de experi-
mentar em 2020 uma festa com restri-
ções advindas da pandemia, teremos a 
oportunidade de expressar nosso pedido 
e gratidão a São Judas Tadeu com o justo 
calor humano. Outubro é o mês em que 
direcionamos nossa atenção espiritual 
para o trabalho missionário, ou seja, ao 
anúncio do evangelho a todos que estão 
perto ou distantes.

O mistério celebrado nutre a fé e esta, 
por sua vez, consegue fortalecer o espí-
rito e dá suporte para a vida cotidiana. 
A liturgia eucarística remete sempre a 
certeza de que fomos redimidos na mor-
te e ressurreição de Jesus. A missão que 
emana da experiência de entrega de vida 
na cruz leva para a atitude de evangeli-
zar e ou de anunciar a certeza de que a 
morte ou as situações expressas por ela 
serão vencidas por Jesus em sua morte 
redentora. A vida sacramental é o marco 
de referência para todo cristão católico 

apostólico romano, pois os sinais expres-
sos nos sacramentos indicam a certeza de 
que a salvação está ao alcance de quem 
deseja assumir o seguimento de Jesus. 
Evangelizar é a missão de todo aquele 
que faz uma experiência de fé, pois vi-
vemos o que acreditamos à medida que 
anunciamos o que experimentamos.

Vivemos o momento da retomada e 
devemos aprender com os ensinamentos 
adquiridos com o tempo da pandemia. 
Aprendizado que surge diante da ausên-
cia de uma pessoa querida que perdeu 
a vida para o vírus, da necessidade de 
implementar o distanciamento social e 
ficar em casa. A vida continua, mas não 
da mesma forma, pois o sacrifício ex-
perimentado deve fomentar a mudança 
de vida. Que Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, interceda junto com 
São Judas Tadeu para que o Brasil possa 
se recuperar e, da superação do tempo de 
pandemia, ganhar as graças necessárias 
para se tornar um país mais justo e fra-
terno. Que os Sacramentos sejam viven-
ciados com amor e respeito numa atitude 
celebrativa que favoreça a fé, a esperança 
e a caridade de uma vida nova marcada 
pelo testemunho missionário do perdão e 
da comunhão.

ORAÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO: 
DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS! 
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A igreja nova do Santuário São Judas 
Tadeu possui 12 colunas que recordam o 
colégio dos 12 Apóstolos de Cristo. Foi 
inaugurada em 25 de Janeiro de 2015, a 
representação de cada um dos Apóstolos 
nessas 12 colunas, imitando os vitrais ori-
ginais da igreja antiga (doados pelos pri-
meiros devotos de São Judas que ajuda-
ram a construir essa comunidade).
Atualmente essa decoração nas colunas 
da igreja nova precisa de uma nova ilumi-
nação. Você, paroquiano, devoto de São 
Judas Tadeu, poderá contribuir, doando 
quanto quiser e puder, para viabilizar essa 
melhoria.  

Participe você também!
Essa iniciativa só será possível graças às 
doações de benfeitores e membros da Fa-
mília dos Devotos de São Judas Tadeu, 
como você. Faça sua doação, de qualquer 
valor, via TED, depósito ou PIX: Paró-
quia 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.

IgrejaFo
co

Neste mês de Outubro reverenciamos, de modo particu-
lar, São Judas Tadeu, padroeiro desta Paróquia e Santuário. 
É mencionado nos Evangelhos entre o número dos doze 
apóstolos (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 14-16)) e nos 
Atos dos Apóstolos (At 1,13). Mas é no Evangelho de São 
João (Jo 14, 22-23), no contexto da última ceia, e após a 
traição de outro Judas, o Iscariotes, que Judas Tadeu toma 
coragem e fala a Jesus: “Judas (não o Iscariotes) pergun-
tou-lhe: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a 
nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me 
ama, guardará a minha palavra; meu Pai o amará, e nós 
viremos e faremos nele a nossa morada”. Esta pergunta é 
a única frase que os Evangelhos trazem de Judas Tadeu e 
mostram o seu grande amor por Jesus e sua Palavra, tanto 
que desejava que fosse conhecida por todos.

Após a Ascensão do Senhor e o evento de Pentecostes, 
os apóstolos deixaram Jerusalém e partiram para anunciar 
a Boa Nova do Reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, 
vivo e ressuscitado. Também Judas Tadeu, cheio do Espí-
rito Santo, partiu para pregar, antes de tudo na Galileia e 
na Samaria, e posteriormente, na Síria, na Armênia e na 
antiga Pérsia. Segundo a tradição, São Judas foi martiri-

zado com outro apóstolo, Simão, o Zelote, ao 
negar oferecer sacrifícios aos deuses, pois ado-
rava o único Deus, revelado em Jesus Cristo, o 
Salvador, e por Ele entregou a própria vida. Se-
pultados incialmente na Babilônia, foram trans-
ladados para Roma, e colocados na Basílica Va-
ticana, e suas festas se celebram no mesmo dia, 
28 de Outubro.

Ao longo da história, e de tantos modos, 
São Judas é invocado, por tantos devotos, como 
padroeiro nos momentos de desespero, e das 
causas que parecem impossíveis, e grande tau-
maturgo, que cura e faz milagres. Ao fazermos 
memória deste Santo, queremos, antes de tudo, 
recordá-lo como dos escolhidos pelo mesmo Je-
sus, para fazer parte do grupo dos doze apósto-
los, as colunas da Igreja, e enviados para anun-
ciar o Evangelho a todos os povos. Em segundo 
lugar, por causa de Jesus, deu a vida, como 
mártir, sendo fiel até o fim, e derramou o seu 
sangue, como o de seu Mestre, testemunhando 
e manifestando ao mundo o seu grande amor, 
guardando a sua Palavra, como lhe havia sido 
respondido na Última Ceia.

Neste mês missionário, vamos rezar para 
que não faltem na Igreja, homens e mulheres, 
que cheios do Espírito Santo, sejam testemu-
nhas de Jesus Cristo, cheios de ardor, até os 
confins da terra, levando o Evangelho, como 
fez São Judas Tadeu.

NOSSO BISPO

SÃO JUDAS TADEU, 
O APÓSTOLO DE 
JESUS CRISTO

LUZES PARA 
NOSSAS COLUNAS

DOM ÂNGELO ADEMIR 
MEZZARI, RCJ

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

      São Judas é invocado, 
por tantos devotos, como 
padroeiro nos momentos 
de desespero, e das causas 
que parecem impossíveis, 
e grande taumaturgo, que 
cura e faz milagres”
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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.” 

Não é de hoje que os seres humanos 
adestram animais e, na relação animais 
e seres humanos, é possível observar 
certos vínculos, até com algum nível de 
afeto.  Evidentemente nunca igualados 
ou similares aos vínculos humanos. Os 
animais dispõem de certo nível de inteli-
gibilidade, no entanto, apenas no âmbi-
to instintivo. Não se igualam em digni-
dade, nem em capacidades inteligíveis 
aos humanos, em hipótese alguma.

