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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - NÃO PODE SER VENDIDO

Esperança para
um Novo Ano!

“A esperança, com efeito, é
para nós como uma âncora,
segura e firme” (Hb 6, 19).
Próxima edição
O Jornal São Judas de número 492, referente ao mês de Março de 2022, voltará a circular no dia 28 de Fevereiro de 2022.
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Editorial

FÉ, ESPERANÇA E A
CARIDADE PRECISAM SER CULTIVADAS!
Ao iniciar um novo ano devemos
buscar constantemente pela esperança, a qual se configura como expressão marcante do ser cristão. A
esperança é a virtude teologal que
nos faz esperar em Deus, pois suas
promessas são constantes no tempo
e se prefiguram como elemento que
indicam a eternidade.
Para cultivar a esperança é importante manter uma atitude constante
de busca pela virtude da fé. Da virtude teologal da fé provém a virtude
teologal da esperança, ou seja, uma
está intimamente ligada a outra e,
desta forma, devem ser buscadas por
todo cristão. Conhecer a Deus, com
suas características peculiares, com
seu amor incondicional pela humanidade, é essencial para esperar Nele.
Em 2022 devemos aprofundar nosso conhecimento de Deus e buscar a
cada dia direcionar as escolhas com
a esperança de que todas as coisas da
vida e o mundo estarão em seus devidos lugares. Desenvolver em 2022
uma busca constante na fé em Deus
é, antes de tudo, dar espaço para que
a esperança possa indicar o sentido
da alegria de viver na conquista da
essência de Deus, que se expressa na
caridade. É viver cada dia sedimentado no amor que se expressa no dizer
afirmativo do Salmo 121: “olho para
os montes, de onde virá o meu socorro?”, e logo em seguida responde que
não é do mundo e nem dos homens,
“o meu socorro virá do nome do Senhor, que fez o céu e a terra”.
Quando o ser humano se aproxima
de Deus, a virtude da esperança faz
com que a forma de ver e experimentar o mundo se concretize com outros
olhos. Mesmo que não seja possível
desconsiderar a vida material, a vir-

tude teologal da esperança, fundamentada na virtude da fé, coloca as
decisões do dia a dia sob a dinâmica
da vida eterna e da vida espiritual. O
critério de discernimento para as decisões a serem tomadas em 2022 não
serão baseadas somente na expectativa do sucesso humano, mas, sobretudo, na visão de que o tempo deve
ser conduzido na busca constante do
amor de Deus. Quando se parte da fé
para a construção da esperança em
viver plenamente a caridade, os que
não buscam títulos, glórias e honrarias mundanas caminham na direção
de santificar suas vidas e sabem que
serão consolados, pois a esperança
em Deus não decepciona.
Por fim, a esperança provoca no ser
humano o consolo necessário para
se viver os limites que são próprios
da matéria e, com isso, a doença, a
morte, a perseguição e os sofrimentos
advindos das injustiças serão encarados como circunstâncias temporais.
Os que têm como meta de vida, no
tempo, a vida em Deus, não encara
os limites da vida como um castigo,
mas sim como o primeiro passo para
a plenitude.
Pela esperança, as dificuldades da
vida se prefiguram como exercício da
liberdade como meta para a eternidade. Que 2022 seja um ano marcado
pela conquista da liberdade, pela retomada da economia e principalmente pela certeza de que seremos conduzidos pela mão de Deus, pois Ele
sabe, melhor do que nós, o que precisamos para conquistar a felicidade.

PE. DANIEL APARECIDO DE CAMPOS

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO JANEIRO
01 – Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, Dia da Fraternidade Universal e
Dia Mundial da Paz. No Santuário, missas às 07h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30,
18h e 19h30, na igreja nova.
02 – Solenidade da Epifania do Senhor; Dia da Liberdade de Culto
03 – Santíssimo Nome de Jesus
04 – Memória de Santa Ângela de Foligno
06 – Santos Reis Magos (Baltazar, Belchior, Gaspar); Dia da Gratidão
07 – Memória de São Raimundo de Penyafort, Beata Lindalva J. de Oliveira.
Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora às 9h na igreja nova. Dia do Leitor
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia
09 – Festa do Batismo do Senhor. Dia do Fico.
13 – Memória de Santo Hilário
14 – Dia do Treinador de Futebol
15 – Dia Internacional do Compositor
16 – 2º Domingo do Tempo Comum. Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.
31ª Missa dos Baianos às 14h, presidida por Dom Luiz Flávio Cáppio, OFM,
Bispo diocesano de Barra – BA
17 – Memória de Santo Antão, Abade.
18 – Memória de Santa Prisca; Dia Internacional do Riso
19 – Dia do Barbeiro; Dia do Cabeleireiro; Dia do Depilador; Dia do Esteticista;
Dia do Manicure; Dia do Maquiador e Dia do Pedicure
20 – Dia do Farmacêutico e Dia Nacional da Parteira Tradicional
21 – Memória de Santa Inês. Dia Mundial da Religião e Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa
23 – 3º Domingo do Tempo Comum
24 – Memória de São Francisco de Sales; Dia Nacional do Aposentado
25 – Festa da conversão de São Paulo Apóstolo; 467º Aniversário da cidade de
São Paulo; Dia do Padroeiro da Arquidiocese de São Paulo; Aniversário de 82
anos da criação da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Dia dos Correios e
Telégrafos e Dia do Carteiro
27 – Memória de Santa Ângela Mérici. Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
28 – Memória de São Tomás de Aquino; No Santuário São Judas, dia dedicado ao Apóstolo e Mártir São Judas Tadeu. Acompanhe a Programação no
site: www.saojudas.org.br.
30 – 4º Domingo do Tempo Comum. Dia Nacional dos Quadrinhos e Dia da Saudade
31 – Memória de São João Bosco; Dia Mundial do Mágico

CALENDÁRIO FEVEREIRO
01 – Memória de Santa Brígida
02 – Festa da Apresentação do Senhor; Nossa Senhora da Luz ou da Candelária, Dia Mundial da Vida Consagrada (Dia do Religioso). 20º Aniversário de
Ordenação Episcopal do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer.
03 – Memória de São Brás, Bispo e Mártir, com bênção da garganta em todas as
missas, às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30.
04 – Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora às 9h na igreja nova
05 – Memória de Santa Águeda, virgem e mártir
06 – 5º Domingo do Tempo Comum
07 – Dia Nacional do Gráfico.
10 – Memória de Santa Escolástica, virgem. Dia do Atleta Profissional
11 – Memória de Nossa Senhora de Lourdes – Dia Mundial do Enfermo
12 – Dia da Internet Segura
13 – 6º Domingo do Tempo Comum. Dia Mundial do Rádio
14 – Memória de São Cirilo, monge e São Metódio, bispo.
15 – Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil
20 – 7º Domingo do Tempo Comum
22 – Festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo
27 – 8º Domingo do Tempo Comum
28 – No Santuário São Judas, dia dedicado ao Apóstolo e Mártir São Judas
Tadeu. Acompanhe a Programação no site: www.saojudas.org.br.

