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E mais: O que guardaremos do Ano de São José?
Programação de Natal e Ano Novo no Santuário
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DEUS PRESENTE!
Estamos prestes a iniciar um ano
marcado pela esperança de tempos
melhores. Terminamos uma porção
de tempo chamado de ano e, desta
forma, somos chamados pelo rito
natural da vida a efetuarmos um balanço existencial. Muitos foram os
momentos vividos em 2021 e cada
mês que passou deixou a certeza de
que devemos agradecer cada segundo que nos foi dado por Deus.
Este ano foi marcado por muitas
conquistas e por muitas alegrias, uma
vez que, depois do grande distanciamento ocasionado pela pandemia em
2020, a marca deste ano foi o expressivo retorno das atividades e dos
encontros presenciais. Neste final
de ano o Natal terá um sabor de encontro familiar e expressará o anseio
pela retomada das atividades. Somos
gratos porque aqui estamos, mas não
devemos esquecer os que partiram,
pois o ano de 2021 desperta em muitos a saudade de familiares falecidos.
Neste último mês do ano, a intenção
de oração do Papa Francisco é pelos
catequistas. Ser catequista é muito
mais do que simplesmente ensinar
doutrina, ou seja, é saber transmitir a
fé de forma mais estruturada. O catequista compartilha as experiências de
Deus de forma a oferecer referenciais
que ajudarão o catequizando a amadurecer sua fé. Hoje a Igreja sente a
necessidade de catequistas que sejam

capazes de atualizar no tempo presente a doutrina da fé e, desta forma, oferecer luzes para encontrar Deus.
A marca do catequista é o testemunho da Palavra anunciada que serve
como suporte para a força criativa do
Espírito Santo no processo de conversão próprio de cada momento da
vida.
O ciclo da vida, expresso no movimento do tempo, em que os pontos
finais preparam para novos pontos
iniciais, são expressão do processo
de amadurecimento humano. Na natureza, a matéria se transforma e, na
existência, o espírito amadurece.
Este ano, com suas especificidades,
nos deixa a certeza de que podemos
ser melhores quando conseguimos
parar para refletir e para rezar, mesmo
que a distância. A distância mostrou o
valor da proximidade que precisa ser
vivenciada com intensidade e ser percebida na saudade.
Como Administrador Paroquial do
Santuário São Judas Tadeu, desejo que as celebrações deste final de
ano sejam marcadas pela presença de
Deus, pois somente Ele é capaz de dar
sentido ao nosso presente. Um Feliz
Natal e Ano Novo em Cristo Jesus!

PE. DANIEL APARECIDO DE CAMPOS

Pároco e Reitor interino da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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Este Jornal São Judas de Dezembro/2021 (edição número 490) circulará apenas
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CALENDÁRIO DEZEMBRO
01 – Dia Mundial da luta contra a AIDS.
02 – Dia Nacional de Relações Públicas; Dia do Samba e do Astrônomo.
03 – Memória de São Francisco Xavier; Dia Internacional das pessoas com
Deficiência. Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora do Sagrado Coração
de Jesus às 9h na igreja nova.
04 – Primeiro sábado do mês: Missa Reparadora ao Imaculado Coração de Maria às 12h. Dia do Publicitário; Dia do Orientador Educacional; Dia do Perito
Criminal e Dia Nacional do Podólogo.
05 – 2º Domingo do Advento. Dia do Casal. Dia Nacional da Pastoral da Criança
e Dia Internacional do Voluntário para o Desenvolvimento Econômico e Social.
07 – Memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Dia Nacional do
Cirurgião Plástico.
08 – Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria; Dia Nacional da Família; Dia da Justiça e Dia do Cronista Esportivo. Dia
Santo de Guarda.
09 – Dia Nacional do Fonoaudiólogo e Dia Internacional contra a Corrupção.
10 – Dia Internacional dos Direitos Humanos e Dia do Palhaço.
11 – Dia do Engenheiro.
12 – 3º Domingo do Advento (“Domingo Gaudete”). Dia de Nossa Senhora de
Guadalupe, Padroeira da América Latina.
13 – Dia da pessoa com deficiência visual; Dia do Marinheiro, do Pedreiro e do
Lapidador; Dia Nacional do Forró.
14 – Memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Dia do Ministério Público e Dia Nacional da Ópera. Dia do Jornaleiro e Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista
16 – Dia do Reservista.
17 – Aniversário natalício do Papa Francisco (84 anos)
18 – Nossa Senhora da Expectação do Ó; Dia Internacional do Migrante e Dia
do Museólogo.
19 – 4º Domingo do Advento.
20 –Dia do Mecânico Automotivo
21 – Início do Verão às 12h59.
23 – Dia do Vizinho.
24 – Dia do Órfão; Vigília do Natal às 19h30 na igreja nova do Santuário.
Demais missas às 7h, 9h, 12h, 15h e 17h.
25 – Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Missas como aos
domingos: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.
26 – Domingo da Solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Missas no Santuário às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.
28 – Memória dos Santos Inocentes, Mártires. No Santuário São Judas, dia
dedicado ao Apóstolo e Mártir São Judas Tadeu. Acompanhe a Programação no site: www.saojudas.org.br. Dia do Salva-vidas.
31 – Memória de São Silvestre I; Dia da Esperança e Dia das Devoluções; Missas
como aos domingos: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e às 19h30 (Missa
solene da Noite de Ano Novo).
01/01/2022 – Santa Maria, Mãe de Deus (Solenidade), Dia Mundial da Paz –
Missas no Santuário às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.

ANIVERSÁRIOS DE ORDENAÇÃO
SACERDOTAL DOS PADRES DO SANTUÁRIO
01 – Pe. Cláudio Weber,scj (48 anos) e Pe. Daniel Ap. de Campos,scj (14 anos).
16 – Pe. Alcides Pedrini,scj (43 anos) e Pe. Rarden Luís Pedrosa,scj (4 anos).
07 – Pe. Flávio Aparecido Alves,scj (5 anos).
18 – Pe. Guilherme César Silva Rocha,scj (1 ano).
20 – Pe. Oscar Longen,scj (63 anos) e Pe. Reginaldo José de Souza,scj (13 anos).
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NOSSO BISPO

ADVENTO, TEMPO DE
ALEGRE ESPERANÇA
Com fé, alegria e esperança vamos viver o
tempo litúrgico do Advento que nos prepara para
o Santo Natal, o nascimento de Jesus, o Filho de
Deus, nosso Salvador. Neste caminho ouviremos
a Palavra de Deus, pela boca dos profetas, anunciando a vinda do Messias. Também a voz de João
Batista, e do próprio Jesus, que proclamam a proximidade do Reino de Deus. Somos a Igreja a caminho do encontro com o Senhor.

