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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - NÃO PODE SER VENDIDO

“A Eucaristia é grande dom
do Coração de Jesus!”
Padre Leão João Dehon, scj - Fundador
da Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus, Dehonianos

E mais: Você sabe o que significa Deus ser Uno e Trino? O 1º Congresso Acadêmico Eucarístico no
Santuário São Judas Tadeu e o Jubileu de Ouro de Vida Religiosa do Pe. Cláudio Weber,scj.
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Editorial

O CULTIVO DA ESPIRITUALIDADE NAS
SOLENIDADES DE JUNHO
Junho é um mês marcado pela presença de grandes solenidades litúrgicas. Encerraremos o Tempo Pascal
com a solenidade de Pentecostes.
Celebraremos a Santíssima Trindade, o Santíssimo Corpo e Sangre de
Cristo (Corpus Christi), a Natividade de São João Batista e o Sagrado
Coração de Jesus. São solenidades
que expressam de maneira fecunda
a fé cristã católica, pois conseguem
indicar vários pontos importantes
do cultivo da nossa espiritualidade.
Pentecostes, com a efusão do Espírito Santo, fortalece o cristão para que
possa testemunhar e anunciar a Boa
Nova. A Santíssima Trindade expressa a comunhão divina que mostra o
caminho para a realização plena da
criatura. Corpus Christi exprime a
centralidade da vida da Igreja na Eucaristia que é fonte inesgotável da
presença divina na história humana.
João Batista, último dos profetas que
anunciou e apontou o Salvador presente entre os homens. O Sagrado
Coração de Jesus expressa a intimidade de Jesus, humano e divino.
Este mês nos move a viver com
grande intensidade a nossa espiritualidade, pois suas solenidades são
indicadores do amor que Deus tem
pela humanidade. A cada dia seremos
convidados a assumir este amor e expressá-lo em nossas vidas. Os artigos
desta publicação pretendem levar o
leitor a compreender a grande ligação que existe entre o mistério eucarístico e o transbordar de amor que
emana do Coração de Jesus. Uma
entrega de amor total que foi capaz
de tornar-se alimento para fortalecer
a nossa vida.

Neste mês, celebraremos junto com
o Padre Cláudio Weber, scj, seu Jubileu de Ouro de vida religiosa. Este
momento importante para a vida deste religioso do Sagrado Coração de
Jesus deve ser festejado por todos,
uma vez que, sua vida entregue aos
deveres presbiterais expressa a misericórdia e a força espiritual advinda
da consagração a Deus.
Neste mês também teremos no
Santuário o 1º Congresso Acadêmico
Eucarístico. Será um momento para
aprofundarmos melhor nosso conhecimento teológico, canônico e espiritual sobre o Sacramento da Eucaristia. Este evento será realizado em
parceria com a Faculdade Dehoniana
(Taubaté/SP). Maiores informações
acesse o site oficial do Santuário:
www.saojudas.org.br.
Venha vivenciar as solenidades de
junho em nosso Santuário ou acompanhe pela WebTv (Youtube ou Facebook) ou WebRádio São Judas Tadeu. Os horários de Missa no dia
de Corpus Christi serão às 7h, 9h,
12h, 15h seguida de Procissão pelas
ruas do bairro, 17h e 19h30.
De segunda a sexta-feira nossos
horários de Missa são: 7h, 9h, 12h,
15h, 17h e 19h30; sábado: 7h, 9h,
12h, 15h e 19h30; domingo: 7h,
8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e
19h30. Faço votos que todos os devotos de São Judas Tadeu possam alcançar graças e bênçãos de Deus pela
intercessão de nosso padroeiro.