ANIVERSÁRIOS DE VIDA RELIGIOSA DEHONIANA:
15 – Pe. Cleiton Guimarães dos Santos,scj (11 anos), Pe. Flávio Aparecido
Alves,scj (11 anos), Pe. Rarden Luís Pedrosa,scj (10 anos) e Pe. Guilherme
César Silva Rocha,scj (7 anos)
02 – Oscar Longen,scj (68 anos), Pe. Aloísio Knob,scj (64 anos), Pe. Alcides Pedrini,scj (49
anos); Pe. Daniel Ap. de Campos,scj (23 anos); Pe. Reginaldo José de Souza,scj (21 anos)

Foco
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PAZ E
ESPERANÇA
Um novo ano se inicia e com ele os corações
se enchem de paz e esperança, fortalecidos pela
vivência litúrgica e espiritual do tempo de Natal.
Assim disseram os anjos “Glória a Deus no mais
alto dos céus, e na terra, paz aos que são do seu
agrado” ( Lc 2, 14). Sim, com Jesus Cristo é a nossa paz, nossa esperança, o único caminho, a eterna
verdade e a plena vida.
Antes de tudo um ano de paz. Na Solenidade
da Mãe de Deus, que celebramos dia 1 de janeiro, tivemos o Dia Mundial da Paz, que neste 2022
trouxe por tema: “Educação, trabalho, diálogo entre as gerações”, como nos foi indicado pelo Papa
Francisco. São três contextos e três percursos para
construir uma paz que seja duradora, e renove as
esperanças de um mundo mais justo e fraterno. Temos consciência que estes dois anos dolorosos da
pandemia que assolou a humanidade, e a cada um
de nós, em particular, ainda terá muitas consequên-

cias pessoais, familiares, eclesiais e sociais. Somos
chamados a renovar antes de tudo a cultura do cuidado, da misericórdia, superando toda indiferença,
descarte e exclusão. É preciso cuidar e promover
a vida humana, na sua integralidade, respondendo
às necessidades dos tempos atuais e futuros. Neste
sentido a instrução e a educação contribuem para
a construção de uma paz duradoura. Não nos esqueçamos que em 2022 teremos uma Campanha
da Fraternidade dedicada à educação. Paz aos corações, na família, na comunidade – Shalom!
No caminho da fé e da vida neste novo ano, nos
deixemos guiar pela virtude da esperança cristã. De
fato, ela corresponde ao desejo de felicidade que
Deus colocou no coração humano e protege contra
o desânimo, sustenta no sofrimento e abatimento,
dilata o coração para o amor e a fraternidade, faz
sonhar e realizar coisas novas. Vamos continuar a
“afirmar a nossa esperança, sem esmorecer, pois
aquele que fez a promessa é fiel” (Hb 10, 23). No
coração da família e da comunidade eclesial viver a
alegria que vem do Evangelho e testemunhar Jesus
Cristo ao mundo, tão necessitado de alento e conforto, e onde se possam encontrar razões para viver.
Como é bela a afirmação: “A esperança, com
efeito, é para nós como uma âncora, segura e
firme” (Hb 6, 19). Sim, segura e firme é a esperança. E mais: “Estejamos sóbrios e revestidos com a
couraça da fé e do amor, tendo a esperança da salvação como capacete” (1 Ts 5,8). Eis então o convite para este novo ano, sejamos sempre “alegres
na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na
oração” (Rm 12, 12).
Com minha bênção e 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

Foto: br.freepik.com

NOSSO BISPO

AO DEUS DA
ESPERANÇA
“Ó Senhor nosso Deus, infunde em nós o
amor e o respeito pela tua obra maravilhosa.
Faze com que cada criatura se incline diante
de ti, faze com que todos procedam com o
coração puro, para que enfim, se cumpra a
tua vontade, pois tua é a terra, teu o poder, a
força e o amor para o qual tudo criaste.
Ó Senhor, dá honra a teu povo e dá glória a todos os que temem a ti. Dá ESPERANÇA àqueles que de ti se aproximam
com amor. Concede a liberdade de falar a
todos aqueles que em ti confiam.
Dá alegria à tua terra e à tua cidade Jerusalém. Faze florescer o poder de Davi, teu
servo; faze com que a tua luz volte a resplandecer em nossos dias. E então, os justos
verão e jubilarão. Estarão alegres os honestos e os virtuosos exultarão.
Então o ódio desaparecerá do mundo.
Toda impiedade se dissipará como a fumaça, porque tu farás com que o mal desapareça da terra.”
Oração Judaica

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

Nosso
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

PAULO APÓSTOLO: FONTE DE
INSPIRAÇÃO E DINAMISMO
EVANGELIZADOR!
A imagem de São Paulo Apóstolo
que está na igreja antiga da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu é uma reprodução da imagem original que fica
na Catedral da Sé, centro da cidade de
São Paulo. Essa é uma das imagens
que foram produzidas e distribuídas
na Arquidiocese de São Paulo para
marcar o Ano Jubilar Paulino, instituído pelo então Papa Bento XVI , em
comemoração dos 2000 anos do nascimento do Apóstolo Paulo. A CNBB
propôs o Ano Paulino em 2009, por
ocasião do Ano Catequético Nacional. Na ocasião, abriu-se também um
ano de graça, inspirado em sua vida e
colocando sob a sua proteção, toda a
Arquidiocese. Foram realizados momentos formativos e celebrativos na

Igreja que, inspirando-se na vida de
São Paulo, estimulassem a conversão
pessoal e pastoral dos fiéis.
POR QUE PAULO APÓSTOLO
NOS INSPIRA?
A conversão pessoal de Paulo
aconteceu a partir de um encontro
muito marcante com Jesus Cristo,
que mudou completamente a sua
vida. O grande perseguidor dos cristãos tornou-se um ardoroso e incansável apóstolo do Evangelho. Foi
crescendo num processo de identificação e configuração com Jesus
Cristo a ponto de poder dizer em determinado momento de sua vida “Eu
vivo, mas não eu: é Cristo que vive
em mim. Minha vida atual na carne,

IMAGEM DE SÃO PAULO APÓSTOLO, IDÊNTICA À DA CATEDRAL
DA SÉ E VITRAL NA IGREJA ANTIGA.
eu a vivo na fé, crendo no Filho de
Deus, que me amou e se entregou por
mim” (Gl 2,20). Com esta mística,
enfrentou com coragem dificuldades
e perseguições. Foi incompreendido,
dentro e fora da Igreja, mas perseverou até o fim, entregando completamente sua vida por Cristo: “Combati
o bom combate, terminei a corrida,
guardei a fé. Desde agora, está reservado para mim a coroa da justiça que
o Senhor, justo juiz, me dará naquele
dia, não somente a mim, mas a todos
os que tiverem esperado com amor a
sua manifestação” (II Tm 4,7-8).
A prática evangelizadora de Paulo provocou na Igreja uma conversão pastoral, abrindo as portas para
acolher a todos os povos e culturas.
Através dele e dos discípulos e comunidades que formou, o Evangelho chegou aos grandes centros
urbanos da época. Teve a coragem
de apresentar-se nas praças, nos areópagos, nos espaços de confronto e
debates culturais.