É tempo de Advento,
alegria e esperança!”
Como é belo, pessoal e comunitariamente, viver esta alegre expectativa, ao mergulharmos na
beleza litúrgica deste tempo, uma profunda experiência espiritual, que toca nosso coração. Tempo
de espera, tempo de esperança, pois o Senhor está
chegando, para nós vai nascer o Salvador, uma
grande boa nova para toda a humanidade. É a dimensão histórica da salvação, Jesus – Deus que
salva – que se faz presença redentora, e se realizam
todas as promessas feitas, o tempo esperado chegou, se plenifica, o Reino de Deus está no meio de
nós. É o Emanuel, o Deus conosco. Toda a criação
e a humanidade, juntos, vamos viver esta ansiosa
espera da manifestação divina.
O Salvador virá, eis porque nos alegramos. Não
é algo irreal, fictício, do passado, mas uma realidade concreta, real e atual. A esperança da Igreja é a

esperança do povo de Israel, já realizada em Cristo,
e que se consumará definitivamente na plenitude
dos tempos. Por isso vamos dizer com fé: “Maranatha”! Vem, Senhor Jesus! Tempo de esperança
porque Cristo é a nossa esperança (1 Tim 1,1).
Em Cristo Jesus vamos renovar neste tempo do
Advento nossas vidas, nos libertando das misérias,
pecados e fraquezas. Uma esperança que nos enche
de coragem diante das dificuldades e tribulações
da vida, diante do sofrimento, em particular, desta pandemia que vamos pouco a pouco vencendo,
com a graça de Deus. Tempo de conversão, voltar a
Cristo, em comunhão, somos batizados, membros
da Igreja, povo de Deus, e preparar o caminho do
Senhor, na oração e na caridade.
Tempo de Advento, alegria e esperança. Tempo
de Natal, Ele está chegando, é nosso Salvador. Ao
vos convidar para viver bem, e com fé, este Advento, desde já meus votos de um Santo e Abençoado
Natal. Que seja vivido, com muito amor e alegria,
cheios de esperança. Com minha bênção, com o
auxílio da Virgem Maria, a proteção de São José, e
a intercessão de São Judas Tadeu.

DOM ÂNGELO ADEMIR
MEZZARI, RCJ

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

RECOMENDAMOS!
Você poderá adquirir o livro “PALAVRA E VIDA 2022 – Evangelho comentado cada dia”, edição
limitada, a R$ 15,00 cada, com venda exclusiva na Loja oficial de artigos religiosos do Santuário São
Judas Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial. Mais informações pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp:
(11) 99338-0758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU ACOLHE
MILHARES DE FIÉIS NO DIA 28 DE OUTUBRO
No dia 28 de Outubro, Festa Litúrgica de São Judas Tadeu, a movimentação dos fiéis no Santuário da
Avenida Jabaquara foi intensa durante o dia inteiro. A chuva prevista
pelos meteorologistas não veio e os
devotos puderam celebrar com tranquilidade, muita fé e esperança, agradecer e renovar pedidos de graças e
bênçãos ao seu Padroeiro.
Foram celebradas 12 Missas, desde
às 5h, até a última às 19h30, intercaladas na igreja nova e quadra da
Obra Social do Santuário, para evitar
aglomerações na entrada e saída das
celebrações. Além disso, os fiéis utilizaram máscaras de proteção e álcool em gel em todas as dependências
do Santuário. As confissões foram
atendidas no Salão Dehon por 12 Pa-

dres até às 20h e as bênçãos na Sala
São Judas por 5 Diáconos até às 21h.
O encerramento foi com uma “live”
musical com os Seminaristas Dehonianos, transmitida online, pelo Youtube e Facebook do Santuário São
Judas Tadeu.
NÚMEROS DA FESTA EM 2021
A administração do Santuário estima que houve um aumento de 40%
do público em relação ao ano passado, ou seja, aproximadamente 140
mil pessoas passaram pela igreja dedicada a São Judas Tadeu nessa Festa
Litúrgica de 2021.
Em 2020, com as restrições vigentes devido a pandemia, a estimativa
de público foi 100.000 fiéis. Já em

anos anteriores (sem pandemia) o
público itinerante do Santuário São
Judas Tadeu nos dias 28 de Outubro chegava a superar o número de
250.000 fiéis. Isso segundo estimativas da polícia militar, guarda municipal e movimentação do metrô São
Judas, que chegava a alcançar 300%
do aumento de passageiros circulando na estação mais próxima ao Santuário nestes dias, comparado ao movimento habitual.
O número de fiéis foi crescente
desde o início da Novena em preparação à Festa, de 18 a 26 de Outubro
e na celebração da véspera, no dia
27. E, no dia da Festa, 28, superou
as expectativas: foram acesas 5 toneladas de velas no velário do Santuário e realizadas 7 mil comunhões

eucarísticas ao longo do dia, nas 12
celebrações, segundo os sacristães.
Outros números foram as vendas de
1.000 unidades de pães de São Judas
(artesanais) e 3.000 pedaços do tradicional Bolo de São Judas, vendidos
do dia 25 ao dia 28 (até às 15h).
Além das missas presenciais, foram transmitidas pelo Facebook e
Youtube as missas das 7h30, 12h,
15 e 17h. A missa das 9h foi ao ar
pela TV Aparecida e das 17h, transmitida pela Rádio 09 de Julho 1.600
AM e redes sociais do Santuário. A
Assessoria de Imprensa do Santuário acolheu, também as equipes de
reportagem da Rede Vida, Rede TV,
Canção Nova, TV Globo (G1), TV
Pai Eterno, Rádio Jovem Pan, Agora
SP, Diário do Transporte, Yahoo.

Santuário
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Dom Ângelo e Pe. Flávio na missa do meio dia.

DOM ÂNGELO ENFATIZA A
IMPORTÂNCIA DOS SACRAMENTOS
No dia de São Judas Tadeu, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, bispo
auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a Região Episcopal Ipiranga
presidiu a celebração solene das 12h e concelebrou o Pe. Flávio Aparecido
Alves,scj. Em sua homilia, Dom Ângelo ressaltou a importância da vivência dos Sacramentos, para que Deus possa agir e fortalecer a fé em todos
os momentos da vida cristã, tema da Novena e Festa de São Judas neste
ano, tendo como lema: “Hoje, a Salvação entrou na tua casa” (Lc 19,9).
Na mesma semana, no domingo, dia 24 de Outubro, a Novena do período da
tarde também foi celebrada por Dom Ângelo. Neste dia, o foco da celebração
foi o Sacramento do Matrimônio e o Bispo rezou com o povo, pedindo a São
Judas sua intercessão por mais e santas vocações para a Igreja, partindo das
famílias cristãs de hoje.
Foto: PLTN

Foto: Renata Souza

Na missa transmitida pela TV Aparecida, a entrada da imagem de Nossa Senhora.

Foto: Renata Souza

Fila para passar pela imagem de São Judas, na igreja antiga, para pedir e agradecer.

Dom Odilo presidindo a missa das 17h.

Foto: PLTN

Movimento de fiéis na calçada em frente às igrejas.

Pe. Eli em missa no pátio da Obra Social.