Algum vínculo afetivo dos humanos 
em relação aos animais, por mais que 
pareçam recíprocos da parte animal, 
sempre é instintiva. O animal cria vín-
culos por instinto de sobrevivência e 
das suas necessidades fisiológicas. O 
ser humano não, ele vai além. A capa-
cidade de amar do ser humano é mais 
exigente e complexa, e só encontra re-
ciprocidade completa com outros se-
res humanos. Por isso, não é possível 
jamais igualar ou equiparar o amor do 
ser humano por um animal como por 
um outro ser humano. 

É possível constatar certas situações 
doentias nas relações humano e animal 
de estimação. Há sim transferências 
afetivas, neuroses e até psicoses, entre 
outras desordens psicológicas que são 
identificadas no trato com os animais. 
No entanto, são situações em exceção. 
O animal de estimação não substitui a 
necessidade da reciprocidade dos vín-
culos humanos, porém, em certo nível, 
supre algumas situações como, por 
exemplo: auxílio de orientação de pes-
soas com deficiência visual, presença 
lúdica e de descontração de pessoas que 
moram sozinhas, idosos, crianças, etc..  

É evidente que das criaturas que se 
conhece até então, no universo, sem 
sombra de dúvida, o ser humano está no 
topo da cadeia evolutiva do mundo ani-
mal e vergetal. Isso não significa que sua 

superioridade seja álibi de uma atitude 
moral degradadora e opressiva diante 
da natureza. Mas sim, de responsabili-
dade e harmonia. O mundo criado está á 
serviço do ser humano, mas ao mesmo 
tempo, sob sua responsabilidade. Assim 
está subjacente a mensagem teológica 
da Criação na narração do livro do Gê-
nesis. Mais ainda, o ser humano, não só 
tem a prerrogativa de administrar, mas 
de trabalhar no processo evolutivo da 
Criação, que em termos teológicos, dirí-
amos da fecundidade (cf. Gênesis, todo 
o 1º e 2º Capítulos). 

OS ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO E A NOSSA FÉ

Nossa doutrina nos ensina que a Obra 
da Salvação de Deus, realizada por Je-
sus Cristo, presença operante de Deus 
Uno-Trino, em eterna e perfeita comu-
nhão com o Pai e o Espírito Santo, não 
só atingiu e contemplou o ser humano, 
mas toda a obra da Criação: “Deus amou 
tanto o mundo que deu o seu único Fi-
lho, para que todo aquele que nele crê 
não se perca, mas tenha a vida eterna. 
Deus não mandou o seu Filho para con-
denar o mundo, mas para o salvar” (Jo 
3, 16-17). O termo “mundo,”  traduzido 
do texto original do Evangelho de João, 
seria “cosmos,” ou seja, todas as coisas 
criadas, portanto, toda a Criação ou todo 
o universo. Sendo assim, ao que crê, 
Deus atesta a grandeza de sua obra, que 
tem incidência em todo o cosmo, em 
todo univeso, no qual evidentemente se 
inclui os animais. Ainda mais, tal obra 
é digna de mediação do próprio dom 
da fé: “para que todo o que Nele crê ... 
tenha a vida”. Aqui, João expressa uma 
refinada teologia da Criação subjacente 
na sua capacidade de captar a Salvação 
que o Verbo encarnado, Jesus, realiza. 

Tão gradiosa é essa obra de Salvação 
que se torna sinal e mediação da própria 
vida eterna, comunicada por Jesus.  

Isso vai de encontro com uma justa e 
precisa teologia da Criação, muito rica 
e completa, que perpassa a História da 
Salvação desde a Criação, depois sua 
coroação em Jesus Cristo encarnado, 
presente na história do universo em for-
ma humana, perpassado toda a história 
até chegar nossos dias.  

As narrativas do Gênesis (cf. Gn 1-2), 
todo o processo de Criação-Santifica-
ção do mundo, expressa na narrativa da 
Arca de Noé (cf. Gn 6-9), os diversos 
elementos da natureza em que Deus se 
utiliza como sinais da sua presença e 
ação: a água, o fogo, o rio, a pedra, os 
campos, o monte, as árvores, as pasta-
gens, bem como animais que tornam-se 
profundas tipologias (símbolos) da sua 
ação: o cordeiro, a pomba, a rolinha, 
a gazela, a ovelha, o gado, as feras da 
mata, os pássaros, os peixes, o boi, a 
águia, o leão, a galinha. Tantos Salmos 
belíssimos, cânticos bíblicos riquíssi-
mos que põe em relevo a profunda co-
munhão simbólica, tipológica, até ritu-
al dos animais e elementos da Criação 
como sagrados. (cf. Am 1, 2; 2, 12; 7, 
12-17; Dn 3,57-88;Ct 2; Jó 32,18-19 
; Sl 8; Sl 22(23); Sl 42; Sl 83(84); Sl 
120(121); Jr 20,9; Mt 23,37;At 4,20; 
1Pd 1,20; Ap 4-5; Ap 13).

 Ao longo dos séculos da era cristã, ti-
vemos grandes elocubrações teológicas 
acerca da Criação, sempre colocando 
em relevo como a medição primeira 
da reveleção divina. Santo Agostinho 
e Santo Tomás, nas suas grandes obras 
teológicas, sempre apresentam com 
estima e esmero, como grande sinal 
da presença e sabedoria de Deus, que 
por seu Espírito, nos auxilia na leitura 
da ação divina, pela contemplação das 
obras criadas. 

Não só na teologia como na vida dos 
Santos, sobretudo, o grande expoente, 
São Franscisco de Assis, que, na sua mís-
tica diante da grandeza do Amor Criador 
de Deus, expresso na natureza, a vê até 
como uma irmã. Ou seja, uma atitude 
tão reverente ao Criador que o faz, hu-
mildemente se perceber como tão peque-
no, frágil e dependente de Deus, que não 
sente-se digno diante de tão grande obra 
de Amor expressa na grandeza e beleza 
da Criação. Mais do que uma simples 
atitude ecológica, Francisco de Assis, re-
conhece o próprio Deus nas suas obras. 
É o mesmo espírito que o Papa Franscis-

co assume quanto se posiciona frente às 
questões ecológicas atuais. 

Por fim, a própria Liturgia da Igre-
ja, no seu precioso ritual de bênçãos, 
prevê e recomenda a Celebração de  
“Bênção de Animais”. Vejamos a re-
levância dessa celebração conforme 
descreve o próprio ritual: 

“Sabemos que muitos animais, por 
divina providência do Criador, partici-
pam, de certo modo, da vida dos seres 
humanos, pois prestam-lhes auxílio no 
trabalho, servem-lhes de alimento e até 
mesmo distração. Nada impede que, em 
certas ocasiões, como, por exemplo, na 
festa de um Santo, se conserve o costu-
me de invocar a bênção de Deus sobre 
eles.” (Ritual de Bênçãos, Rb. 721) 

A rubrica em questão do Ritual de 
Bênçãos, que introduz as orientações 
sobre a Celebração da Bênção de Ani-
mais, é muito clara quanto à sua impor-
tância e dignidade. Vale a pena ainda 
visitar os textos desta celebração para 
perceber a beleza e a dignidade que os 
animais têm em relação à fé cristã. A 
própria saudação por exemplos é mag-
nífica: “Deus, que é admirável em suas 
obras esteja convosco.”