As viagens apostólicas e as cartas
que Paulo escreveu são bons exemplos também de como inovar a prática
pastoral, contando com as possibilidades e recursos de cada época. Incentivou as reuniões e os encontros celebrativos nas casas, a partilha dos dons
e dos bens em atitude de serviço, o
reconhecimento dos diversos ministérios na comunidade, a unidade de espírito e a comunhão na pluralidade de
carismas e de possibilidades de ação:
“Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de
ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
A cada um é dada a manifestação do
Espírito, em vista do bem de todos” (1
Cor 12,4-7).
Que o padroeiro da nossa cidade
nos inspire a também sermos agentes evangelizadores, onde estivermos, com os recursos que tivermos,
mas com muito ardor, paixão e criatividade.

saojudas.org.br
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

Foto: unsplash.com
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Nosso

Jornal São Judas
Janeiro / Fevereiro de 2022

DICAS PARA TIRAR SEU FILHO
DAS TELAS
As férias chegaram e a internet corre solta nos lares.
As crianças e jovens ansiosos pelas férias e só pensam em
jogar videogame, falar no WhatsApp, ficar no Instagram e
o TikTok. Tudo é tela...
Nós terapeutas de famílias, temos escutado direto nos
consultórios: “Meu filho não sai do tablet.” Por isso vimos
orientando aos pais de como lidarem com esse hábito que
tomou conta da vida das crianças e dos jovens. E vamos às
dicas de como reduzir o tempo em que ficam conectados
online.
Primeiramente procure reduzir o tempo que seu filho
fica isolado no quarto cercado da TV, computador, celular
e videogame. Seu filho deve ficar em algum lugar comum
da casa e assim você poderá acompanhar tudo o que seu
filho está acessando.
Proporcione atividades diversas a ele, pois não adianta
só proibir sem dar algumas opções. Procure se programar
para ir ao parque, assistir uma série ou filmes com seu filho. Fazer a pipoca, brigadeiro e outras guloseimas juntos,
também pode ser bem divertido. A cozinha pode ser bem
divertida, mas não entre na neura de manter tudo muito
limpo e em ordem; lembre-se que seus filhos estão de férias.
Muitas brincadeiras são bem fáceis de realizar, por
exemplo, com papel e caneta você pode jogar stop, jogo da
velha, forca, adivinhar o desenho e outras. Jogos de tabuleiros e cartas são bem divertidos e tudo isso faz com que
saiam do quarto.
Sua casa deve estar aberta aos amigos do seu filho e
para tanto, convide-os para passarem algumas horas e diga
para trazerem seus jogos para brincarem juntos.
Todos sabemos que não é tarefa fácil diminuir essa conecção online, pois é a febre que tomou conta do mundo,
mas as pesquisas têm deixado claro que o excesso desses
aparelhos pode causar ansiedade, depressão, fobia social e
outros sintomas desagradáveis.
Criar regras e condições para diminuir o tempo das telas das crianças e dos adolescentes é responsabilidade dos
adultos e sabemos o quanto isso garante mais saúde aos
nossos filhos.
MARIANGELA MANTOVANI

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

COMO É EXPLICADO O MISTÉRIO
DA SANTÍSSIMA TRINDADE?
Antes de você responder esse questionamento a qualquer pessoa, é importante saber que
esse é um dos mistérios que o ser humano não é capaz de compreender.
Podemos entender a crença em Deus, um Ser superior, a crença nos Sacramentos, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, mas não conseguimos entender a Paixão de Nosso Senhor e o mistério da Santíssima Trindade. Essas foram as Revelações que Deus mostrou e
que apenas o homem de coração humilde pode compreender.
Por outro lado, para não ficarmos no “vazio” com tão grande mistério, podemos explicar
a Santíssima Trindade por meio de uma história vivida por Santo Agostinho.
Conta-se que Santo Agostinho andava em uma praia meditando sobre o mistério da Santíssima Trindade: um Deus em três pessoas distintas… Enquanto caminhava, observou um
menino que portava uma pequena tigela com água.
A criança ia até o mar, trazia a água e derramava dentro de um pequeno buraco que havia feito.
Após ver repetidas vezes o menino fazer a mesma coisa, resolveu interrogá-lo sobre o que pretendia.
O menino, olhando-o, respondeu com simplicidade: “estou querendo colocar a água do mar
neste buraco”. Santo Agostinho sorriu e respondeu-lhe: “mas você não percebe que é impossível?”.
Então, novamente olhando para Santo Agostinho, o menino respondeu-lhe: “ora, é mais
fácil a água do mar caber nesse pequeno buraco do que o mistério da Santíssima Trindade
ser entendido por um homem!”.
E continuou: “Quem fita o sol, deslumbra-se e quem persistisse em fitá-lo, cegaria. Assim
sucede com os mistérios da religião: quem pretende compreendê-los deslumbra-se e quem
se obstinasse em os perscrutar perderia totalmente a fé”.
Fonte: www.catholicus.org.br
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.”

Destaque
Foto: br.freepik.com
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INTENÇÃO DO PAPA PARA JANEIRO E
FEVEREIRO:
As intenções de oração do Papa Francisco, difundidas pelo Apostolado
da Oração ou Rede Mundial de Oração do Papa, a cada mês, serão publicadas aqui, no Jornal São Judas, também em 2022. Cada mês é dedicado a
uma intenção pela evangelização ou a uma intenção universal. Nessa edição os temas de JANEIRO e FEVEREIRO.
PARA JANEIRO DE 2022:
EDUCAR PARA A
FRATERNIDADE
Rezemos para que todas as pessoas que sofrem discriminações e perseguições religiosas encontrem nas
sociedades onde vivem o reconhecimento dos próprios direitos e da
dignidade que nasce de ser irmãos.
Se quisermos um mundo mais fraterno, devemos educar as novas gerações para ‘reconhecer, valorizar e
amar todas as pessoas independentemente da sua proximidade física, do
ponto da terra onde cada um nasceu
ou habita’ (Carta enc. Fratelli tutti, 1).
Este princípio fundamental — conhece-te a ti mesmo — orientou sempre a
educação, mas é necessário não descuidar outros princípios essenciais:
‘conhece o teu irmão’, a fim de educar
para o acolhimento do outro (cf. Carta
enc. Fratelli tutti; Documento sobre
A fraternidade humana, Abu Dhabi,
4 de fevereiro de 2019); ‘conhece a
criação’, a fim de educar para o cuidado da casa comum (cf. Carta enc.
Laudato si’); e ‘conhece o Transcendente’, a fim de educar para o grande
mistério da vida. Temos uma formação integral que se resume no conhecer-se a si mesmo, ao próprio irmão, à
criação e ao Transcendente. Não podemos esconder às novas gerações as
verdades que dão sentido à vida.