DOM ODILO AFIRMA QUE JESUS ESTÁ
VERDADEIRAMENTE NO MEIO DE NÓS!
Às 17h do dia 28, quem presidiu a celebração eucarística foi o Cardeal Dom
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, com transmissão pela Rádio 09 de Julho 1.600 AM e redes sociais do Santuário. Na sua reflexão, Dom Odilo foi enfático ao dizer que quando nos reunimos, como nesse
dia, com certeza Jesus está em nosso meio e que a Igreja nunca irá deixar de
seguir a doutrina apostólica. Confira os principais trechos da homilia:
“A Igreja caminha no ensinamento dos Apóstolos que nos transmitiram a
palavra de Jesus. Por isso precisamos confrontar quem prega por conta própria. Fala por conta própria? Hoje tem tanta gente dividindo, ao invés de unir,
até mesmo dentro da Igreja... Jesus pediu para permanecermos unidos em
seu nome, fiéis ao que ele ensinou e pregou. Que na Festa destes Apóstolos,
peçamos a Deus que una, fortaleça a Igreja toda. O Papa nos convoca a participarmos do Sínodo da Igreja como um todo. Sínodo significa “estar juntos”,
“caminhar juntos”, no mesmo caminho de Jesus, unidos em comunhão, unidos na mesma preocupação pela vida, e a missão da Igreja do qual somos parte. Que o Espírito Santo nos ilumine, fortaleça no caminho de Jesus ensinado
pelos Apóstolos. Que Deus abençoe a todos, pela intercessão de São Judas
Tadeu e São Simão, que todos permaneçam unidos e alegres na fé, esperança
e caridade!” concluiu o Arcebispo.

Nosso
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Foto: PLTN

Marilene e a filha Janaína Carvalho

Foto: PLTN

As amigas Rosália e Sônia Regina.

Ao final da celebração presidida
por Dom Odilo, Janaína Carvalho
tocava a imagem de Cristo no altar
central da igreja vestida como São
Judas e relatou: “Tive um problema
de saúde grave e minha mãe Marilene fez uma promessa a São Judas por
mim. Fiz o tratamento, com muita fé
e depois de 1 ano, recuperei a saúde.
Além disso voltei a trabalhar e na minha área de atuação. Pedimos e São
Judas intercedeu em nosso socorro e
hoje estou aqui, muito bem!”

Dentre os muitos voluntários que
ajudaram a Festa de São Judas acontecer no Santuário, alguns agradeceram
graças alcançadas, como as amigas
Rosália Pereira Lima de Sousa e Sônia Regina Moreira da Silva: “No dia
28 de Setembro estávamos juntas aqui,
servindo. Eu estava com um problema
sério, desabafei com a Sônia e rezamos, pedindo a intervenção de São Judas, e dissemos que se alcançássemos a
graça de resolver esse problema, no dia
28 de Outubro, agradeceríamos juntas,
de mãos dadas, diante da imagem de
São Judas Tadeu. Graça alcançada,
promessa cumprida!”

Foto: Fabiana Andrade

Shirlei Barcelos e funcionárias

Já a paroquiana Shirlei Barcelos,
que tem um restaurante, trouxe suas
funcionárias para ajudarem com ela
a produzir e vender os bolos de São
Judas como voluntárias: “Como o
nosso trabalho está devagar por conta
da pandemia, pude ajudar e levar as
meninas que trabalham comigo para
ajudar. Foi muito bom, coração leve
e alegre por ter dado tudo certo. Sentimento de dever cumprido. Depois
das vendas a satisfação foi grande.
Uma delas é evangélica e nem por
isso deixou de ficar feliz por ter feito
esse trabalho voluntário”, completa.

Foto: PLTN

Foto: PLTN

Mara Cristina com os pais
Benedicto e Aparecida

Vários testemunhos de graças alcançadas foram relatados pelos devotos ao longo do dia, como o de Mara
Cristina Cardoso de Oliveira, que
estava com seus pais, Benedicto de 79
anos e Aparecida de 74 anos, na igreja
nova, e disse emocionada: “Meus pais
tiveram Covid 19 em Abril do ano
passado, ficaram internados, e eu pedi
a intercessão de São Judas Tadeu pela
saúde deles. Hoje estou aqui, agradecendo, com os dois presentes na celebração, pois eles ficaram completamente curados, sem sequelas.”

Foto: PLTN

Foto: PLTN

GRATIDÃO DOS DEVOTOS

Pe. Daniel abençoando com a
relíquia de São Judas
Maria Rita Ribeiro Silva

Maria Rita Ribeiro Silva, que
mora em Santa Catarina, veio ao
Santuário bem cedinho distribuir 500
flores, em gratidão por uma grande
graça: “No ano passado meu filho estava separado da mulher, que estava
grávida, e eu pedi a São Judas que ele
intercedesse a Deus para que reatassem o casamento. E eles voltaram! O
filho nasceu e agora foi diagnosticado com autismo. Deus os uniu para
cuidarem juntos do Valentim, que
precisa muito dos pais juntos. Agradeço a São Judas Tadeu que intercedeu a Deus por essa grande graça!”

O Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj, administrador paroquial interino do Santuário São Judas Tadeu,
ressaltou que a Festa é um momento
de fortalecer a fé: “Em tempos de
dificuldade e sofrimento, precisamos de suporte. Partindo dessa necessidade é que decidimos manter o
dia dedicado a São Judas como uma
festa especial para fortalecer a saúde física e espiritual do nosso povo”,
finaliza. Que São Judas Tadeu continue intercedendo a Deus por todos
os que suplicam por seu socorro com
fé e esperança!

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

Romaria de Itapecerica da Serra.
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Destaque
sando já nas respostas pré-fabricadas
que levamos na pasta. Não! Escutar
realmente e confrontar essas culturas, línguas, inclusive, e sobretudo,
o não dito, o não expresso, com a
Palavra de Deus, com Jesus Cristo,
o Evangelho vivo”, disse Francisco.
Ele perguntou: “Não é essa a tarefa mais urgente da Igreja entre os
povos da Europa?” Francisco disse
que “a grande tradição cristã do continente não deve tornar-se uma relíquia histórica. Caso contrário, não
será mais uma ´tradição`. A tradição
está viva ou não. E a catequese é tradição, é um tradere. Mas é tradição
viva, de coração a coração, de mente a mente, de vida a vida. Portanto:
apaixonados e criativos, com o impulso do Espírito Santo”.
“Tenho medo dos catequistas com
o coração, a atitude e a face ´pré-cozidas`”, disse Francisco, e afirmou
que “o catequista é livre ou não é
catequista” porque ou “o catequista se deixa interpelar pela realidade
que encontra e transmite o Evangelho com grande criatividade, ou não
é catequista. Pense bem sobre isso,”
completou o Papa.