PE. DANIEL APARECIDO DE CAMPOS

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO JUNHO
01 –São Justino. Dia Nacional da Imprensa.
03 – Dia do Profissional de RH e Dia da Conscientização contra a
obesidade mórbida infantil. Primeira Sexta-feira do mês, Missa
Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às 9h.
04 – Dia Mundial contra a agressão infantil e Dia do Engenheiro
Agrimensor. Primeiro Sábado do mês, Missa Reparadora ao Imaculado
Coração de Maria às 12h.
05 – Solenidade de Pentecostes. Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente.
06 – Memória da Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja.
09 – Memória de São José de Anchieta. Dia Nacional de Anchieta,
Apóstolo do Brasil. Jubileu de Ouro – 50 anos de vida religiosa do Pe.
Cláudio Weber,scj.
10,11 e 12/06 – 112º Encontro de Casais com Cristo- ECC São Judas
Tadeu na Escola Estadual Prof. Lourenço Filho à Al. dos Tacaúnas, 181,
Planalto Paulista, São Paulo/SP.
11 – Memória de São Barnabé, Apóstolo. Dia do Educador Sanitário.
12 – Solenidade da Santíssima Trindade. Dia dos Namorados; Dia do
Correio Aéreo Nacional; Dia contra o trabalho infantil.
13 – Memória de Santo Antônio de Pádua. Início da Semana do Migrante.
14 – Bv. Francisca Paula de Jesus (Nhá Chica).
15 – Dia Mundial de combate à violência contra o Idoso.
16 – Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de
Cristo (Corpus Christi).
17 – Dia Mundial de Combate à desertificação e à seca.
18 – Dia do Químico.
19 – 12º Domingo do Tempo Comum. Dia do Migrante.
20 – Dia Mundial dos Refugiados. Dia Nacional do Vigilante.
21 – Memória de São Luís Gonzaga. Dia do profissional de Mídia. Dia
do Mel. Início do Inverno às 6h13.
23 – Solenidade da Natividade de São João Batista (Antecipada este
ano); Dia do Atleta Olímpico.
24 – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Dia Mundial de Oração
pela Santificação Sacerdotal. No Santuário missa solene às 9h, na igreja
nova (Apostolado da Oração).
25 – Memória do Imaculado Coração de Maria.
26 – 13º Domingo do Tempo Comum. Dia internacional da luta contra o
uso e o tráfico de drogas; Dia Internacional de apoio às vítimas da tortura.
27 – Dia Nacional do Vôlei e dia do Relojoeiro.
28 – Memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Dia dedicado a São
Judas Tadeu no Santuário. Confira programação no site: www.saojudas.
org.br. Fundação da Congregação dos Padres do Sagrado Coração
de Jesus pelo Pe. Leão João Dehon,scj, em 28 de Junho de 1878.
Aniversário do Pe. Cleiton Guimarães dos Santos,scj.
29 – Dia do Pescador e Dia do Telefonista. Aniversário de ordenação
sacerdotal do Pe. Aloísio Knob,scj (59 anos).
30 – Santos Protomártires da Igreja de Roma.

PENSAMENTO DO PE. DEHON
“O Espírito Santo virá sobre nós para nos trazer a vida e mantê-la,
como a seiva vai do corpo da vinha aos seus ramos. Mas é preciso
que os ramos estejam ligados à vinha e cuidadosamente podados para
que dêem frutos (cf.Jo 15,1-8).”
Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)
Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus - Dehonianos
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SORRIR COMO JESUS SORRIA!
Florinda Monteleone pintou e doou um quadro
de Jesus sorrindo, de óleo sobre tela, e entregou
ao Pe. Daniel Ap. de Campos,scj na missa das 12h
do Domingo de Páscoa (17 de abril) e relata sua
motivação. Confira!

CORAÇÃO DE JESUS, FONTE ESPIRITUAL
Neste mês de junho somos convidados a
amar, honrar e glorificar o Sagrado Coração de
Jesus. Toda a espiritualidade do Coração de Jesus se fundamenta no Verbo encarnado, o Filho
de Deus, que nos deu o mandamento do amor:
“amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo
15,12). Jesus nos amou por primeiro, nos amou
até o fim, dando sua vida na cruz para nossa
salvação. Jesus ama e obedece ao Pai, faz a sua
vontade, nos alcança o perdão dos pecados e a
vida eterna. Ele, que é o Caminho, a Verdade e
a Vida, nos indica qual é o caminho para amar
a Deus, ou seja, o abandono à sua vontade, de
todo coração, com toda a alma, de toda mente.
Para amar Jesus precisa segui-lo, não apenas
com palavras, mas com os atos, principalmente na
caridade, pois no rosto e na vida dos irmãos encontramos a Cristo. Na leitura e meditação da Palavra
de Deus recebemos os ensinamentos para seguir a
Verdade. E é no encontro na mesa eucarística que
nos tornamos uma coisa só com Jesus. É naquele
momento de união com nosso Senhor que devemos nos entregar a Ele, confiar-lhe todos os nossos
desejos, os medos, as alegrias, as dores, e unidos a
Ele, conhecemos o verdadeiro amor de Deus. Assim nos tornamos mais fortes, corajosos, perseverantes, sábios, para seguir seu Caminho, para amar
o próximo como Ele nos amou.
A devoção ao Sagrado Coração nos coloca
diante da necessidade de reparar os pecados. Nós
colaboramos com esta obra de reparação, na vivência e testemunho da fé, da esperança e da caridade. Transformamos em oferta reparadora as
nossas fadigas, as nossas contrariedades cotidia-