As religiões sempre tiveram uma
relação estreita com a educação,
acompanhando as atividades religiosas com as educativas, escolares e
acadêmicas. Como no passado, também hoje queremos, com a sabedoria
e a humanidade das nossas tradições
religiosas, ser estímulo para uma renovada ação educativa que possa fazer crescer no mundo a fraternidade
universal.
Se no passado as diferenças nos puseram em contraposição, hoje vemos
nelas a riqueza de caminhos diversos
para chegar a Deus e educar as novas gerações para uma convivência
pacífica no respeito mútuo. A educação compromete-nos a não usar
jamais o nome de Deus para justificar a violência e o ódio contra outras
tradições religiosas, a condenar toda
a forma de fanatismo e fundamentalismo e a defender o direito de cada
um escolher e agir segundo a própria
consciência.
Se no passado, mesmo em nome
da religião, se discriminaram as minorias étnicas, culturais, políticas e
outras, hoje queremos ser defensores da identidade e dignidade de
toda a pessoa e ensinar às novas
gerações a acolherem a todos sem
discriminações. Por conseguinte, a
educação compromete-nos a acolher
o outro como ele é — não como eu
quero que seja, mas como ele é — e
sem julgar nem condenar ninguém.
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Se no passado os direitos das mulheres, dos menores e dos mais frágeis nem sempre foram respeitados,
hoje comprometemo-nos a defender
com firmeza tais direitos e a ensinar
às novas gerações a serem voz dos
que não têm voz. A educação leva-nos a rejeitar e denunciar toda a violação da integridade física e moral de
cada um. A educação deve levar-nos
a compreender que, na dignidade, o
homem e a mulher são iguais: não
haverá discriminações.
Se no passado toleramos a exploração e o saque da nossa casa comum,
hoje, mais conscientes do nosso papel de guardiões da criação que nos
foi confiada por Deus, queremos ser
voz da natureza que clama pela sua
sobrevivência e formar as novas gerações para um estilo de vida mais
sóbrio e ecossustentável (...).
Hoje queremos declarar que as nossas tradições religiosas, que sempre
foram protagonistas da alfabetização até ao ensino superior, reforçam
a sua missão de educar cada pessoa
na sua integralidade, isto é, cabeça,
mãos, coração e alma. Que se pense
aquilo que se sente e se faz; que se
sinta aquilo que se pensa e se faz; que
se faça aquilo que se sente e se pensa.
A harmonia da integridade humana,
isto é, toda a beleza desta harmonia.
Papa Francisco, em 05/10/2121.
Fonte: https://www.osservatoreromano.va/
PARA FEVEREIRO DE 2022:
PELAS RELIGIOSAS E
CONSAGRADAS
Rezemos pelas religiosas e consagradas, agradecendo-lhes a sua
missão e a sua coragem, para que
continuem a encontrar novas respostas diante dos desafios do nosso
tempo.
Segundo o Papa, “saber ver a graça é
o ponto de partida. Olhar para trás, reler a própria história e ver nela o dom
fiel de Deus, não apenas nos grandes
momentos da vida mas também nas
fragilidades, fraquezas e misérias. O
tentador, o diabo insiste precisamente
em nossas misérias, em nossas mãos
vazias, e corremos o risco de perder a
bússola, que é a gratuidade de Deus.
Com efeito, Deus nos ama e sempre
se oferece a nós, mesmo nas nossas
misérias. Quando mantemos o olhar
fixo n’Ele, abrimo-nos ao perdão que
nos renova e somos confirmados pela
sua fidelidade”.
“Com efeito, sobre a vida religiosa,
paira esta tentação: ter um olhar mun-

dano. É o olhar que já não vê a graça
de Deus como protagonista da vida e
vai à procura de qualquer substituto:
um pouco de sucesso, uma consolação afetiva, fazer finalmente aquilo
que quero”, frisou o Papa.
“A vida consagrada, quando deixa de girar em torno da graça de
Deus, retrai-se no próprio eu: perde
impulso, acomoda-se, paralisa.” E
sabemos o que acontece depois! Reivindicam-se os espaços próprios e os
direitos próprios, deixamo-nos cair
em críticas e murmurações, indignamo-nos pela mais pequena coisa que
não funcione e entoamos a ladainha
da lamentação acerca dos irmãos,
das irmãs, da comunidade, da Igreja
e da sociedade. Já não se vê o Senhor
em tudo, mas só o mundo com as suas
dinâmicas; e o coração se restringe.
Castidade, caminho para amar
sem se apoderar
A fim de ter um olhar justo sobre
a vida, Francisco convidou os consagrados a pedirem para “saber ver,
como Simeão, a graça de Deus que
veio para nós. O Evangelho repete
três vezes que Simeão tinha familiaridade com o Espírito Santo, que
estava nele, o inspirava e impelia.
Tinha familiaridade com o Espírito
Santo, com o amor de Deus”.
“A vida consagrada, se permanecer firme no amor do Senhor, vê a
beleza. Vê que a pobreza não é um
esforço titânico, mas uma liberdade
superior, que nos presenteia como
verdadeiras riquezas Deus e os outros. Vê que a castidade não é uma
esterilidade austera, mas o caminho
para amar sem se apoderar. Vê que
a obediência não é disciplina, mas
a vitória, no estilo de Jesus, sobre a
nossa anarquia.”
A seguir, o Papa contou uma experiência vivida por algumas religiosas: “Numa das terras onde ocorreu
o terremoto, falando de pobreza e
vida comunitária, havia um mosteiro beneditino. Outro mosteiro convidou as religiosas para se mudar e
viver nesse mosteiro. Elas ficram ali
pouco tempo, mas não eram felizes,
pensavam no lugar que tinham deixado, nas pessoas de lá. No final, decidiram voltar e fazer o mosteiro em
dois trailers. Em vez de estarem num
grande mosteiro, confortáveis, eram
como pulgas, ali, todas juntas, mas
felizes na pobreza. Isso aconteceu no
ano passado. Uma coisa bonita!”

Papa Francisco, em 02/02/2020.
Fonte: https://www.vaticannews.va/
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ALÉM DO HORIZONTE

“E A PALAVRA HABITOU
ENTRE NÓS” (JO1,14)
O ano que está findando trouxe-nos
nova esperança com a publicação de
um precioso texto de Estudos com o
título acima. No Natal celebramos
com o Evangelista João, a memória
deste acontecimento único na história da humanidade. O Pai enviou-nos
o seu Filho, Palavra viva, que nos falou pelo seu modo de ser, com palavras e mesmo sem palavras.
Acolhendo a Palavra que veio morar entre nós, entramos num promissor movimento de renovação da Igreja, impulsionado pelo Papa Francisco,
desde o início do seu ministério. Em
continuidade com a Assembleia Episcopal de Aparecida em 2007, realizou-se há pouco a Assembleia Eclesial
da América Latina no México; toda
a Igreja está no processo de preparação do Sínodo convocado pelo Papa

Francisco para Outubro de 2023, em
Roma e a nossa Igreja em São Paulo
vai retomar em Abril o Sínodo Arquidiocesano, iniciado em 2017.
Alguns grupos da nossa Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu já contribuíram com esses três eventos sinodais, e todos somos convidados a
rezar por eles e a seguir colaborando.
Visam a comunhão, a participação
do maior número possível dos batizados e a renovação missionária de
toda a Igreja.
No Brasil, a Igreja está em plena
sintonia com esse movimento pelas
Diretrizes da Ação Pastoral, aprovadas em Maio de 2019. A nossa Paróquia/Santuário reorganizou, a partir
delas, a sua estrutura pastoral.
Apesar da pandemia que atrasou
o cronograma de implementação

dessas diretrizes, esse belo Projeto
segue o seu caminho. Consiste basicamente em construir a comunidade
– cada comunidade eclesial, pequena
ou grande – como casa sustentada
por quatro pilares: Palavra, Pão, Caridade e Missão. Assim, toda comunidade pode tornar-se Comunidade
Eclesial Missionária.