INTENÇÃO DO PAPA PARA DEZEMBRO:

OS CATEQUISTAS
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 DEZEMBRO é intenção é pela evangelização, na verdade, por evangelizadores: os catequistas.
O pedido é: “Rezemos pelos catequistas, chamados a anunciar a Palavra
de Deus: a fim de que sejam suas testemunhas com coragem e criatividade
na força do Espírito Santo”.
No encontro “Catequese e catequistas para a nova evangelização”
organizado pelo Pontifício Conselho
para a Promoção da Nova Evangelização, no último dia 17 de Setembro,
o Papa Francisco disse que a Catequese deve ser uma obra de evangelização com o olhar fixo no mistério
eucarístico: “Não podemos esquecer
que o lugar privilegiado da catequese
é precisamente a celebração eucarística, onde irmãos e irmãs se reúnem
para descobrir, cada vez mais, os diferentes modos como Deus está presente nas suas vidas.”, disse o papa.
Ele lembrou o encontro com os

bispos, sacerdotes, religiosas e catequistas na catedral de São Martinho,
em Bratislava, onde afirmou que
“a evangelização não é jamais uma
mera repetição do passado” e citou
o exemplo dos “grandes santos evangelizadores, como Cirilo e Metódio,
como Bonifácio, com a criatividade
do Espírito Santo”. “Abriram novos
caminhos, inventaram novas línguas,
novos alfabetos, para transmitir o
Evangelho, para a inculturação da
fé. Isso exige saber ouvir as pessoas,
ouvir os povos aos quais se anuncia:
ouvir a sua cultura, a sua história.
Ouvir, não de forma superficial, pen-

MINISTÉRIO DE CATEQUISTA
O Papa Francisco instituiu o ministério laical de catequista, em Maio
de 2021, para que “a comunidade cristã sinta a necessidade de despertar esta
vocação e de experimentar o serviço
de alguns homens e mulheres que, vivendo a celebração eucarística, sintam
mais vivamente a paixão por transmitir a fé como evangelizadores”.
“O catequista e a catequista são
testemunhas que se põem ao serviço
da comunidade cristã, para sustentar
o aprofundamento da fé na realidade
da vida cotidiana. São pessoas que
anunciam incansavelmente o Evangelho da misericórdia; pessoas capazes de criar os laços necessários
de acolhida e proximidade que permitem apreciar melhor a Palavra de
Deus e celebrar o mistério eucarístico oferecendo frutos de boas obras”,
afirmou o pontífice.
Francisco disse que lembra com
carinho das duas catequistas que o
prepararam para a primeira Comunhão, com quem continuou sua relação como sacerdote e, com uma
delas que ainda vive, como bispo:
“Sentia um grande respeito, inclusive um sentimento de agradecimento,
sem fazê-lo explícito, mas eu sentia
uma espécie de veneração. Por quê?
Porque eram as mulheres que tinham
me preparado para a minha primei-
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Devemos insistir
em mostrar o centro
da catequese: Jesus
Cristo ressuscitado
te ama e nunca te
abandona! (...) A
catequese não é uma
comunicação abstrata
de conhecimentos
teóricos que devem
ser memorizados...”.
ra Comunhão, juntamente com uma
freira (...) Há uma proximidade, um
vínculo muito importante com os catequistas”, disse o Papa.
Francisco também falou da publicação do Diretório para a Catequese e encorajou as Conferências
Episcopais a “relerem o caminho da
catequese como um momento em
que os cristãos, que se preparam para
celebrar a culminação do mistério
da fé, são convidados a ir primeiro
à cidade, ao encontro das pessoas,
ocupadas nos seus afazeres cotidianos”. O Papa citou o novo diretório
para lembrar que “a catequese não é
uma comunicação abstrata de conhecimentos teóricos que devem ser memorizados como se fossem fórmulas
matemáticas ou químicas. É, antes
que nada, a experiência mistagógica
daqueles que aprendem a encontrar
os seus irmãos onde eles vivem e trabalham, porque eles mesmos encontraram Cristo, que os chamou a ser
discípulos missionários”.
“Devemos insistir em mostrar o
centro da catequese: Jesus Cristo ressuscitado te ama e nunca te abandona! Esse primeiro anúncio nunca pode
nos encontrar cansados ou repetitivos
nas diferentes etapas do caminho catequético”, pediu o Papa.
Por fim, Francisco agradeceu aos
catequistas que se dedicarão às crianças e jovens que “se preparam para
completar o seu caminho de iniciação cristã” e rezou para que “a Virgem Maria interceda por vocês, para
que sejam sempre assistidos pelo Espírito Santo”.
Fonte: Mercedes de la Torre, site
ACI Prensa/ ACI Digital
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ALÉM DO HORIZONTE

Com a conclusão
do Ano de São José,
cantemos a nossa
ação de graças pela
feliz iniciativa do
Papa Francisco e
pela maravilhosa vida
de São José

O QUE GUARDAREMOS DO
ANO DE SÃO JOSÉ?
Vai até o dia 8 de Dezembro o Ano
de São José proclamado pelo Papa
Francisco no ano passado.
O que guardaremos desse Ano? Em
você, leitor, o que despertou no seu
íntimo a partir desse ano? Você foi
em peregrinação a uma igreja dedicada a ele? O que você aprendeu de
alguma leitura que tenha feito ou de

algum vídeo sobre a fé e a abertura a
Deus deste santo homem? Você leu
algum texto do Papa ou de algum teólogo, para entender melhor o papel
de São José em relação a Jesus e Maria? Ou, para compreender de modo
mais profundo o que se diz nos evangelhos do esposo de Maria e pai adotivo de Jesus? Algum aspecto da sua

devoção ao padroeiro da família e da
Igreja mudou neste Ano? Se você é
pai ou mãe, o que o exemplo deste
padroeiro sugere à sua relação com
os seus filhos ou com seu cônjuge?
Eu ficaria feliz, e muitos outros leitores tirariam bom proveito, se você
escrevesse no espaço “Publique um
comentário” (www.saojudas.org.br)
o que aprendeu e quer guardar do
Ano de São José que está findando.
Enquanto aguardo a sua manifestação, deixo abaixo algumas anotações
minhas, do que eu gostei, do que
assimilei melhor que antes e quero
guardar para a minha vida.
Do Papa Francisco aprendi sete
maneiras de ser pai. E note que padre, catequista, professor/a, cuidador de outra pessoa, seja criança ou
adulto, também pode inspirar-se no
modo de ser pai como José: um amado pai, pai na ternura, na obediência,
no acolhimento, pai com coragem
criativa, pai trabalhador, pai na sombra. Que maravilha de Carta Apostólica a Patris Corde! Leia-a, se ainda
não teve oportunidade.
Aprendi que os cinco sonhos de
José significam muito mais do que
simples sonhos. Eles orientaram a
vida de José e podem ajudar qualquer
pessoa a discernir na fé o que Deus
quer dizer-lhe através deles.
Percebi que outro José, o filho de
Jacó, foi ao Egito muito antes do esposo de Maria, em circunstâncias
bem diferentes. Atraiu ao Egito seu
pai Jacó, os próprios irmãos e seus
descendentes, em tempo de grande
carestia, para encontrarem alimento e
salvação. Eles voltaram para a Terra
de origem muito tempo depois. São