nas, os sofrimentos. Oferecemos pelas mãos da
Virgem Maria, a Deus Pai, para que possa consolar e cancelar todas as ofensas feitas a Jesus.
O amor e o sacrifício caminham juntos. Toda a
nossa vida procede e renasce em função do amor
a Deus. Consagremos nosso coração e a nossa
vida ao Coração de Jesus para que vivamos em
seu Nome, e a Ele glorifiquemos.
A espiritualidade do Coração de Jesus exige
ser como Ele: manso, humilde e misericordioso.
A mansidão é a força e graça que nos faz buscar
sempre a vontade de Deus para o seu próprio bem
e dos irmãos. A humildade de Jesus nos ensina
a sermos pequenos por amor, em suas mãos nos
abandonar, em seu coração encontrar refúgio, não
se ensoberbecer, nem se exaltar, mas procurar a
glória de Cristo, com simplicidade e serenidade.
Ele nos quer misericordiosos, como o Pai do céu é
cheio de compaixão e misericórdia. O Coração de
Jesus é um oceano de amor, e todos que receberam o rico tesouro de seu Coração o testemunham,
transbordam, e comunicam com alegria.
No Coração de Cristo encontramos a fonte de
todas as graças e bênçãos do céu. Invoquemos o
auxílio da Virgem Maria, a proteção de São José,
pela intercessão de São Judas Tadeu. Amém.
DOM ÂNGELO ADEMIR
MEZZARI, RCJ

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

“Fiz esse quadro (foto) porque eu sempre vejo
imagens de Jesus meio triste, com a coroa de espinhos, sofrendo, e isso me deixa aflita. A gente nem
merece tantas graças... E Jesus deve sorrir para a gente também. Como diz a canção do Pe. Zezinho,scj: o
que é preciso pra gente ser feliz? Amar como Jesus
amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus
pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus
sorria... Desde 1982 eu dou aulas de pintura de óleo
sobre tela. A primeira vez que pintei a figura de Jesus
sorrindo foi em 2004. Depois fiz um quadro desses
para o Instituto Meninos de São Judas e agora ofereci
ao Santuário São Judas Tadeu. O Pároco, Pe. Daniel
gostou, e o recebeu no Domingo de Páscoa. O quadro
tem 80 cm de altura e 68 cm de largura.
Eu já pintei a imagem de Jesus sério também,
orando, mas eu gosto mesmo é de pintar Jesus sorrindo. Ele nos ama, sorri para nós! Ele continua
nos amando, mesmo com a gente fazendo besteira, errando. Eu tenho um quadro desses em casa e
rezo com ele, converso com ele, peço perdão, peço
socorro... O quadro me ajuda a rezar! Fala ao meu
coração. Quem sabe outros também possam rezar
com ele? Fiz e doei, não por vaidade ou para que
tenha algum cartaz, mas para que faça bem para as
pessoas, para que, através dessa pintura, as pessoas
olhem, pensem, se emocionem, ajam melhor. Peço
que Jesus toque os corações. Ele é Deus e ajuda!
Tenho 87 anos de vida e só tenho a agradecer. Quero
que a imagem dele mexa com o coração das pessoas assim como mexe
com o meu.”
Florinda Monteleone

Nosso
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE
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COMPORTAMENTO

O AMOR PODE DAR CERTO!