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 passo mais recente foi a apresentação de um texto de estudo sobre o
Pilar da Palavra. É o livro: Estudos
da CNBB 114. Você pode encontrá-lo facilmente nas livrarias católicas,
também na Loja oficial de artigos religiosos do Santuário sob o título: “E
a Palavra habitou entre nós” (Jo
1,14). Recomendamos vivamente a
leitura atenta desse texto e o seu aprofundamento, em reuniões de grupos
e equipes pastorais. Esse estudo nos
ajudará a avivar o gosto pela Palavra
de Deus, a inspirar toda a nossa ação
pastoral na Palavra de Deus e a criar
novas Comunidades Eclesiais Missionárias. Ele fundamentará nosso ardor
missionário, num maior compromisso
pela evangelização dos jovens, a acolhida fraterna e o aprimoramento da
comunicação, que são os três destaques deste nosso Ano Pastoral, aprovados na Assembleia paroquial realizada em Novembro de 2021.
Quem participou da Assembleia
ouviu a apresentação de uma bela
síntese desse maravilhoso texto, pelo
nosso catequista Sami Abraão, coordenador do Pilar da Palavra, junto
com o Padre Guilherme César,scj.
Enviamos esse texto aos que estiveram presentes e aos coordenadores
pastorais.
Outros estudos semelhantes serão
oferecidos pela CNBB nos anos seguintes, sobre cada um dos pilares
que suportam as nossas comunidades. Eles não interessam apenas às
atividades pastorais agrupadas sob
cada Pilar, mas a todos os evangelizadores, devotos e colaboradores,
movimentos, equipes pastorais e comunidades.
Nosso Padroeiro, o Apóstolo São
Judas Tadeu, membro da primeira
comunidade missionária fundada
pelo próprio Mestre, Jesus Cristo,
nos anime e interceda por nós!

PE. CLÁUDIO
WEBER, SCJ

Foco

8

Informação

Jornal São Judas
Janeiro / Fevereiro de 2022

saojudas.org.br

Foto: cathopic.com

ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

ENTÃO CONTINUA NATAL!...
Natal é fazer memória do nascimento de Jesus, Filho de Deus, Salvador dos homens. É celebrar e viver,
hoje e agora, Jesus entre nós, na família, na comunidade e na sociedade.
“Ele está no meio de nós!... Talvez
seja bom fazer uma leve reciclagem
na nossa mentalidade referente ao
Natal. Há quem teima em crer e afirmar que Jesus não cresceu...pois, em
cada Natal Ele voltar a ser criança,
que contemplamos no berço de palha,
no colo da Virgem Maria, acariciada
pela mão rude de José, carpinteiro de
Nazaré. Tentemos sair do imaginário,
do emotivo, do sentimental... e cair
na realidade. Apenas fazemos memória!... Então continua Natal!...
O tempo litúrgico do Natal se estende de vinte e quatro de Dezembro até o Domingo do Batismo de
Jesus. Após o Natal, as lojas desmontam o presépio, desfazem os
enfeites, recolhem as lâmpadas...
No início de janeiro, a Igreja faz o

mesmo ritual: guarda a imagem do
menino Jesus, encaixota os enfeites, o pinheirinho, as luminárias...
mas, a mensagem do Natal de Jesus permanece em nossa mente,
sua palavra ilumina nossa vida e
pela Eucaristia, Ele fica em nosso
coração. Então continua Natal!...
Por amor a nós, Jesus veio, se encarnou, nasceu, viveu, ensinou verdades, fez milagres, morreu na cruz
e ressuscitou vitorioso...Ele está em
nosso meio, quando reunidos e unidos estamos em seu nome, presente
em cada cristão, na sua Igreja, mãe
e mestra, no seu evangelho, nos seus
ministros revestidos de seu poder
pelo sacramento da Ordem, mas
principalmente presente na Eucaristia com sua presença real, sacramental, eucarística no pão e vinho consagrados. Crer e viver essa presença
de Jesus é celebrar Natal. Então continua Natal!...
Natal continua acontecendo, Jesus

continua nascendo em nosso coração, na família, na comunidade: se
formos instrumentos de paz, onde
vivemos e convivemos; portadores
de esperança para desanimados,
oprimidos e depressivos; semeadores de solidariedade para marcados
pelo abandono e miséria; construtores de um mundo mais humano,
fraterno, solidário e cristão. Então
continua Natal!...
Vivamos um Natal encarnado no
tempo e aberto à eternidade: Natal
de “presença” mais que de presentes;
Natal de “graça” mais que de compras; Natal de “partilha” mais que de
lucros; Natal de “família” mais que
de shopping; Natal de “mistério”
mais que de luzes(chinesas!)... Então
continua Natal!...
Aceitar e acolher o “presentão”,
que Deus Pai nos oferece no Natal;
ser presente “vivo” para o aniversariante do Natal; ofertar o “presente
natalino” aos irmãos, evangelizando-

-os. Então continua Natal!...
Jesus, sua presença, seu evangelho,
sua Igreja é luz para quem jaz na penumbra da dúvida e ignorância religiosa; na escuridão do pecado; nas
trevas do vício e nas sombras da morte... “Uma luz brilhou nas trevas!” (Is
9,1)... Então continua Natal!...
Na gruta de Belém, contemplamos
um Deus apaixonado pelos homens.
Ele valoriza e dignifica a cada um de
nós. Devemos ser eternos aprendizes
na escola do mestre de Nazaré, onde
ensina lições de paz, amor, justiça,
solidariedade, partilha, perdão e coerência de vida cristã. Oportunidades
e tempo não faltam para o exercício
e a prática das lições recebidas e ensinadas pelo mestre de Nazaré. Então
continua Natal!...
Em determinados ambientes, em
pleno Natal, se idolatra “Papai Noel”,
se vive uma mentalidade hedonista,
consumista e materialista, se celebra
a ceia natalina, festa de aniversário,
mas o aniversariante está ausente,
não foi convidado, nem é lembrado,
é um ilustre desconhecido... E se, por
acaso, comparecesse, seria considerado um “intruso,” um “penetra,”
uma presença incômoda... “Não há
lugar para Ele!”(Lc 2,7) “Ele veio
para os seus, mas os seus não o acolheram”(Jo 1,11). Apesar de tudo e
mesmo assim, anunciamos a alegria
do Natal, oferecemos o evangelho da
vida, apresentamos Jesus caminho,
verdade e vida. Ele é, e continua Filho de Deus e Salvador dos homens.
Então continua Natal.
Com Padre Zezinho cantamos:
“O mundo seria bem melhor, se o
Natal não fosse um dia, se as mães
fossem Maria, se os pais fossem
José, e se a gente se parecesse com
Jesus de Nazaré.”
“Na Belém do mundo, Cristo continua nascendo na “gruta” de corações que amam!”

PE. ALOÍSIO
KNOB,SCJ
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NOSSAS PASTORAIS

A CRUZ DEHONIANA
Símbolo da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus
(Dehonianos), a cruz dehoniana expressa a espiritualidade deixada por
Padre Dehon: o amor e a reparação.
Caso você conheça nossos padres, irmãos e seminaristas, já os deve ter visto trazendo esta cruz no peito. A mesma cruz tem servido de motivo para
painéis, capas de revistas, cartazes vocacionais. Tudo isso porque essa cruz
tem um significado muito grande para
nós, da Família Dehoniana.
A cruz, por si só, é símbolo da entrega de Cristo por nós. O amor, visivelmente expresso também no símbolo do coração, é a presença viva
de Cristo Ressuscitado na Eucaristia,
entendida como atitude de proximidade adorável. O Coração de Cristo
se dá e se revela plenamente sobre a