José – passado o perigo, a ameaça à
vida dos inocentes – também voltou
com o Menino e sua mãe.
É confortador constatar que se
pode ser santo numa vida escondida,
discreta, sem grande protagonismo
e liderança. José não leva Maria e
o Menino para Jerusalém ou a qualquer outro lugar de destaque, mas a
Nazaré, pequena vila na Galileia, na
periferia da Palestina. Também este é
um sinal que merece atenção: a periferia não precisa ser lugar de descarte, como tantas vezes, hoje. É também espaço dos filhos de Deus como
qualquer outro lugar. Que atenção
damos, nós, discípulos de Jesus, aos
moradores da periferia?
Ser justo, como diz de José o Evangelho, é ser aberto a Deus e atento às
necessidades dos seus e de todo ser
humano. Significa ser sábio, correto,
honesto no trabalho e nos relacionamentos com familiares, ser fraterno
com todo ser humano, próximo ou
estranho.
Em José posso inspirar-me. Sua relação com Deus e seu cuidado humano, me iluminam e me ajudam a cumprir melhor a minha própria missão.
José é bem mais do que protetor e intercessor em meu favor; antes, exemplo a ser seguido. Exemplo de plena
abertura aos sinais de Deus em minha
vida, de disponibilidade para deixar
de lado os meus projetos pessoais para
aderir em cheio ao plano de Deus.
Com a conclusão do Ano de São
José, cantemos a nossa ação de graças pela feliz iniciativa do Papa
Francisco e pela maravilhosa vida
de São José. Digamos nosso muito
obrigado a todos os irmãos e irmãs
que nos ajudaram a entender melhor
esse homem justo e santo e, através
dele, a sua esposa e o Menino, Jesus
o Salvador, razão do seu viver, razão
de ser de todo cristão. Conhecer Jesus é colocar-se a seu serviço, sem
reservas, de todo o coração, como
São José.

PE. CLÁUDIO
WEBER, SCJ
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

É O NATAL QUE SE APROXIMA...
ENTÃO É NATAL CRISTÃO!...
É o Natal que se aproxima... Andando pelas ruas, avenidas e praças da cidade, já podemos perceber que as casas se enfeitam, o comércio apresenta
suas fachadas iluminadas, vitrines decoradas com muitas cores... Atrativos
dos mais diversos para consumo, pessoas circulando por lojas e shoppings
com bolsas e sacolas repletas de compras. É o Natal do mundo materialista,
da mentalidade consumista. É a presença e o reinado do “Papai Noel,” do
bom velhinho, vestido de vermelho com longas barbas brancas, atraindo e
fascinando as crianças com presentes.
É o Natal que se aproxima... E nós nos transformamos! Floresce o espírito de
fraternidade, frutifica a solidariedade, cresce o amor e a caridade, como nunca!
Festas de confraternizações se organizam, trocam-se presentes, promove-se o encontro do “amigo oculto,” doam-se cestas de alimentos, famílias
se reúnem, acontecem almoços, celebram-se ceias... Reina alegria por toda
parte! Natal é partilhar o que somos e temos, principalmente com quem não
é valorizado como gente, que não tem vez nem voz na sociedade, que não
participa do banquete da vida.
É o Natal que se aproxima... E o aniversariante que celebramos? Passa um
tanto esquecido... Sabemos, de fato, o que representa o Natal? Sabemos quem
é JESUS, filho de Deus e salvador dos homens? Às vezes, parece que a verdadeira razão do Natal não existe, não tem vez!... Natal é todo dia!... E começa
na família, se estende no trabalho, no grupo de amigos, no colégio, no clube,
no encontro fraterno. É a vivência e prática do ensinamento do mestre Jesus:
“Amai-vos com Eu vos amei.”
É o Natal que se aproxima... Se Jesus, o “aniversariante,” ocupasse em nossa vida e em nosso coração o espaço que lhe cabe, a que tem direito, o mundo
seria diferente, bem melhor! A convivência seria humana, solidária, fraterna,
justa e cristã. Não haveria tanta violência, crianças e pedintes pelas ruas e
esquinas, infidelidades e traições com casamentos desfeitos; não haveria tanta

injustiça social, doenças venéreas, fruto do sexo desenfreado, não seríamos
vítimas do narcotráfico, nem sofreríamos os efeitos e consequências da dependência química.
É o Natal que se aproxima... Os políticos, com certeza, pensariam nos menos favorecidos, os empresários não seriam tão gananciosos, os empregados
seriam mais conscientes de suas obrigações, não haveriam tanto desemprego,
não seríamos tão falsos cristãos de culto e missa...Enfim, não vivificamos,
nem vivemos os ensinamentos cristãos e evangélicos.
E, então é Natal... Saber perdoar, esquecer as ofensas recebidas, reconhecer
o erro e pedir desculpas, ouvir, dialogar, deixar o egoísmo, respeitar o outro,
fazer da família um lar verdadeiramente cristão, conviver como irmãos na
fé, anunciar Jesus e viver seu evangelho. Assim vivendo, cada dia é Natal...
Pensar como Jesus pensou, falar como Ele falou, sorrir como Ele sorriu, perdoar como Ele perdoou, amar como Ele amou, fazer o que Ele fez, como fez,
quando o fez e a quem o fez.
E, então é Natal... Quando a liturgia natalina nos faz mergulhar no mistério
do amor de Deus, que se torna visível em Jesus Cristo: Deus se humaniza para
que o homem se divinize; em Jesus se revela o rosto humano de Deus e o rosto
divino do homem; o Filho de Deus se faz homem para que o homem se torne filho adotivo de Deus; Deus desce do céu para que o homem possa subir ao céu...
Que maravilhoso intercâmbio entre o céu e a terra, entre Deus e o homem!...
E, então é Natal... Quando a família se reúne e convida parentes, vizinhos
e amigos para celebrar a novena do Natal em família: acolher Deus que vem
ao nosso encontro, na pessoa de Jesus Cristo. Unidos em oração, lendo e refletindo a Palavra de Deus, partilhando a vida, promovendo a reconciliação e
assumindo viver um Natal diário com Jesus em nosso meio... Que nosso viver
e conviver se inspire no modelo da Sagrada Família de Nazaré, pois nossa
família dela é!...
E, então é Natal... Quando nosso coração se torna um presépio vivo de
Jesus eucarístico ao recebê-lo na santa comunhão no Natal. Procuremos preparar e enfeitar esse presépio vivo com fervorosas orações, iluminá-lo com a
luz da Palavra de Deus mediante a leitura orante da Bíblia, durante o advento;
fortalecer a união na família com a celebração da novena em família com
nove encontros; perfumá-lo com a caridade e solidariedade com os pobres,
purificá-lo com a misericórdia e o perdão com uma confissão sincera perante
a consciência e honesta diante de Deus, para acolher com a maior dignidade
Jesus em nossa vida pela Eucaristia.
O NATAL que o “Jornal São Judas Tadeu” quer e deseja aos leitores é
um NATAL verdadeiramente cristão, tendo Jesus como centro de todas
as celebrações e encontros. O NATAL que a equipe de Padres do Santuário quer e deseja aos funcionários, às lideranças, aos paroquianos, aos
frequentadores do Santuário, à Família dos Devotos de São Judas Tadeu,
aos voluntários e a todos que nos acompanham pela Webtv, pelas redes
sociais, é um NATAL diário repleto de paz, amor e cheio da presença
de Jesus. “Na Belém do Santuário, Jesus continua nascendo sempre na
“gruta” de corações que amam.”