Sendo assim, percebendo a riqueza da 
revelação cristã em relação aos animais, 
apresentados como sinais da presença e 
do amor de Deus Criador, querer o bem 
deles, e até pedir uma intervenção espe-
cial da Graça sobre eles, desde que se 
considere seu lugar próprio na ordem da 
Criação e sua justa relação com a pessoa 
de fé, sem equipará-los à humanidade, 
não há nada que desabone um pedido de 
uma graça para um animalzinho de esti-
mação. Visto que os mesmos são sinais 
de bênção e graça divinas. O bom senso, 
pelo esclarecimento da fé, seja por parte 
dos donos dos animais, seja pelos que 
têm o dever de comunicar e invocar a 
bênção sacramental, contribuirá sempre 
para a maior glória de Deus e benefício 
para a pessoa humana. 

PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

SETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
Paróquia / Santuário São Judas Tadeu.

PODEMOS PEDIR 
BÊNÇÃOS E CURAS 
PARA NOSSOS ANIMAIS 
DE ESTIMAÇÃO, POR 
INTERCESSÃO DE 
ALGUM SANTO?
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

COM SÃO JUDAS TADEU, 
CELEBREMOS OS SACRAMENTOS!

NOVENA E FESTA DE 
SÃO JUDAS TADEU

“Hoje, a Salvação entrou em tua casa!” 
(Lc 19,9)

Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu 
estamos ansiosos, nos preparando há meses 
para a Novena e grande Festa litúrgica do 
nosso Padroeiro, onde refletiremos o tema 
dos Sacramentos. No ano passado este Jor-
nal publicou uma série de artigos, a cada mês 
com um dos 7 Sacramentos (de Março a Se-
tembro de 2020), e este tema acabou sendo 
adiado para 2021. Lembrando que no ano 
passado o tema da Novena e Festa foi a “Es-
piritualidade Sacramental”.

Com São Judas Tadeu, celebremos os Sa-
cramentos! “Hoje a Salvação entrou em tua 
casa!” (Lc 19,9) são o tema e lema da Fes-
ta deste ano. De 18 a 26 de Outubro vamos 
celebrar aqui no Santuário, a Novena em 
preparação à grande festa litúrgica de nosso 
Padroeiro, no dia 28 de Outubro. 

A Novena a São Judas Tadeu, que faremos 
com o Livro preparado pelo Santuário, con-
tém um roteiro de caminho espiritual, cele-
brativo 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 de-
vocional e espiritual.

Como participar da Novena?
Durante os nove dias de Novena, de 18 a 

26 de Outubro, celebraremos e meditaremos 
os Sacramentos da Igreja. A Novena será uma 
bela celebração, separada da Santa Missa, 
com o acendimento das 9 velas do Lucerná-
rio,  escuta e oração com a Palavra de Deus, 
meditações sobre os Sacramentos, súplicas 
de intercessão, orações e cantos a São Judas 
Tadeu. A Novena será em dois horários:
- 15h45: Após a Missa das 15h, na igreja 

nova. Com transmissão em nosso canal do 
Youtube (@santuariosaojudastadeu).

- 19h30: Na igreja antiga. Não haverá Missa 
nem antes nem depois. Nesse horário também 
haverá transmissão em nosso canal do Youtu-
be (@santuariosaojudastadeu).

DIA 27/10 
VÉSPERAS DA FESTA DO 28 MAIOR
No dia 27 de Outubro, às 15h, na igreja nova, 
haverá a Solene Missa votiva à Comunhão dos 
Santos, seguida do Canto da Ladainha de São 
Judas Tadeu, fazendo memória do caminho 
feito pela Novena preparatória (de 18 a 26/10).

 DIA 28/10 FESTA DE 
SÃO JUDAS TADEU

Missas:
5h – Missa na igreja nova.
6h – Missa na igreja nova.
7h30 – Missa na igreja nova.
8h – Missa na quadra da Obra Social.
9h – Missa na igreja nova. 
10h30 – Missa na quadra da Obra Social.
12h – Missa na igreja nova, presidida por 
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo 
auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a 
Região Episcopal Ipiranga.
13h30 – Missa na quadra da Obra Social.
15h – Missa na igreja nova.
16h – Missa na quadra da Obra Social.
17h – Missa na igreja nova, presidida pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo me-
tropolitano de São Paulo.
19h30 – Missa na igreja nova.
20h45 – Live Show com os Seminaristas da 
Faculdade Dehoniana – via Youtube.

Neste ano, em virtude da pandemia, não 
teremos a Procissão.
 
Outras informações:
Bênçãos: De meia em meia hora, das 5h30 às 
21h, na Sala São Judas.
Confissões: Das 5h às 20h, no Salão Dehon.
Secretaria Paroquial: Das 5h30 às 21h.
Loja e Velário: Das 5h30 às 21h.
Café São Judas: Das 5h45 às 20h.
Alimentação: Haverá barracas, oferecendo 
lanches diversos, durante todo o dia 28 de 
Outubro.

LIVRO DA NOVENA 

Você poderá adquirir o livro da 
Novena a São Judas Tadeu deste ano: 
Com São Judas Tadeu, celebremos os 
Sacramentos! “Hoje, a Salvação entrou 
em tua casa!” (Lc 19,9) 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: 
www.lojasaojudastadeu.com
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ALÉM DO HORIZONTE

“Não podemos deixar de falar 
sobre o que vimos e ouvimos” (At 
4,20), disseram os Apóstolos Pedro 
e João às autoridades religiosas de 
Jerusalém quando quiseram proi-
bí-los de anunciar Jesus Cristo. A 
experiência  que haviam tido com 
Jesus e a certeza da sua ressurreição 
os havia confirmado na fé de tal for-
ma que não podiam deixar de fa-
lar dele. Queriam que muitos outros 
tivessem a mesma experiência de 
amor, de perdão e de acolhida que 
eles haviam tido. Graças a esta ex-
periência profunda, foram capazes 
de difundir o Evangelho não só em 
Jerusalém e na Judéia, mas também 
no mundo greco-romano; as gera-
ções posteriores o levaram a novas 
fronteiras em todos os continentes. 

Se chegou a todos os continen-
tes, está longe de atingir todos os 
corações. Estatisticamente, somos 

um número considerável de cristãos 
no mundo, cerca de 2 bilhões e 180 
milhões num universo de quase 7 bi-
lhões. Isso significa que muitíssimos 
ainda não foram atingidos pela Boa 
Notícia que é Jesus Cristo. 

Por isso, celebramos em Outubro, um 
mês missionário, e no dia 24/10, 4º do-
mingo, o Dia Mundial das Missões. 