O QUE SIGNIFICA DEUS SER UNO E TRINO?
Deus é um só, mas não é solitário... Nós católicos cremos em um só Deus.
Recebemos esta tradição (que chamamos de monoteísta) daquela fé do povo de
Israel. De fato, Deus se revelou como um só e todo israelita devoto repete sempre
o Shemá: “Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é o único Deus” (Dt
6,4). Porém, ficamos atônitos ao ler nos Evangelhos que Jesus, que é Deus feito
homem (cf. Jo 1,14), vem reconhecido como o Filho de Deus (cf. Mc 1,1) e realmente se dirige a Deus em oração chamando-o de Pai (exemplo: Mt 11, 25-27).
E não só isso: Jesus também nos convida a participar da sua filiação e a chamar
Deus de Pai (cf. Mt 6,9).
E mais! Jesus ainda diz: “Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito para
que fique eternamente convosco: É o Espírito da verdade” (Jo 14,16-17). Ora, será
que Jesus se afastou da fé de Israel num único Deus? Certamente não! Na verdade, Ele nos revela uma realidade muito mais profunda: Deus é um só, mas não é
“solidão”. De fato, “Nós católicos não confessamos três deuses, mas um só Deus
em três pessoas: a Trindade consubstancial” (Catecismo da Igreja Católica, 253).
O Novo Testamento não apresenta a expressão “Santíssima Trindade”. Este é
um modo de “dizer” alguma coisa sobre este mistério profundíssimo. Esta expressão foi desenvolvida pela comunidade de fé, durante os primeiros séculos. Mas
isto não quer dizer que seja um dado inventado, pois o mesmo Novo Testamento
é cheio de menções ao Único Deus que se revela em Três Pessoas.
Atenção! Não é que o único Deus use “máscaras” e interprete uma relação familiar, como uma espécie de teatro pedagógico com o intuito de nos ensinar, por
exemplo, o valor de “ser comunidade”. Não! “Pai, Filho, Espírito Santo não são
meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre Si: O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede” (Catecismo
da Igreja Católica 254). Não se trata de um “teatro pedagógico”! Deus não mente!
Ele é Único e ao mesmo tempo a mais perfeita comunidade. É por isso que eu e
você somos Igreja! Isso mesmo: somos um povo que o Deus Uno e Trino convocou. Pelo Batismo (feito “em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo” – Mt
28,19) Ele quis nos reunir. Por isso, seja Igreja! Ame e adore o
Deus Uno e Trino!

PE. EDUARDO NUNES PUGLIESI, SCJ
Mestrando em Sacra Liturgia, em Roma.

Não há uma só pessoa que não queira ser amada. Você também, certo? Senão,
possivelmente não teria começado a ler esse artigo. Talvez você já tenha encontrado
alguém e esteja querendo construir um relacionamento sólido. Talvez, tenha vivido
algumas relações amorosas complicadas e esteja se perguntando quando encontrará
um amor que perdure e seja saudável.
O amor é um tesouro, mas não daqueles que se encontra para ter acesso fácil à felicidade eterna. Não quero que você desanime com a informação que darei a seguir.
O amor não é uma mágica que acontece em nossas vidas, e que basta encontrar a
pessoa “certa”, para que todos os nossos problemas sejam resolvidos.
Em 44 anos de experiência clínica e 38 anos de voluntariado na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, atendendo pacientes casais e individuais com questões de
relacionamento, cheguei à conclusão de que o amor maduro é uma construção contínua. O amor é como a Igreja da Sagrada Família (Barcelona, Espanha) que começou
a ser construída em 1822 e, até hoje, continua em obras e isso me encanta, pois a
comparo com a dinâmica da construção das famílias. Apesar de ter sido projetada
pelas mãos hábeis do arquiteto Antoni Gaudí, os espanhóis continuam aperfeiçoando o trabalho. Portanto, o amor é como a Sagrada Família: nasce com potência, mas
precisa de muito cuidado para ser duradouro.
Bem, vamos pensar bem, existem três abordagens do amor: o amor romântico, em
que você idealiza o outro e transfere para ele imagens de si, de pessoas que conheceu
e todo o seu ideário sobre relacionamentos; o amor amadurecido, em que se consegue separar aquilo que é seu do que é do outro e, por fim, o amor de alma gêmea
(raros, por sinal) que, apesar do nome, não está na esfera da idealização. Nesse caso,
além de fazer a separação essencial – daquilo que é seu e daquilo que é do outro –,
compreende-se e se aceita a pessoa como ela é, sem cobranças para que ela atenda
todas as suas expectativas.
Sim, construir o amor – sobretudo o amadurecido e o de alma gêmea, - exigirá
empenho de sua parte, mas vou te dar uma boa notícia: ele é a melhor ferramenta
para o autoconhecimento e a autoestima. Quando vivido de maneira sólida, nos coloca em contato profundo conosco e com os outros. Mas, calma, estamos falando de
amor e talvez você já esteja pensando em seu parceiro ou, se ele não existe, naquela
pessoa especial que ainda virá.
Opa! Que tal olharmos para a primeira pessoa que você deve amar antes de qualquer outra? Tem um espelho aí perto? Então, aproxime-se dele. Olhe profundamente
nos olhos refletidos. Essa pessoa refletida no espelho é alguém cheio de expectativas
e desejos. Há coisas de que gosta em si; outras, nem tanto. Outras ainda das quais
talvez nem tenha consciência e, nesse ponto, precisamos falar algo muito importante sobre o amor: ele não existe isoladamente. Como você o buscará na vida e se
relacionará tem a ver com as suas vivências afetivas anteriores. Amar e ser amado
é colocar em jogo nosso próprio passado. Se você estiver disposto a se examinar e
a mergulhar em si, terá a possibilidade incrível de se livrar de pesos que já não te
servem e abrir caminho para viver o amor de forma genuína. Não é maravilhoso?
Não será com um artigo curto que você chegará a alguma transformação interna
tão grande, mas quero que você, leitor, fique com essas ideias para refletir: o porque
é tão difícil acertar na “megasena do amor”. Talvez você mudando o seu jeito de
lidar, pode ficar bem mais fácil de acontecer.
Nos cursos de noivos que já realizei em várias igrejas, inclusive na nossa, sempre
deixei claro que fazer muitas cobranças, ou seja, DR (discutir a relação) nem sempre
se chega a algum lugar. Fazer IR (investir na relação) pode ajudar muito a você e o
outro se transformarem em pessoas mais fáceis de se relacionar. Investir na relação
começa primeiro consigo mesmo e, depois, com o outro. E se for preciso, procure
uma terapia e leia bons livros. Pense nisso. Acredite: O AMOR
PODE DAR CERTO!