PE. ALOÍSIO KNOB,SCJ
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COMPORTAMENTO

ANSIEDADE E DEPRESSÃO
EM TODAS AS IDADES
Ansiedade e depressão talvez sejam os sintomas mais
presentes, atualmente, nos consultórios de nós, psicólogos.
Muito bom entender e como lidar com esses sintomas.
Primeiramente vamos entender o que é ansiedade e
quais os sintomas: preocupação excessiva, persistente e
muito medo de situações cotidianas. Parece que a todo
momento pode acontecer algo que não tenha controle.
Depressão é um estado de desânimo e perda de interesse em atividades do dia a dia, por vezes branda e
contínua e por vezes acentuada.
A ansiedade muitas vezes vem acompanhada da depressão e todo cuidado é pouco para não virar algo crônico, que se torna muito mais difícil de curar.
Vamos a algumas dicas de
como lidar com esses sintomas:
Na criança e jovens uma terapia pode ajudar muito a
tirar desse estado de insegurança generalizada. Os amigos podem ajudar muito, fazendo companhia, trazendo
conversas mais diversas, mas na hora da crise é preciso
um pouco de autocontrole, respirar lenta e profundamente. Procurar fazer esportes, caminhada, tomar sol, aprender atividades novas também ajudam bem.
Nos idosos, a ansiedade é bem acentuada, pois tem
causas próprias do cotidiano como solidão, dificuldade
motoras com diversas atividades, sono agitado devido a
um estado de alerta constante, medo de morte e de perdas,
medo de empobrecer. Nossa sociedade, individualista, importa-se pouco com as pessoas de terceira e quarta idades.
O auto tratamento pode ajudar muito a reduzir os sintomas e são eles: exercícios físicos, relacionar-se com
amigos e familiares, aprender a jogar baralho, palavras
cruzadas, fazer tricô e crochê, desenhar e pintar, cozinhar
algo que dê um pouco de trabalho para realizar e outras
atividades que preencham o vazio e tragam motivação.
Você ainda pode procurar ajuda numa Pastoral da Escuta
e na igreja próxima de sua casa, onde poderá encontrar
uma ocupação para o voluntariado.
E se os sintomas persistirem, procure um médico e um
psicólogo que, com um bom tratamento,
tudo poderá passar.
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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POR QUE AS PESSOAS COLOCAM
BOLAS NAS ÁRVORES DE NATAL?
Nessa época natalina, as coloridas bolas colocadas
nas pontas dos galhos dos pinheiros ou árvores artificiais, representam os frutos da vida humana e seus desejos, tais como amor, esperança, perdão e alegria. De formas e tamanhos diferentes, também lembram os gestos
concretos de amor entre irmãos e a plenitude.
As bolas que enfeitam as árvores de Natal foram criadas em 1847 por um soprador de vidro de Lauscha, na
Alemanha. Esse enfeite passou, então, a ser produzido
de diferentes formas e tamanhos. Com o tempo, outros
enfeites foram acrescentados na decoração da árvore de
Natal, como a estrela, representando a estrela de Belém,
referência entre os cristãos ao nascimento de Jesus.
ORIGEM DA ÁRVORE DE NATAL
Apesar da polêmica sobre a origem da árvore de Natal, sabe-se que esse símbolo foi herdado de religiões pagãs da antiguidade. Os romanos, por exemplo,
durante a Saturnália, festival em homenagem ao deus Saturno, usavam árvores
para enfeitar os templos. Já os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de
adoração a Rá, o deus Sol.
Para muitas culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano,
chamadas de perenifólias, eram símbolos de prosperidade. Nos povos que habitavam locais de inverno rígido, essas árvores permaneciam verdes. Assim, a ideia de
colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro de casa passou a ser
associada à ideia de garantia de fertilidade. Com o passar do tempo e à medida que
a Europa era cristianizada, a árvore como símbolo pagão foi aos poucos integrada
aos costumes cristãos.
Um relato em particular é a história que envolve São Bonifácio, bispo saxão que promoveu a
cristianização de alguns povos da Germânia durante o século VIII d.C. Alguns povos germânicos
acreditavam nos deuses que formam a mitologia nórdica. Um dos deuses mais importantes, entre
os camponeses, era Thor, que, além de ser o deus do trovão, simbolizava o carvalho. Segundo
a história, São Bonifácio encontrou alguns germânicos realizando sacrifícios em um carvalho.
Para convertê-los, São Bonifácio derrubou a árvore e mostrou às pessoas que nada havia acontecido com ele. Assim, aproveitou a oportunidade para convertê-las ao cristianismo.
Muitos historiadores reforçam que a árvore de Natal é símbolo oriundo das tradições nórdicas e germânicas, como Johnni Langer, por exemplo, afirma que a árvore de Natal moderna é
originária do Jól (Yule), festival que ocorria no solstício de inverno na Escandinávia. Durante
esse ritual, o Julgran, o pinheiro do jul, era usado como forma de decoração. Esse símbolo fazia
menção direta a um elemento da visão de mundo dos nórdicos: a Yggdrasil, a gigantesca árvore
cósmica que sustentava o Universo e os nove mundos. Essa árvore simbolizava a vida e a fertilidade para os nórdicos.
ÁRVORE DE NATAL MODERNA
O surgimento da árvore de Natal moderna é alvo de controvérsia. Existem os que falam que
ela surgiu em Talinn (atual Estônia) em 1441, enquanto outros falam que ela surgiu em Riga
(atual Letônia) em 1510. Há ainda quem diga que surgiu em Bremen (atual Alemanha) em algum
momento do século XVI. Apesar de haver debates a respeito do local exato ao qual a árvore de
Natal moderna remonta, os historiadores sabem que suas origens estão ligadas a tradições medievais e culturas pagãs.
As árvores de Natal modernas foram inseridas no interior das casas ao longo do século XVI e
eram decoradas com maçãs e nozes. Popularizaram-se no século XIX, por conta da rainha Vitória e do Príncipe Albert, do Reino Unido. Como a mãe da rainha Vitória era alemã, a tradição de
decorar árvores de Natal passou a ser realizada também na Inglaterra. Isso fez com que o símbolo
se popularizasse no Reino Unido e se espalhasse por outras partes do mundo.
Referências: |1| LANGER, Johnni. Jól. In.: LANGER, Johnni (org.). Dicionário de Mitologia Nódica: símbolos,
mitos e ritos. São Paulo: Hedra, 2015, p. 270.
|2| A história das bolas da árvore de Natal.
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ATENDIMENTOS E CURSOS NA OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
FARMÁCIA COMUNITÁRIA
A Obra Social São Judas Tadeu realiza a dispensa gratuita de medicamentos
à comunidade, com a supervisão técnica de um farmacêutico responsável.
Conforme prescrito nas normas de regularização do CRF, não estamos
autorizados a dispensar antibiótico e controlados. A Farmácia Comunitária
recebe medicamentos como forma de doação e repassa aos assistidos mediante
receita médica válida (data recente) e em nome do assistido.
Para ser atendido pela Farmácia Comunitária, são necessários os
seguintes documentos: RG, Certidão de nascimento (se for menor de
idade), Receita médica original datada (remédios contínuos por 1 ano).
Medicamentos controlados não são dispensados.
O atendimento da Farmácia Comunitária é nas terças e quintasfeiras das 8h às 11h30 e das 13h às 16h e nas sextas-feiras das 8h às 11h30
e das 13h às 15h30. São disponibilizadas 30 senhas no período da manhã
e 30 senhas no período da tarde.
Doações!
A Farmácia Comunitária, para continuar atendendo, necessita de
doações não só de remédios dentro do prazo de validade, mas de fraldas
geriátricas (bengalas, cadeiras para banho, cadeiras de rodas, etc.).
Colabore doando o que você não for mais usar!