O Papa Francisco enviou a todos 
uma mensagem confortadora, em 
que anima toda a Igreja ao mesmo 
entusiasmo dos primeiros discípulos. 
Além disso, pede para que nos lem-
bremos dos missionários que parti-
ram em missão deixando família e 
terra de origem, por amor ao Evange-
lho. E incentiva à missão até mesmo 
nas “periferias”, não só geográficas, 
mas  existentes, até mesmo nos bair-
ros mais centrais das nossas cidades, 
em que o Evangelho não é conhecido, 
não é vivido e, às vezes propositada-

mente banido, para que o “mundo” 
não tenha acesso ao Projeto de Amor 
que Jesus anunciou e viveu.    

O Papa Francisco segue coerente 
com outros apelos missionários dos 
últimos papas e documentos da Igreja, 
como o da Conferência de Aparecida 
que acentua o chamado de todos os 
batizados a serem discípulos missioná-
rios, e a organizar as paróquias como 
comunidade de comunidades. Tam-
bém a Igreja no Brasil vai nessa coe-
rência, com a publicação das Diretrizes 
da Ação Pastoral em maio de 2019. 

Apesar da  pandemia que, eviden-
temente, atrasou o cronograma de 
implementação dessas diretrizes, 
esse belo Projeto da Igreja segue em 
frente. Consiste basicamente em ver 
a comunidade – cada comunidade da 
Igreja, pequena ou grande – como 
casa construída e sustentada sobre 
quatro pilares: Palavra, Pão, Caridade 
e Missão. Toda comunidade se torne 
Comunidade Eclesial Missionária.   

O passo mais recente foi a publi-
cação de um texto de estudo sobre 
o Pilar da Palavra. Você, leitor, pode 
encontrá-lo facilmente nas livrarias 
católicas, também na Loja oficial 
do Santuário: Estudos da CNBB n. 
114, “E a Palavra habitou entre nós” 
(Jo1,14). Recomendo vivamente a 
leitura atenta desse texto. Em qual-
quer paróquia, ele nos ajudará a avi-
var o gosto pela Palavra de Deus e a 
criar novas Comunidades Eclesiais 
Missionárias. 

Nosso Padroeiro, o Apóstolo São 
Judas Tadeu ficará feliz com nosso 
empenho nesse sentido, pois ele foi 
membro da primeira comunidade mis-
sionária fundada pelo próprio Mestre, 
Jesus Cristo. Proponho que este seja o 
principal compromisso para este mês 
de outubro, seguindo o apelo do Papa 
Francisco e da Nossa Igreja no Bra-
sil, e seja uma intenção constante nas 
nossas orações e na Novena, em vista 
da celebração do 28 Maior. Assim, 
Deus nos ajude a sermos discípulos 
missionários, a exemplo e sob a ins-
piração do discípulo amado e enviado 
em missão, São Judas Tadeu. 

ORAÇÃO DO 
MÊS MISSIONÁRIO

Deus Pai, Filho e Espírito San-
to, comunhão de amor, compai-
xão e missão. Nós te suplicamos:

Derrama a luz da tua esperança 
sobre a humanidade que padece 
a solidão, a pobreza, a injustiça, 
agravadas pela pandemia.

Concede-nos a coragem para 
testemunhar, com ousadia pro-
fética e crendo que ninguém se 
salva sozinho, tudo o que vimos e 
ouvimos de Jesus Cristo, missio-
nário do Pai.

Maria, mãe missionária, e São 
José, protetor da família, inspi-
rem-nos a sermos missionários da 
compaixão e da esperança.

Amém.

A MENSAGEM DE SUA SAN-
TIDADE O PAPA FRANCISCO 
PARA O DIA MUNDIAL DAS 
MISSÕES DE 2021, “Não podemos 
deixar de afirmar o que vimos e ouvi-
mos (At 4, 20)” está em nosso site: 
www.saojudas.org.br.

SINAL DE ESPERANÇA!
MÊS MISSIONÁRIO

Destaque

PE. CLÁUDIO 
WEBER, SCJ
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NOSSO SANTUÁRIO

Neste mês de Outubro recorda-
mos, de maneira especial, a vocação 
á vida missionária. Pensar e escrever 
sobre missão me remete ao nosso 
pai na fé: Abraão. “O Senhor disse 
a Abrão: Deixa tua terra, tua família 
e a casa do teu pai e vai para a terra 
que eu te mostrar (...). Abrão partiu 
como o Senhor lhe tinha dito... tinha 
setenta e cinco anos.”(Gn 12, 1.4)

Esse texto bíblico evoca e inter-
pela a todo batizado a abrir-se aos 
desígnios de Deus, ao movimento, à 
obediência a uma Palavra e promes-
sa muito maior que nossos próprios 
desejos e sonhos. A missão de Abrão 
e a nossa, é aventurar-se numa via-
gem onde Deus é o condutor, por 
isso é preciso ter fé: “Abrão teve fé 
no Senhor...” (Gn 15, 6). É verdade 
que Deus tem uma missão para cada 

Em 2021, o Jornal São Judas está apresentando e refletindo sobre as in-
tenções 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 OUTUBRO é intenção 
de oração pela evangelização.

O pedido é: Para que cada batizado seja envolvido na evangelização e 
disponível para a missão, através de um testemunho de vida que tenha o 
sabor do Evangelho.

um de nós. Agora, temos que nos 
perguntar: você tem fé nos planos 
de Deus para sua vida?

Na experiência que vivi como es-
tudante/missionário na Venezuela 
(de 2014-2018) posso afirmar que 
cresci na fé e no acreditar na Provi-
dência Divina. Mas, no início não foi 
assim. Às vezes pensamos que tudo 
é fácil, como diz a canção: “é fácil 
dizer sim, é fácil dizer não. Mas dói 
depois do sim e dói depois do não.” 
E quando dói nem sempre temos a 
fé que acreditávamos ter. Não sei os 
demais religiosos, mas eu “briguei” 
com Deus. O indaguei, questionei a 
Sua vontade em minha vida. Passei 
algumas noites, na varanda, olhan-
do para o céu e contando as estrelas 
e perguntando: Por que estou aqui? 
Por que sou missionário?