cruz, entregando-se como oferta vitimal para a libertação e a salvação dos
pecadores. Uma entrega de amor sem
medida, oblativa, oferta da vida para
que tivéssemos mais vida.
Na cruz, vemos o Coração de Deus,
um Deus que ama tanto a humanidade a ponto de dar sua vida. É isso que
queremos dizer com a cruz dehoniana.
Ao dizer “coração” subentendem-se as
atitudes interiores imutáveis, que projetam o rosto de Deus no rosto de Cristo,
unindo, pelo dom da graça e pelo esforço da imitação, a nossa configuração às
atitudes de Cristo. O Coração de Jesus,
símbolo profundamente evocativo, leva-nos ao centro de nossa fé: Deus, que é
amor. Um amor que se revela e se doa
no amor redentor de Cristo, oferecendo e
suscitando, em quem o acolhe, uma vida
nova na caridade, uma vida que se torna

possível pelo dom do coração novo.
Observe um detalhe: é um coração
vazado: não está desenhado sobre a
cruz. A cruz aparece como uma forma. É justamente nisso que encontramos um outro grande significado
de nossa cruz. Uma vez que ela tem
a configuração de uma forma, nada
mais simples de entender que cada
um deve colocar ali seu coração. É
por isso que somos religiosos do Coração de Jesus. Devemos ter um coração igual ao d’Ele. Igual no jeito
de tratar as pessoas, no amor pelas
coisas do Pai e pelo Reino. E, acima
de tudo, igual em Sua doação total,
quando se entregou na cruz.
Claro que esta cruz não serve somente para nós, é de toda a Igreja e
de todos os cristãos. Nós, dehonianos, nos identificamos nela. Mas você
também pode identificar-se e usá-la.
Existem muitos jovens, leigos e leigas, que a levam em toda parte. Tanto
se identificaram com o nosso modo de
ser e de viver, que se tornaram leigos
e leigas dehonianos. Como você vê,
entre nós é assim. Trazemos no peito
uma cruz em forma de coração. É para
nunca esquecer que devemos modelar
nosso coração no Coração do Mestre.
SEJA UM LEIGO DEHONIANO!
Para informações ou interesse em participar dos Leigos Dehonianos, entrar
em contato com Helena, tel. 997821006 ou Tereza, tel. 98181-2082.

LEIGOS DEHONIANOS
SETOR 1 FAZEM SEU
COMPROMISSO
No dia 15 de Agosto de 2021 os
Leigos Dehonianos da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu/São Paulo,
fizeram um dia de retiro espiritual
na Casa das Irmãs da Congregação
das Pequenas Missionárias de Maria
Imaculada, próximo ao Santuário. O
pregador do retiro foi o Pe. Claudio
Weber, scj, assessor eclesiásticos dos
leigos dehonianos, que com muita
propriedade falou sobre Pe. Dehon
e a Eucaristia, relembrando várias
passagens de Pe. Dehon durante sua
caminhada e mostrando no tempo
atual como seria, com a pandemia e a
ajuda ao próximo.
No final do retiro foi realizada a
missa em que todos fizeram a sua
renovação de compromisso, outros
pela 1ª vez e outros o compromisso
definitivo. Neste dia também comemoramos o aniversário de casamento
do casal José e Annete Garcia que
completaram 45 anos de casados.
Que Pe. Dehon interceda diante de
Deus por eles e sua família!
Aos Leigos Dehonianos que não
puderam participar do Retiro, foi
agendado o dia 12 de Setembro, e todos puderam fazer seu compromisso.

OFICINA DE ORAÇÃO E VIDA
(uma nova evangelização)
Jesus nos convida a estarmos diariamente em sua presença. Na Oficina de Oração e Vida, vivenciaremos na prática, de modo simples,
passo a passo:
• O Relacionamento íntimo com Deus.
• Orar com a Bíblia, sentindo a presença de Deus, seu consolo, sua
força e paz.
• Libertar-se das tristezas, ansiedades, angústias, ressentimentos,
frustações e complexos.
• Conciliar as relações na família, no trabalho e na comunidade.
• Enfrentar com sabedoria e serenidade os desafios do dia a dia.
• Ser mais livre, feliz, alegre e saudável.
VENHA CONHECER E PARTICIPAR!
Gratuito, com 15 encontros, um por semana, iniciando em 31/01/2022.
Manhã: das 10h às 12h ou noite: das 19h às 21h.
Informações e inscrições: Secretaria da Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu, telefone (WhatsApp) 988793030 (Ivaldir) ou telefone (WhatsApp)
97276-9003 (Irene).
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A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU

NOTÍCIAS DA OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU
SAIBA COMO FAZER DOAÇÕES OU
COMPRAR NO BAZAR DA OBRA
SÃO JUDAS TADEU
As doações que chegam à Obra Social
São Judas Tadeu, localizada na zona sul
de São Paulo, rapidamente são transformadas em uma importante ajuda para a
comunidade assistida pela entidade.
É no bazar permanente de móveis,
que os objetos e ítens em bom estado
de conservação, como mesas, armários, racks, sofás, camas, artesanatos,
eletrodomésticos, eletrônicos, além
de roupas, são comercializados a preços bem acessíveis, o que faz da ação
a principal fonte de renda que garante a realização dos serviços sociais.
Os recursos contribuem até para
montar as cestas básicas de alimentos,
distribuídas mensalmente às famílias
necessitadas. Algumas vezes as doações nem acabam indo para o bazar e
servem para ajudar os lares carentes.
O bazar permanente funciona três
dias da semana: às segundas, quartas e
sextas-feiras, das 9h às 15h, e também
está aberto no dia 28 de cada mês.
Cleiton Lima, responsável pela organização do bazar, explica que todo
material passa por avaliação e recebe a manutenção necessária. “Temos
uma equipe treinada que vai ao local
para retirar as doações de grande volume, no caso de móveis, alguns precisam ser desmontados, tudo é higienizado e tratado com zelo”, afirma.
No caso de computadores, note-

book ou tablets podem receber até
nova configuração ou reparos antes
de serem colocados à venda.
Devido a essa qualidade, o bazar
da Obra São Judas Tadeu costuma
ser bastante concorrido e frequentado por pessoas de diferentes regiões.
“Há o público final que compra para
usar e outros que adquirem para revenda ou para utilizar as peças, no
caso dos eletrônicos ou celulares”,
observa Cleiton.
Dependendo do tipo de doação, a
equipe está preparada para retirar até
em cidades da Grande São Paulo, do
interior ou litoral. “A pessoa interessada pode nos ligar, fazemos a ficha
de doação e programamos a retirada
de acordo com a disponibilidade”,
explica Cleiton, que se recorda do
caso de uma mansão que ficou por
quase 70 anos fechada e um dos herdeiros da família entrou em contato
com a obra social para doar os móveis, todos eram de pura madeira e
estavam em perfeito estado. Contatos
para mais informações: Telefone (11)
2050-6190/ e-mail: obrasocial@saojudas.org.br
Endereço: Avenida Piassanguaba,
3.061, Planalto Paulista, São Paulo
(estação São Judas do Metrô).
Texto e foto: Marcia Macedo