A FARMÁCIA DA OBRA SOCIAL
A Obra Social é uma entidade católica, pertencente ao Santuário São
Judas Tadeu, alicerçada nos valores do Evangelho. A entidade funciona
desde o dia 24 de Setembro de 1945, sendo uma organização sem fins
lucrativos, de caráter filantrópico, de Assistência Social, Educacional e
Inclusão Social, que tem como principal objetivo proporcionar melhorias
na qualidade de vida das pessoas que buscam atendimento social.
Acolhendo, ajudando e orientando de maneira beneficente e filantrópica,
a Obra Social conta com o apoio de funcionários, voluntários, benfeitores
e paroquianos devotos de São Judas Tadeu, para assim proporcionar o
apoio necessário para que as pessoas atendidas desempenhem suas
responsabilidades e descubram suas potencialidades, descartando a
possibilidade de situações de assistencialismo e paternalismo.
A caridade não está só em dar mais, sobretudo em ensinar a lutar pelo
necessário.
“Tudo aquilo que se compartilha, se multiplica!” (Papa Francisco)

ATENDIMENTOS E CURSOS NA
OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
Estão abertas as inscrições para o Curso:
Faça e Venda - Gnocchi e Lasanhas para delivery com Chef Sílvio.
O aluno aprenderá 4 receitas fáceis e rápidas!
Dia: 06/12, das 9h às 14h.
Investimento: R$ 25,00 em dinheiro
Informações e inscrições até dia 02/12 na Secretaria da Obra Social São
Judas Tadeu.
Vagas limitadas de apenas 6 pessoas por turma.
Atendimento Social
Para o atendimento social é necessário agendamento prévio.
Os agendamentos acontecem somente às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30.
É necessário apresentar o RG e comprovante de residência atualizado.
Inscrições e informações para todos os Cursos na Obra Social São
Judas Tadeu de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
Endereço: Av. Piassanguaba, 3061. Tel: (11) 2050-6190.

RECOMENDAMOS!

NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA 2021!
O livro: “NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA 2021 – Deus vem ao nosso encontro”, da Arquidiocese de São Paulo, é o subsídio para as famílias refletirem juntas sobre o mistério da Encarnação do Filho de Deus.
A Novena tem como tema “Deus vem ao nosso encontro” e incentiva o aprofundamento da exortação apostólica Evangelii gaudium, do Papa Francisco. O texto também aborda assuntos atuais, como a pandemia, a vida familiar e na cidade e o exemplo dos
santos. O livro NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA poderá ser adquirido na Loja oficial de artigos religiosos do Santuário São
Judas Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial. Mais informações pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail:
contato@lojasaojudastadeu.com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

Foco
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ACONTECEU

CAMPANHA DE BRINQUEDOS E DOCES:
AGRADECIMENTO A CADA BENFEITOR(A)
Olá amigos(as), irmãos(as)! No caminho da vida vamos encontrando pessoas especiais que dão
um pouco si e pegam um pouco de nós, seja em sentimentos, palavras, gestos e exemplos. E assim
podemos aprender a cada dia que não estamos sós e temos muito a crescer juntos.
Queremos expressar nossa alegria e gratidão por contribuírem conosco com as doações de brinquedos e doces para a Semana das Crianças do CEI- Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu,
em Outubro. Foram dias lindos e especiais, transformados em sorrisos e tanta expressão de alegria.
Que Deus possa a cada dia guiar, iluminar e proteger a cada um de vocês, como também seus familiares. Estamos sempre com as portas abertas para que possam nos conhecer e ver um pouco do nosso
trabalho. São Judas Tadeu, rogai por nós! Com carinho de toda a Equipe da CEI São Judas Tadeu!

ASSEMBLEIA NO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
Nos dias 06 e 07 de Novembro, cerca de 80 agentes de pastorais, representando os diversos
grupos, pastorais, movimentos e serviços da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, reuniram-se em
Assembleia Paroquial, para planejar os rumos da comunidade para 2022. As prioridades a serem
trabalhadas, votadas pelos participantes foram, em primeiro lugar a Juventude, em segundo lugar
a Acolhida e em terceiro a Comunicação. Que o Espirito Santo continue iluminando e impulsionando esse Santuário e toda a Igreja!

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU
A Família dos Devotos de São Judas Tadeu renova o seu vigor, a cada dia 28, quando voluntários
e padres convidam os fiéis a integrar essa iniciativa que garante a manutenção e a continuidade da
evangelização em nosso Santuário.
Diferente dos dizimistas, os devotos moram longe do Santuário, em cidades e até outros Estados
do Brasil. Aderindo à Campanha, passam a colaborar com o Santuário todo mês, doando a quantia
que desejarem, no dia em que puderem. Após preencher o cadastro, recebem em casa uma carta do
Padre e Reitor do Santuário, com informações úteis de atividades do Santuário e um boleto para
depósito bancário (de qualquer valor). Se você também deseja participar dessa bonita Família,
entre em contato: Whatsapp (11) 9 9204 8222. E-mail: familiadosdevotos@saojudas.org.br

INVESTIDURA DE MINISTROS DA EUCARISTIA
Aconteceu na noite de 23 de Novembro a investidura de 117 Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESC) do Setor Imigrantes, da Região Episcopal Ipiranga, em nossa Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu. A celebração foi presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ.
Neste dia foram investidos 82 ministros da Paróquia/Santuário São Judas e 35 ministros da Capela
São José (Instituto Meninos de São Judas Tadeu). Nessa celebração foram acolhidos novos membros, que foram indicados em suas Pastorais, e também renovados outros. No dia 30 de Outubro
foi encerrado o período formativo, após a realização de oito encontros online, iniciados em Junho.
Sacerdotes e professores da PUC-SP conduziram os encontros quinzenais convidando os candidatos ao ministério a refletir sobre o serviço ministerial, em sua materialidade e espiritualidade. Ao
todo, participaram 900 pessoas da Região Episcopal Ipiranga.
Os Ministros Extraordinários da Eucaristia são leigos que, após essa celebração de Investidura,
tornam-se aptos para distribuir a Eucaristia aos fiéis nas celebrações e aos doentes das suas comunidades. Lembrando que este é um serviço da Igreja por tempo determinado e com a devida
preparação/formação para exercê-lo.
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AGENDA PARA
CASAMENTOS 2022