Essa experiência já fora vivida 
por Abrão conforme nos apresenta o 
texto do Gênesis 15, 4a.5: “E o Se-
nhor conduzindo-o para fora, disse-
-lhe: ‘Levanta os olhos para os céus 
e conta as estrelas, se és capaz.’” 
Sem eu saber, naquela missão, Deus 
estava me moldando. Ele me levou 
para fora do meu país, dos meus 
costumes, longe dos meus familia-
res, amigos etc.. Tudo isso porque 
eu não deveria e não poderia perma-

necer “dentro da minha tenda”, dos 
meus pensamentos profundos e das 
minhas previsões e desejos mesqui-
nhos, chorando sobre meu presente, 
lamentando a realidade. Está aqui 
outro aprendizado da missão: perce-
ber se sou capaz de olhar para o alto, 
ver um pouco mais longe, ampliar o 
horizonte. É um extraordinário en-
sinamento e provocação para todos 
nós batizados e enviados, de termos 

frequentemente um olhar “estrate-
gicamente” um pouco voltado para 
baixo, esquecendo o projeto sempre 
grande que Deus continua a ter com 
respeito à nossa vida; porque Deus 
pensa diferente: “Assim como os 
céus são mais altos do que a terra, 
também os meus caminhos são mais 
altos do que os seus caminhos; e os 
meus pensamentos, mais altos do 
que os seus pensamentos.” (Is 55, 9)

Enfim, apesar de toda vocação 
ser um convite a alguém com rosto, 
nome e história, uma coisa é certa: a 
“vida não é uma aventura solitária, 
mas diálogo, dom que se torna tarefa 
(Muolo, 2000). De fato, como afir-
ma um provérbio africano: “Se quer 
ir rápido, vá sozinho. Se quer ir lon-
ge, vá em grupo.” Nesta caminhada, 
não faltou a fidelidade e companhia 
de Deus e de amigos. A princípio me 
isolei, senti-me abandonado. Entre-
tanto, como afirma o cardeal Tolen-
tino: “Deus fala na posse e na pri-
vação.” Ali sem nada possuir, Deus 
foi meu Tudo e me falou de Suas 
coisas. Ele e as pessoas que foi co-
locando no meu caminho. Deus en-
trou no cenário da “minha missão” e 
propôs um novo caminho, uma nova 
confiança. No fundo, a pedagogia 
divina mais uma vez, veio ensinar 
que ser de Deus, ser missionário é 
mais que levar algo ou doutrinar, é 
saber encarregar-se da salvação do 
outro, ser capaz de acolher o apelo 
de Jesus e abrir-se às perspectivas 
de Deus. Assim acontece QUANDO 
DEUS CHAMA E ENVIA...

QUANDO DEUS 
CHAMA E ENVIA

INTENÇÃO DO PAPA PARA OUTUBRO: 
DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS!

PE. ERICK MAX HUMBERTO,SCJ
Assessor do Serviço de Animação Vocacional

Dehonianos/Província BSP
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

InformaçãoFo
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Aproxima-se o “DIA DA BÍBLIA”, 
30 de setembro, festa de São Jerôni-
mo, que, a pedido do Papa Dâmaso II, 
traduziu a Bíblia dos originais hebrai-
co, aramaico e grego para o “latim”, 
língua do povo, naquela época. Se-
tembro é o mês dedicado à Bíblia.Ela 
contém a Palavra de Deus.É uma for-
ma pela qual Deus se comunica e fala 
com os homens. É verdadeira “ carta 
de amor” de Deus Pai para nós filhos.

A Igreja, mãe e mestra, nos convida 
a redescobrir o valor, a importância 
e a necessidade da Palavra de Deus 
para nossa vida de fé, para nossa ca-
minhada de cristãos. Para que ela nos 
ilumine, inspire e acompanhe hoje e 
sempre, propõe-se a “leitura orante” 
da Palavra de Deus, recomendada 
pela Conferência de Aparecida e pelo 
Sínodo dos Bispos sobre a “Palavra 
de Deus na vida e missão da Igreja.”A 
leitura orante visa a orar com a Pa-
lavra:escutando a Deus, conhecendo 
melhor sua vontade e vivendo inten-
samente o evangelho de Cristo.

Nada melhor do que aproveitar o fi-

nal de Setembro, mês da Bíblia, para 
aprender e incentivar a “leitura oran-
te” da Bíblia, em família. Seguem 
algumas orientações práticas, acom-
panhe-as e verá que maravilha é a 
leitura orante diária da Bíblia. Serve 
de inspiração e luz, a disposição de 
Samuel: “Fala, Senhor, que teu servo 
escuta”(1Sm 3,10) e a atitude da Vir-
gem Maria: “Faça-se em mim segun-
do a tua palavra”(Lc 1,38).

Embora Deus não precise de am-
biente para se revelar, convém pre-
parar e criar um clima que favoreça 
a nossa concentração na leitura e a 
abertura à escuta da palavra de Deus, 
pois há muitas vozes, interesses e ru-
ídos que dificultam a intimidade com 
a Palavra de Deus. Para tanto silen-
cie, recolha-se, concentre-se, deixe a 
poeira dos pensamentos e preocupa-
ções se assentar,ponha-se na presen-
ça de Deus, invoque o Espírito Santo 
e entre fundo no mundo de Deus.

Para uma frutuosa e diária “lei-
tura orante” da Bíblia se propõem 
4 passos:

• LEITURA: conheça a Palavra!
Acomode-se no seu lugar de oração, 

localize o texto bíblico, invoque o Es-
pírito Santo e leia com atenção,pausa-
damente e devagar o texto para conhe-
cer e entender o conteúdo da Palavra 
de Deus. Tente compreender seu con-
texto: quando foi escrito,por quem, 
para quem, em que época, mentalida-
de, costumes. Se necessário, releia e 
preste atenção ao cenário, às persona-
gens, às falas e às reações dos presen-
tes. Com a mente e o coração pergun-
te: “O QUE O TEXTO DIZ EM SI?”

• MEDITAÇÃO: dialogue com a 
Palavra.

Feita a leitura, aguarde um momen-
to para que a Palavra de Deus, qual 
comprimido efervescente, se dissolva 
em sua vida, perpassando o coração e 
atualizando-a na vida. Relembre per-
sonagens, memorize trechos, decore 
versículos. Que frase o tocou? Identi-
ficou-se com alguém na cena? O texto 
propõe mudança de vida, conversão 
de coração? Privilegie o silêncio inte-

rior e, como a Virgem Maria, “medite 
no silêncio do coração o que escu-
tou...” Pergunte-se: “O QUE O TEX-
TO DIZ PARA MIM, HOJE.”

• ORAÇÃO: ore com a Palavra.
Tudo o que foi lido, meditado, se 

transforme em partilha e conversa 
com Deus: louve, adore, glorifique, 
agradeça, peça perdão, interceda, 
experimente a doce intimidade com 
Deus, ore com a Palavra, converse 
com Deus e Deus falará com você. 
Cabe a pergunta: “O QUE O TEXTO 
ME FAZ DIZER A DEUS?”

• CONTEMPLAÇÃO: saboreie 
Deus através da Palavra. 

Com sua imaginação componha 
o cenário e as personagens: local, 
pessoas, movimentos, olhares, falas, 
atitudes, gestos, reações... Entre em 
cena, inclua-se, acompanhe o que 
ocorre, preste atenção à personagem 
principal: ela olha para você? Fala 
com você? Dialogue com ela. Alguma 
graça lhe é oferecida? Alguma pro-
posta de fidelidade a Deus surge? Sin-
ta-se inundado da presença de Deus: 
“Já não sou eu que vivo, mas é Cristo 
que vive em mim”(Gl 2,20). Conserve 
a Palavra de Deus em sua vida e faça-
-a frutificar, assuma um compromisso 
para sua prática diária: “A Palavra de 
Deus na vida e na missão do cristão.” 
Encerre o encontro com a Palavra de 
Deus com uma oração espontânea, 
que brote de seu coração de filho(a) e 
toque o coração de Deus Pai.