1 - ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE
CUIDADOR DE IDOSO EM PARCERIA COM A ESCOLA
ALPHA, COM APOSTILA E CERTIFICADO.
Dias: 15 e 22/02/22 das 9h às 16h
Investimento: R$ 150, 00 em dinheiro
Trazer 1 cópia do RG.
Inscrições: até dia 11/02
Informações e inscrições na Secretaria da Obra Social.
2- ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE
PORTARIA, CONTROLADOR DE ACESSO E RECEPÇÃO,
EM PARCERIA COM A ESCOLA ALPHA, COM APOSTILA E
CERTIFICADO.
Dia: 23/02/22 das 10h às 16h
Investimento: R$ 80,00 em dinheiro
Trazer 1 cópia do RG.
Inscrições: até o dia 18/02
Informações e inscrições na Secretaria da Obra Social.
3 - PALESTRA:
ABRINDO PORTAS, COM
VIVIAN CASTANHEDA
Na palestra, serão abordados:
- Orientações para fazer um bom
currículo;
- Como se preparar para uma entrevista de emprego, com e muitas dicas para se destacar.
Dia: 29/01/2022, às 9h
Local: Obra Social São Judas
Tadeu
Inscrições pelo telefone 2050-6190.
Inscrições e informações na Obra Social São Judas Tadeu de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Endereço: Av. Piassanguaba,
3061. Tel: (11) 2050-6190.
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ACONTECEU

CANTATA DE NATAL NO SANTUÁRIO
Centenas de pessoas prestigiaram a Cantata de Natal que aconteceu na noite de 04 de Dezembro, na Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu .
O belíssimo repertório natalino de duas horas foi apresentado pelos jovens seminaristas do Seminário Dehoniano de Filosofia (Taubaté/SP) e convidados especiais, como a renomada Soprano Natália Áurea e o músico Claudemir Marcel de Faria.
O Padre José Ronaldo de Castro Gouvêa, scj foi responsável pela direção musical.
A participação do público, paroquianos e devotos, foi especial na Cantata, que colaborou para celebrar a alegria do espírito
natalino. Dentre as canções mais populares foram apresentadas “Jesus Cristo” (Roberto Carlos), “Folia de Reis”, “Noite
Feliz” e “Happy Day”. Parte do ingresso foi a doação de alimentos não perecíveis, que auxiliarão o Seminário Dehoniano.
Tivemos no evento a presença de Andrea Souza, Secretária Adjunta de Cultura do Município de São Paulo.
Ao final da apresentação, os Padres Dehonianos presentes, concederam a bênção ao público.
A Cantata foi organizada pelo Serviço de Animação Vocacional (SAV), sob responsabilidade do Pe. Rarden Pedrosa,scj e o apoio de funcionários e colaboradores da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

OBRA SOCIAL GANHA TROFÉU COMO DESTAQUE DA CIDADE
A Revista São Paulo em Destaque realizou no dia 26 de Novembro um evento premiando com um troféu as pessoas e
entidades que foram destaques da cidade em 2021 e uma das entidades premiadas foi a Obra Social São Judas Tadeu, pelos
seus trabalhos sociais. O evento ocorreu na Associação Mie Kenjin e contou com a presença de empresários, entidades,
jogador de futebol, promotora, humorista, socialite, entre outros, com trabalhos que impactaram neste ano.
Recebeu o troféu o Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj, Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu e estiveram presentes a coordenadora Ada Monteiro e o funcionário Cleiton Lima, representando a Obra Social São Judas Tadeu.
Saiba mais sobre a Revista São Paulo em Destaque em: https://www.revistasaopauloemdestaque.com.br/

FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS
No dia 09 de Dezembro foi encerrada a 5ª edição da formação para catequistas de Catequese infantil, Crisma e Catequese
para adultos, elaborada, organizada e preparada pelo teólogo e catequista Sami Abraão, com a responsabilidade do Pe. Guilherme César Silva Rocha,scj.
Ao todo, 13 pessoas receberam o certificado de conclusão do curso que começou em Outubro de 2021 e teve duração de
2 meses com encontros semanais. Participaram da formação alguns catequistas do Santuário com o objetivo de se atualizarem, bem como leigos que possuíam o desejo de serem catequistas.
Como nas demais edições, foram desenvolvidos temas que auxiliam os catequistas a inserir os catecúmenos e os catequizandos no Mistério Pascal de Cristo.
Se você tem o desejo de ser catequista e quiser conhecer o grupo de catequistas do Santuário, o grupo se reúne e participa
nas missas das 10h aos domingos, na igreja nova. Os que se adaptarem e quiserem seguir neste caminho, poderão participar dos eventos da Catequese, como retiros,
formações e serem auxiliares de catequistas. Para mais informações, entre em contato por e-mail: sami.catequistasjt@gmail.com

BÊNÇÃOS NA FUTURA PARÓQUIA DE N. SRA. DE GUADALUPE
No dia 12 de Dezembro de 2021, na Chácara Klabin, zona sul de São Paulo, houve a celebração com a bênção da pedra
fundamental do templo e terreno onde será construída a futura Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Arquidiocese de
São Paulo - Região Episcopal Ipiranga.
A cruz (foto) que pertencerá à nova Paróquia foi doada pela nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
A comunidade dos moradores do bairro já existe e está sendo animada para envolver os moradores a colaborarem neste
processo. Presenças do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, Dom Ângelo Mezzari e Dom Carlos
Lema, Bispos Auxiliares da Arquidiocese, diversos padres, diáconos e membros de várias comunidades. Presença do Prefeito do Município de São Paulo, Ricardo Nunes, dos subprefeitos de Vila Mariana e Ipiranga, vereadores.
Na ocasião também foi inaugurada a Praça Padre Napoleão dos Anjos Fernandes, em frente ao terreno da futura Paróquia.
O nome da Praça, Padre Napoleão, vem do religioso da Congregação dos Padres do Sion, que trabalhou na Região Ipiranga,
no Colégio São José, em Paróquias e hospitais. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós!
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PASTORAL DA ACOLHIDA
PRECISA DE VOLUNTÁRIOS

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS

MISSA DE POSSE DO PÁROCO E REITOR

Toda primeira sexta-feira do mês acontece no
Santuário a tradicional Missa Reparadora em
louvor ao Sagrado Coração de Jesus. As próximas serão nos dias 07 de Janeiro e 04 de
Fevereiro de 2022, às 9h na igreja nova. As
reuniões do Apostolado da Oração retornarão
em 03 de Fevereiro às 14h no Salão Dehon.

O Pe. Daniel Ap. de Campos,scj (foto), será
oficialmente o Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu. A celebração eucarística da posse será no dia 28 de Dezembro às
12h, na igreja nova, presidida por Dom Ângelo
Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a Região Episcopal Ipiranga. Você, paroquiano, devoto de São
Judas Tadeu, é nosso convidado especial para
participar dessa celebração, presencialmente
ou online, transmitida pela WebTV e Facebook do Santuário São Judas Tadeu.
O Pe. Daniel havia assumido a administração
paroquial do Santuário em 1º de Agosto, interinamente, após o Pe. Eli Lobato dos Santos,scj
ser nomeado Superior Provincial da Província
Brasil São Paulo da Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de Jesus.

BÊNÇÃO DA GARGANTA
NO DIA DE SÃO BRÁS

No dia 03 de Fevereiro, ocorre a memória de
São Brás, bispo e mártir. Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu será concedida a bênção
da garganta em todas as missas do dia: às 07h,
9h, 12h, 15h, 17h e 19h30, na igreja nova.
25 ANOS ENQUANTO SANTUÁRIO

ADORAÇÕES AOS SANTÍSSIMO

As adorações ao Santíssimo Sacramento no
Santuário acontecem às quintas-feiras, na
igreja antiga, das 8h às 16h, com transmissão
online das 10h às 11h (Youtube e Facebook).
Além disso, na primeira sexta-feira de cada
mês, há Adoração ao Santíssimo especial
pelas Vocações, das 14h às 15h, presencial
e online.
MISSA DOS BAIANOS

No dia 16 de Janeiro, domingo, será celebrada
a tradicional Missa dos Baianos na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, às 14h na igreja
nova, presidida por Dom Luiz Flávio Cappio,
OFM, Bispo da diocese de Barra (BA). Essa
será a 31ª Missa dos Baianos celebrada em
nossa comunidade.