CANTATA DE NATAL

No dia 08 de Dezembro (quarta-feira), dia da
Imaculada Conceição de Nossa Senhora, encerraremos o “Ano de São José”, que o Papa
Francisco promoveu na Igreja, desde o dia
08 de Dezembro de 2020, através da sua Carta Apostólica Patris Corde “Com coração de
Pai”, em comemoração aos 150 anos da proclamação de São José como guardião universal
da Igreja (pelo Papa Pio IX). No Santuário São
Judas Tadeu serão celebradas missas, neste dia,
às 07h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 17h, 18h, 19h30
na igreja nova.
E na missa das 17h, presidida pelo Pe. Daniel
Ap. de Campos, scj, Administrador Paroquial
do Santuário São Judas Tadeu, haverá o sorteio
de uma Imagem da Imaculada Conceição (missa transmitida pela WebTV, WebRádio, Rádio
9 de Julho). Mais informações sobre esta Ação
entre Amigos, na Secretaria Paroquial.

Foto: Eduardo Rufino

No dia 04 de Dezembro, às 19h30, os Seminaristas Dehonianos e convidados irão apresentar, na igreja nova do Santuário São Judas
Tadeu, uma Cantata de Natal. Com o valor do
ingresso, R$25,00 + 1 quilo de alimento não
perecível, além da apresentação musical, os espectadores ganharão de presente um pão doce
de maçã.
Os convites serão vendidos pelo SAV-Serviço
de Animação Vocacional, no dia 28 de Novembro nas dependências do Santuário, e pela Secretaria Paroquial todos os dias, das 8h às 18h.

ENCERRAMENTO DO
“ANO DE SÃO JOSÉ”

BAZAR DE NATAL
DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Nos dia 10 de Dezembro, das 9h às 15h, na
entrada da Sala São Judas, o Apostolado da
Oração do Santuário vai promover seu tradicional Bazar de Natal, com roupas, acessórios,
brinquedos, bijuterias, utensílios domésticos e
de decoração. Venha prestigiar, com sua máscara de proteção!

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 mistérios de Cristo na vida de São
Judas Tadeu às 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.

Está aberta a Agenda
para Casamentos em
2022 no Santuário
São Judas Tadeu. Estão sendo agendados
os horários para atendimento pelo e-mail:
casamentos@saojudas.org.br.
BAZAR DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nos dias 10, 11 e 12 de Dezembro, das 8h às
14h será realizado mais uma edição do Bazar
de Utensílios Domésticos na garagem do Santuário São Judas Tadeu (Al. dos Guaiós, Altura
do nº 139). Diversos ítens estarão à venda, tais
como jogo de xícaras, panelas, talheres, pratos,
ítens de cama, mesa e banho etc. Convide alguém que ainda não conhece nosso bazar para
vir junto com você!
SUA DOAÇÃO PODE NOS AJUDAR
Os bazares são uma das nossas principais
fontes de renda para manutenção dos espaços
físicos do Santuário. Ajude-nos fazendo uma
doação! Aceitamos roupas, calçados, móveis,
eletro, etc. Recebimento de doações: Qualquer
dia da semana das 9h às 17h na Secretaria Paroquial do Santuário São Judas Tadeu (Acesso
pela Al. dos Guaiós ou Av. Jabaquara).
PROJETO BEM VIVER

Os encontros do Projeto Bem Viver, da Obra
Social São Judas Tadeu, acontecem toda terça-feira, das 14h às 16h, e agora de volta à Sala
São Judas (em frente à Secretaria Paroquial). É
dirigido ao público da terceira idade como uma
oportunidade de convivência e inclusão por
meio de atividades diversas, seguindo todos os
protocolos da Prefeitura de São Paulo com relação aos cuidados com a saúde.
Programação dos próximos encontros:
Dia 07/12 – Aula de Yoga
Dia 14/12 – Aula de Dança
Siga a Obra Social São Judas Tadeu nas Redes
Sociais: Facebook e Instagram!

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 22 de Novembro de 2021. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou
WhatsApp (11) 99239-2608 e site: www.saojudas.org.br E-mail: secretaria@saojudas.org.br
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PROGRAMAÇÃO DE NATAL E ANO
NOVO NO SANTUÁRIO
24 de Dezembro (sexta-feira) – Missas às 07h, 09h, 12h, 15h, 17h e às
19h30 a Solene Missa da Noite de Natal (igreja nova). A Secretaria Paroquial, Velário e Loja ficarão abertos das 8h às 12h. Confissões e Bênçãos
das 8h às 18h, na Capela de Bênçãos.
25 de Dezembro (sábado) – Solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus
Cristo. Horários de missas como aos domingos: às 7h, 8h30, 10h, 12h,
15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria Paroquial, Velário e
Loja não abrirão neste dia. Haverá atendimento de Padres para confissões
e bênçãos das 8h às 18h na Capela de Bênçãos.
31 de Dezembro (sexta-feira) – Missas às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e às
19h30 a Solene Missa de Ação de Graças pelo ano de 2021, na igreja
nova. O atendimento da Secretaria Paroquial, Loja, Velário e Capela de
Bênçãos (Confissões e Bênçãos) será das 8h às 12h neste dia.
1º de Janeiro de 2022 (sábado) – Santa Maria, Mãe de Deus (Solenidade), Dia Mundial da Paz - Horários de missas como aos domingos: às
07h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria
Paroquial, Velário e Loja não abrirão neste dia. Haverá atendimento de
Padres para Confissões e Bênçãos das 8h às 12h, na Capela de Bênçãos.
Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 (fixo),
(11) 99239-2608 (whatsapp) e site: www.saojudas.org.br

ACOLHAMOS, COM AMOR,
O DEUS QUE VEM!
Deus vem até cada um de nós, na pessoa de um bebezinho, um
recém-nascido, frágil, que com a sua luz invade a face da Terra…
Com simplicidade, sua pobreza e humildade, vem ao nosso encontro
para nos enriquecer. Jesus, Verbo de Deus encarnado, traz dentro
de si tanto amor que hoje, 2021 anos depois, vem restaurar toda a
humanidade, curar suas feridas, com seu amor e vida em abundância. Por isso, abramos nosso coração para acolhê-lo. Abramos nossa
casa, nossa vida, nossa comunidade, para Jesus, nesse Natal! Vem,
Senhor, Jesus!
Na criança de Belém, encontraremos o Amor e a Paz que só um
Deus pode nos oferecer.
Que o seu Natal, e de toda a sua família, seja santo e abençoado,
repleto da presença do Deus Menino! Feliz Natal!

GARANTA
JÁ O SEU!
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 São Judas Tadeu 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!