Obs.: Não basta ler, ouvir, orar, 
conhecer e contemplar a Palavra de 
Deus, mas fazê-la frutificar em paz, 
amor, acolhimento, justiça, miseri-
córdia, solidariedade para com todos. 
Neste ano, em Setembro, a Igreja pro-
pôs o estudo e aprofundamento da 
Carta de Paulo apóstolo aos Gálatas.

A LEITURA ORANTE DA BÍBLIA

PE. ALOÍSIO 
KNOB,SCJ
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A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu lançou em Setembro sua plataforma 
online de ensino à distância com um Curso de aprofundamento nas Sagradas 
Escrituras. O curso de extensão “Imersão Bíblica” é fruto de um convênio entre 
a Faculdade Dehoniana, a Paróquia/Santuário São Judas Tadeu e a Comunidade 
Eucarística dos Acatístos.

O curso tem duração total de 18 meses e é dividido em 6 módulos de 3 meses 
cada, sendo 1 aula por semana e 12 por módulo. As aulas são amparadas por 
material escrito e bibliografia, bem como testes e avaliações de aproveitamento 
do conteúdo e uma reunião final para esclarecer as possíveis dúvidas.

Dedicado especialmente a pais, mães e educadores; catequistas e estudantes de 
Teologia e interessados no tema, o curso é 100% remoto, sendo acessado pela pla-
taforma Moodle no site da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu (www.saojudas.
org.br). O aluno também pode baixar o aplicativo Moodle em seu smartphone.

INVESTIMENTO
Módulo I R$ 44,00 / mês (no cartão) ou R$123,00 à vista (PIX). 
Investimento total: R$ 700,00

COMO SE INSCREVER?
Faça sua inscrição na Secretaria Paroquial ou preencha o formulário no site do 

Santuário, para que os organizadores entrem em contato.
Mais informações: (11) 9 4526-4842.

CURSO DE APROFUNDAMENTO NAS 
SAGRADAS ESCRITURAS

Mobilização é contra a legalização do aborto e em favor de apoiar 
leis que protejam as duas vidas: a do nascituro e a da gestante. No ano 
passado, atividade foi realizada de modo on-line

A Marcha pela Vida volta acontecer presencialmente este ano, no dia 
3 de outubro, a partir das 9h no Pátio do Colégio, com término às 11h, 
na Praça da Sé, com missa presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano, na Catedral Metropolitana da Sé. 

A edição do ano passado foi diferente. Aconteceu virtualmente, em respei-
to às recomendações de distanciamento social, por meio de um programa de 
tevê transmitido pela Rede Século 21. A iniciativa teve como tema “Mulher 
é vida” e contou com os testemunhos de médicos, pesquisadores em Bioé-
tica, participantes de grupos pró-vida e mulheres que disseram sim à vida 
diante da possibilidade de realizar um aborto.

História
A Marcha pela Vida, iniciativa popular de manifestação cívica e espon-

tânea, surgiu nos primeiros meses de 2018 frente às tentativas de vários 
setores políticos que tentavam legalizar o aborto em vários países da Amé-
rica Latina. Sua primeira edição em São Paulo, aconteceu no dia 30 de 
setembro daquele ano.

No Brasil se organizam todos os anos diversos atos em defesa da vida, 
mas daquela vez, pela gravidade da situação, sentiu-se necessidade de 
mobilização em um ato maior e massivo e para incluir também a todas as 
pessoas interessadas. Deste modo nasceu a Marcha pela Vida. 

Essa iniciativa se deu principalmente após a audiência pública realiza-
da pelo Supremo Tribunal Federal no começo de agosto de 2018, quan-
do se debateu a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
442/2017 (ADPF 442), que propõe a descriminalização do aborto até a 
12ª semana de gestação.

A organização do evento é formada por voluntários de diferentes seto-
res da sociedade e conta com vídeos de artistas nacionais e internacionais 
para convocar as pessoas das redes sociais e veículos de mídia interessa-
dos em apoiar o evento. 

(Com informações ACI Digital)

MARCHA PELA VIDA 2021 
SERÁ PRESENCIAL 

“O Evangelho da vida está no centro da mensagem de 
Jesus. Amorosamente acolhido cada dia pela Igreja, há-de 

ser fiel e corajosamente anunciado como boa nova aos 
homens de todos os tempos e culturas”. (EV, n. 1)

DE 1 A 7 DE OUTUBRO CELEBRAMOS A 
SEMANA NACIONAL DA VIDA E DIA 8 DE 

OUTUBRO, DIA DO NASCITURO!
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Você não consegue esquecer uma situação que lhe causou mágoa 
e agora vive a espera de um momento em que possa dar o troco e se 
vingar: “Ah, que ódio de ter passado por essa humilhação...” Portanto, 
quer fazer valer o “dente por dente e olho por olho”.

O ressentimento é uma emoção de raiva, irritação, dor, por vezes até 
ódio diante de uma pessoa que nos fez viver uma situação extremamen-
te constrangedora e de mal-estar. Quem vive ressentido não esquece a 
situação, fica voltando ao passado e sua vida presente quase que pára. 

O sentimento de raiva é inerente ao ser humano, porém, não es-
quecer e remoer por anos um problema, pode levar uma pessoa a ficar 
doente. Certa vez, escutei uma frase de autor desconhecido, “Um pas-
sarinho sentar na sua cabeça ok, mas deixá-lo fazer um ninho já é uma 
opção sua”.

A LIBERTAÇÃO

Esquecer o passado será bom, mas é difícil, então o PERDÃO é a 
solução que libertará você e aí sim sua vida vai caminhar. 

A psicologia estuda a alma humana e um dos principais caminhos é 
levar o paciente a ressignificar as situações, enxergando o fato de todos 
as formas, afinal, tudo tem dois lados.  E se a saída for simplesmente 
esquecer, então, é buscar os novos caminhos e se libertar. A vingança 
volta-se contra o vingador e leva ao mundo da clausura interna e o per-
dão à liberdade de ser feliz.

CURSOS EM PARCERIA COM A ESCOLA ALPHA 

- Curso de Cuidador de idoso
     Dia: 23 e 30/11 das  9 às 16 hs
     R$ 150,00 em dinheiro
     Trazer 1 cópia do RG
     Inscrições até o dia 19/11

- Curso de Portaria, Controlador de Acesso e Recepção 
     Dia: 24/11 das  10 às 16h
     R$ 80,00 em dinheiro
     Trazer 1 cópia do RG
     Inscrições até o dia 20/11.

OBS: Todos com apostila e certificado.

Cursos em parceria com a Escola ABRACURSOS
Auxiliar de farmácia - 10 meses
Auxiliar de laboratório - 8 meses
Auxiliar de Necropsia - 10 meses
Auxiliar de Podologia -  10 meses
Técnico de Gesso Hospitalar - 10 meses
Tanatopraxia - 10 meses
Matrícula: R$ 50,00. Trazer 1 cópia do RG com CPF.
Mensalidade: R$ 130,00.