Com a pandemia o número de voluntários diminuiu muito na Pastoral da Acolhida da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Se você for
uma pessoa acolhedora, comprometida, que
tem disponibilidade para servir aos domingos
nas missas e quiser ser voluntária, entre em
contato com a responsável pela pastoral, Sra.
Isolina Alves, aos domingos, das 8h às 12h na
sala da acolhida (hall igreja nova). Venha conhecer!

RÁDIO SÃO JUDAS TADEU

A Web Rádio São Judas Tadeu tem uma programação especial, voltada a você, devoto de
São Judas Tadeu. Acesse pelo site: radiosaojudastadeu.com ou baixe pela Google Play nosso
Aplicativo: Rádio São Judas Tadeu.

Em 18 de Novembro de 2022, nossa comunidade vai celebrar os 25 anos da instalação
oficial do Santuário, por ato do então Cardeal
Arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, que em
1997 presidiu a consagração do templo e do altar. Fique atento à programação que divulgaremos ao longo do ano, para celebrarmos juntos!

A PARTIR DE FEVEREIRO NO SANTUÁRIO

Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu:
- A partir do dia 05 de Fevereiro: volta da
celebração da missa às 19h30 aos sábados, na
igreja nova.
- A partir do dia 07 de Fevereiro: volta do
atendimento às confissões até às 20h na Capela
de Bênçãos e Confissões (ao lado da Secretaria
Paroquial).

Jornal São Judas
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MISSA POR CURA E LIBERTAÇÃO E RCC

PROJETO BEM VIVER

A Missa por cura e libertação na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu voltará a ser celebrada no dia 03 de Fevereiro às 19h30 na
igreja nova. O grupo de oração da RCC-Renovação Carismática Católica retornará no dia
07 de Fevereiro, às 19h30, na igreja antiga.

Os encontros do Projeto Bem Viver, da Obra
Social São Judas Tadeu, acontecem toda terça-feira, das 14h às 16h, na 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.

CURSO DE APROFUNDAMENTO DA FÉ

Dentro de cada ser humano há uma busca pelo
infinito, há um vazio que precisa ser preenchido. Essa procura não termina nunca, mas
é possível direcioná-la para o fim a que todo
homem e mulher são chamados: a construção
do Reino de Deus, já aqui neste mundo. É preciso que procuremos de forma concreta compreender nossa fé, a doutrina de nossa Igreja,
Mãe e Mestra, para podermos melhor viver e
testemunhar o Evangelho do Reino. Por este
motivo todos são convidados a participar do
Curso de Aprofundamento da Fé que voltará a
reunir-se na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, nas quartas-feiras, às 20h. Para mais informações e inscrições, entre em contato com
a Secretaria Paroquial. O Curso vai iniciar no
dia 02 de Fevereiro de 2022.

DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO

A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu promoverá nos dias 15, 16 e 17 de Fevereiro,
Formações sobre Educação. A inscrição poderá ser realizada na Secretaria Paroquial. A
taxa será de R$60,00 para os três dias de formação. Palestrantes:
15/02 – 19h – Educação Cristã, com Dom
Carlos Lema, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e Vigário Episcopal para
Educação.
16/02 – 19h – Educação na Campanha da
Fraternidade, com Pe. Patricky Batista, Secretário Executivo da Campanha da Fraternidade e Secretário Geral Adjunto da CNBB.
17/02 – 19h – A Educação Pós-Pandemia,
com Pe. Carlos Albberto Contiere, SJ, Diretor do Pateo do Collegio – SP.

AGENDA PARA CASAMENTOS 2022

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.
ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA

O serviço de atendimento psicológico do
Santuário São Judas Tadeu conta com psicólogos e psicopedagogos, todos voluntários.
Esse atendimento psicológico para crianças,
jovens e adultos existe no Santuário desde
Julho de 1984 e foi criado pela psicóloga
Mariângela Mantovani, que até hoje coordena o projeto. Mais informações na Secretaria
Paroquial ou pelo telefone (11) 3504-5700.

CALENDÁRIO 2022 DO SANTUÁRIO –
ÚLTIMAS UNIDADES!

O Calendário do Santuário São Judas Tadeu
2022 já está quase no fim. Adquira já o seu, 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!

Siga a Obra Social São Judas Tadeu nas
Redes Sociais: Facebook e Instagram!
Mais informações e-mail:
regina.cpm@gmail.com e
regicpm@yahoo.com.br.
PARTIRAM PARA A CASA DO PAI

Faleceu no dia 18 de Dezembro, Thereza Thimm
Girardin, membro da
Pastoral Litúrgica, do
Apostolado da Oração e
Ministra extraordinária da
Eucaristia do Santuário.

Faleceu no dia 19 de Dezembro, o Pe. José Norberto Konrad,scj, aos
87 anos, por complicações decorrentes do Mal
de Alzheimer e AVC.
Na Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu, o Pe.
Norberto foi vigário cooperador de 1970 a 1971, e depois vigário
paroquial de 1997 a 2003.
Que o Sagrado Coração de Jesus, em sua
misericórdia, receba essas nossos irmãos em
seu Reino de Amor e misericórdia. A nossa
oração e solidariedade aos amigos (as) e às
famílias enlutadas. “Salvos pela morte de
vosso Filho, ao vosso chamado despertaremos para a Ressurreição!”

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 16 de Dezembro 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

Nosso
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PROGRAMAÇÃO DE
ANO NOVO NO SANTUÁRIO
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. Serão transmitidas pelo Youtube e Facebook do Santuário as missas das 15h, 17h e 19h30. 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.
Será transmitida pelo Youtube e Facebook do Santuário a missa
das 12h. 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

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

familiadosdevotos@saojudas.org.br

E NO ENTANTO QUERES DAR-NOS
ALEGRIA!
Cercado fielmente de silenciosas potências benignas, maravilhosamente protegido e consolado, quero viver estes dias contigo, e contigo
entrar no ANO NOVO.
Nosso coração ainda quer se lamentar do passado, ainda nos oprime o grave peso dos dias maus. Ó Senhor, dá às nossas almas amedrontadas a salvação que nos tens preparado.
E tu nos apresentas o duro cálice, o amargo cálice do sofrimento
cheio até a borda, e nós o tomamos, sem tremer, da tua boa e amada
mão.
E, no entanto, ainda queres nos dar alegria por este mundo e pelo
esplendor do seu Sol. Nós queremos recordar o que já passou, pertence a ti a nossa vida inteira.
Faze arder hoje as quentes e silenciosas velas que trouxeste à nossa escuridão; reconduze-nos, se é possível, à unidade. Nós sabemos
que tua luz arde na noite.
Quando o silêncio profundo descer, faze-nos ouvir aquele som
cheio do mundo que, invisível, se estende em torno de nós, e alto
canto de louvor de todos os teus filhos.
Maravilhosamente socorridos por potências benignas, consolados,
esperamos todo o futuro evento. Deus está conosco de tarde e de manhã, absolutamente, em cada novo dia.
Dietrich Bonhoefer

Um novo ano de 2022 abençoado,
repleto da presença de Deus a todos os
leitores do Jornal São Judas!