Fiscal de Piso e Fiscal  de Loja = R$ 200,00. 1 dia curso
Operador de Monitoramento (CFTV)  = R$ 100,00. 1 dia de curso
Zelador = R$ 150,00. 1 dia de curso

OBS:  Todos os cursos com certificados.

Cursos de Massas e Molhos:
Estão abertas as inscrições para os seguintes cursos com o Chef Sílvio

Curso Faça e Venda - Gnocchi e Lasanha para delivery. 
O aluno aprenderá 4 receitas fáceis e rápidas
Dia: 08/11 das  9h às 14h.
Investimento: R$25,00 em dinheiro.
Informações e inscrições até o dia 04/11. Vagas limitadas.

Curso de Rotisserie Básica - Massas Básicas  e Coloridas
O aluno  aprenderá  os conceitos básicos de como fazer uma boa massa, 
e fabricar os diversos tipos de pasta como: talharim,  lasanha, rondelli, 
canellonni, raviolli e outros.
Dia: 22/11 das  9h às 16h. 
Investimento: R$ 150,00 em dinheiro.
Inscrições até o dia  17/11.

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

O novo livro da psicóloga Mariangela Mantovani, 
“Amor sem DR”, das Paulinas Editora, já está à venda 
na Loja Oficial de Artigos Religiosos do Santuário, 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

RESSENTIMENTO E RANCOR

NOTÍCIAS DA OBRA SOCIAL 

COMPORTAMENTO OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

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

palestrante escolar, coordenadora do atendimento psicológico do 
Santuário São Judas Tadeu desde 1984.
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ACONTECEU NO SANTUÁRIO

Dom Ângelo Ademir Mezzari, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São 
Paulo para a Região Episcopal Ipiranga, na tarde do domingo, dia 29 de 
Agosto, presidiu a Santa Missa de encerramento do mês vocacional, na 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, da Av. Jabaquara. Concelebraram 
Padres da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu e de Paróquias da Região 
Episcopal Ipiranga.

Em sua homilia, Dom Ângelo disse que assim como Cristo nos salva 
e nos envia, cada um de nós, sendo muito amado por Cristo, deve viver 
profundamente a graça da vocação que vive: “Hoje temos que ser gratos 
porque antes de nós outros viveram e deram testemunho para nós de sua 
vocação. Hoje, em nossa Igreja, digamos obrigado pela vocação, que é 
dádiva tão preciosa! Quem é que tem um Deus tão próximo como o nosso 
e que nos deu mandamentos tão justos, para a nossa Salvação? Por que 
respondemos sim a um chamado? Por que Deus tocou o nosso coração com 
sua misericórdia. O Seu projeto de Salvação é fazer com que toda a huma-
nidade erga o seu coração e aproxime-se Dele, e encontre Nele o sentido da 
vida.” Na Missa, Dom Ângelo disse também que “Vocação não é função, 
trabalho, é vida, modo de ser e de viver, de ser cristão, cada vocação do seu 
jeito. Com sabedoria e inteligência, cada um fazendo e testemunhando a 
sua parte. Nossa vocação é expressão mais bonita, para viver bem e contri-
buirmos para o projeto de Salvação de Deus. A vocação comum de todos é 
elevar o coração humano para perto de Deus.”

A celebração encerrou o evento Expo-Voc, Exposição Vocacional, 
que ocorreu no Santuário ao longo do dia, e, com muita alegria, apre-
sentou o carisma de diversas comunidades religiosas ao Povo de Deus, 
além do trabalho do Serviço de Animação Vocacional e da Pastoral Fa-
miliar, na Sala São Judas.

Foram abençoadas no dia 28 de Agosto duas novas pequenas Ca-
pelas, na entrada da igreja antiga: a Capela da Paixão e a Capela dos 
Milagres. O Pe. Eli Lobato dos Santos,scj, agora Superior Provincial 
da Província Brasil São Paulo (BSP), da Congregação dos Padres do 
Sagrado Coração de Jesus, realizou a bênção das duas Capelas (fotos).

A 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. E a Capela dos Milagres, onde os devotos poderão depositar 
os objetos de suas promessas e graças alcançadas e afixar plaquinhas 
com mensagens de gratidão. 

Aproveitamos para agradecer a todos que colaboraram de alguma 
forma, com essa obra do nosso Santuário, Casa de Deus e nossa Casa 
também. Visite as Capelas da Paixão e dos Milagres e traga seus fa-
miliares e amigos para conhecerem e rezarem. Essa iniciativa só foi 
possível graças às doações de benfeitores e membros da Família dos 
Devotos de São Judas Tadeu. 

Se você ainda não pertence à Família dos Devotos, entre em contato 
pelo WhatsApp: 11 – 99204-8222, para mais informações.

ENCERRAMENTO DO MÊS VOCACIONAL NA 
REGIÃO EPISCOPAL IPIRANGA

DUAS NOVAS CAPELAS ABENÇOADAS!
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CURSO DE PREPARAÇÃO 
PARA CATEQUISTAS

A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu vai ofe-
recer em Outubro, um curso gratuito de prepa-
ração para catequistas. Com início no dia 07 de 
Outubro, a formação poderá ser feita tanto por 
quem já atua como catequista na Igreja, como 
forma de atualização dos conhecimentos, quan-
to por quem pretende iniciar nesta caminhada.
O curso terá duração de dois meses e os encon-
tros serão semanais, sempre nas quintas-feiras, 
às 19h30. Escute o chamado de Deus no seu 
coração!
Faça a sua inscrição na Secretaria Paroquial do 
Santuário, até o dia 04 de Outubro. Atendimen-
to todos os dias das 8h às 18h. Para mais in-
formações, entre em contato pelo e-mail: sami.
catequistasjt@gmail.com

ENCERRAMENTO DO POSTO VOLANTE 
DE VACINAÇÃO NO SANTUÁRIO

Informamos que a partir do dia 1º de Outubro, 
deixará de operar em nosso Santuário, o pos-
to volante de vacinação contra a Covid-19 e 
Influenza.
Cedemos espaço, inicialmente, para a campa-
nha de imunização contra a Covid-19 em Mar-
ço e em meados de Julho, também para a vaci-
nação contra a Gripe.
Agradecemos à equipe de saúde da UBS 
Milton Santos pelo trabalho e manifestamos 
também nossa gratidão em poder colaborar a 
favor da saúde e da vida.
Para mais informações, acesse o site da prefei-
tura www.prefeitura.sp.gov.br.

LOCAIS DAS MISSAS NO SANTUÁRIO 

Desde o dia 13 de Setembro, ocorreram mu-
danças nos locais das Santas Missas celebra-
das na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu:
- Missas na igreja antiga: de segunda a sábado, 
às 7h,9h, 17h e 19h30 (exceto às segundas e quin-
tas-feiras).
- Missas na igreja nova: de segunda a sábado 
às 12h e 15h. E às 19h30 na igreja nova será 
somente às segundas e quintas-feiras (Cura 
e Libertação). Domingos: às 7h, 8h30, 10h, 
12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30. Aos sábados 
às 12h e 15h.
A entrada continua sendo por ordem de chega-
da, com uso de máscara, respeitando o limite 
de ocupação, evitando aglomerações. 

CONFISSÕES E BÊNÇÃOS NA CAPELA

A Capela de confissões e bênçãos da Paró-
quia/Santuário São Judas Tadeu, ao lado da 
Secretaria Paroquial, voltou a ser utilizada 
para essa finalidade, todos os dias, das 8h às 
18h. Portanto, desde o mês de Setembro, as 
confissões e bênçãos não são mais realizadas 
na Sala São Judas. Há apenas as confissões no 
Salão Dehon no dia 28 de cada mês.

PARTIU PARA A CASA DO PAI

Faleceu no dia 26 de Setembro, o sr. Luiz 
Gonzaga Oliveira, aos 82 anos. O sr. Luiz 
Gonzaga foi agente de pastoral em nossa Pa-
róquia/Santuário São Judas Tadeu, tendo au-
xiliado o Pe. Cláudio Weber,scj nas primeiras 
publicações do Jornal São Judas na década de 
1970. Com a esposa Olga, trabalhou no ECC-
-Encontro de Casais com Cristo, e como pa-
lestrante na preparação para noivos por mui-
tos anos. Transformamos a dor dessa perda 
em prece, na esperança do feliz reencontro no 
Reino do Céu. Oremos pela alma deste nosso 
irmão em Cristo, e conforto de dna. Olga, de 
toda a família e amigos.

Notícias

ROMARIA DAS SECRETÁRIAS

Neste ano de São José, haverá a Romaria das 
Secretárias das Paróquias da Região Episcopal 
Ipiranga, com um dia de espiritualidade, no dia 
30 de Setembro, às 8h30, no Salão Dehon da 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. E às 10h, 
missa na Capela São José, do Instituto Meni-
nos de São Judas Tadeu, à Av. Itacira, 2801.
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Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 21 de Setembro 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.

DIA 12 DE OUTUBRO NO SANTUÁRIO

No dia 12 de Outubro, dia da Padroeira do Bra-
sil, Nossa Senhora Aparecida, e dia das Crian-
ças, haverá na igreja nova do Santuário São Ju-
das Tadeu uma Celebração Eucarística, às 10h, 
com a presença do comunicador Eli Corrêa. 
Será transmitida pelo Youtube do Santuário.

PROJETO BEM VIVER EM OUTUBRO

No Projeto Bem Viver, da Obra Social São Ju-
das Tadeu, a programação para o público da 
Melhor Idade conta sempre com palestras so-
bre saúde e bem-estar, vivências artísticas, co-
memorações, etc.. Os encontros ocorrem todas 
as terças-feiras, das 14h às 16h, com entrada 
franca, à Obra Social São Judas Tadeu, à Av. 
Piassanguaba, 3061, Planalto Paulista. Mais in-
formações pelo tel.: (11) 2050-6190.
Programação de Outubro:
dia 05/10 – Vivência de Dançaterapia.
dia 19/10 – Vivência de Canto.
dia 26/10 – Palestra com Psicóloga sobre 
“Ansiedade”.
Siga a Obra Social nas Redes Sociais: Face-
book e Instagram.

SÍNODO

Em Outubro o Papa Francisco dará início a um 
caminho sinodal de três anos e articulado em três 
fases (diocesana, continental, universal), feito de 
consultas e discernimento, que culminará com a 
Assembleia de Outubro de 2023 em Roma.
• Abertura em Roma: dia 10 de Outubro de 
2021, às 10h.
• Abertura na Arquidiocese de São Paulo: 17 de 
Outubro, às 11h, na Catedral da Sé.
• Abertura na Região Episcopal Ipiranga: 17 de 
Outubro, às 15h, na Paróquia Nossa Senhora 
de Sião.

ADORAÇÕES AOS SANTÍSSIMO

As adorações ao Santíssimo Sacramento 
acontecem toda quinta-feira, na igreja anti-
ga, das 8h às 16h, com transmissão online, 
pelo Youtube do Santuário, das 10h às 11h. 
Além disso, na primeira sexta-feira de cada 
mês, desde Junho deste ano, há Adoração ao 
Santíssimo especial pelas Vocações, das 14h 
às 15h, presencial e online.

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, meditan-
do os mistérios de Cristo na vida de São Judas 
Tadeu nas segundas, terças e quintas-feiras, 
às 18h, na igreja antiga. O Santo Terço pode 
ser rezado presencialmente ou online, a cada 
dia conduzido por um Padre do Santuário.

GRUPO DE ORAÇÃO DA 
RCC RETOMA ENCONTROS

Os encontros promovidos pelo Grupo de Ora-
ção São Judas Tadeu da Renovação Carismáti-
ca Católica voltaram a acontecer na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, desde o dia 20 de 
Setembro. As reuniões do Grupo de Oração 
são semanais, sempre nas segundas-feiras, das 
19h30 às 21h na igreja antiga. 
As atividades foram interrompidas em Mar-
ço de 2020 devido à pandemia e agora, com 
o avanço da vacinação e a retomada gradati-
va das atividades paroquiais, retornam à nossa 
programação.  Mais informações na página ofi-
cial do grupo, no Facebook.

Notícias

ROMARIA DO CLERO

Neste ano de São José, haverá a Romaria dos 
Padres das Paróquias da Região Episcopal 
Ipiranga,  no dia 19 de Outubro, das 9h às 
11h, na Paróquia São José, à R. Brigadeiro 
Jordão, 560, Ipiranga.

AGRADECIMENTO

A imagem de São 
José, na igreja anti-
ga do Santuário São 
Judas Tadeu, está or-
namentada especial-
mente pelo Ano de 
São José e o Ano da 
Família. Agradece-

mos à Maria Luiza Carvalho Rocha que via-
bilizou a confecção da placa comemorativa 
(foto) ao lado da imagem, e ao senhor Nicho-
las Alexandrovic Frota, da Impacto Comuni-
cação Visual Ltda, que generosamente doou 
a placa ao Santuário. A Impacto Comunica-
ção Visual trabalha com placas, faixas, ban-
ners, adesivos e painéis e fica localizada na 
R. Paracatu, 407 - Saúde – tel. 11 3564-5377.
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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 poderá 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, 

celebramos os Sacramentos! Corra e adquira já o seu!

CHEGOU O CALENDÁRIO 2022 DO 
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU!

SantuárioN
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Senhor, nosso Deus, que nos destes 
a conhecer o Vosso Filho, Jesus,  
através da pregação dos Santos 
Apóstolos, por intercessão de São 
Judas Tadeu, abençoai e protegei a 
nossa família e livrai-nos de todo 
o mal, para que cada vez melhor 
conheçamos e amemos a Cristo e 
aos nossos semelhantes. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém

ORAÇÃO A 
SÃO JUDAS TADEU 

PELA FAMÍLIA