MARIANGELA MANTOVANI

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.”

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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EUCARISTIA E NOVAS
RELAÇÕES SOCIAIS
No mês do Coração de Jesus e de Corpus Christi, o Santuário São Judas Tadeu oferece um Congresso Eucarístico que você, leitor(a), não deveria
perder. Participe, pois a Eucaristia é a mais completa oração para nós, católicos. Ela “contém e exprime todas as formas de oração”: a súplica pelas
nossas necessidades, desde o perdão e o pão de
cada dia à saúde e à fé; a intercessão pelos outros,
pecadores e santos, irmãos e inimigos; o oferecimento, a bênção e a adoração, a ação de graças e o
louvor (cf. CIC 2626-2643)
Não foi por acaso que Jesus instituiu a Eucaristia dizendo: “Fazei isto em memória de mim”.
Isto, não é somente a celebração ritual e litúrgica,
mas igualmente aquilo que Jesus foi e fez ao longo de toda a vida: cumpriu a vontade do Pai, pôs
em prática a Sua Palavra e a anunciava ao povo,
ofereceu a vida para a glorificação do Pai e para a
salvação dos homens todos.
Celebrar a Eucaristia em memória de Cristo é o
melhor modo de alcançarmos um coração manso e humilde, misericordioso e solidário como o
Coração de Jesus. Com o coração transformado
por Jesus, nos comprometeremos com o próximo,
com a causa dos pobres, dos doentes, dos desempregados; nos interessaremos pelos que vivem em
conflito para reconciliá-los entre si, e pelos que vivem afastados, para reconciliá-los com Deus. Viveremos cada vez mais como Jesus na sua relação
com o Pai e com o próximo.
Padre Dehon, apóstolo da Eucaristia e do Coração de Jesus, não se contentava com celebrar
diariamente a Eucaristia. Queria que a missa continuasse pelo dia todo; que a Palavra lida na celebração e a comunhão com o Coração de Cristo
inspirassem todos os seus atos e relacionamentos,
seu trabalho cotidiano, sua oração e evangelização, e as iniciativas sociais e missionárias. Recomendava isso aos sacerdotes e religiosos, aos leigos e suas famílias, aos operários e empresários,
estudantes e educadores.
Bento XVI, na sua Exortação Apostólica após a
celebração de um Sínodo Universal sobre a Eucaristia, deixou registrado para todos nós e para as
gerações futuras que “a união com Cristo, que se
realiza no sacramento, habilita-nos também a uma
novidade de relações sociais: a mística do sacramento tem um caráter social, porque a união com
Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os
outros aos quais ele se entrega. Eu não posso ter
Cristo só para mim; posso pertencer-lhe somente
unido a todos aqueles que se tornaram ou hão de
tornar-se seus. A propósito, é necessário explicitar
a relação entre mistério eucarístico e compromisso social. A Eucaristia é sacramento de comunhão

Foto: Priscila T. Nuzzi

Foto: Priscila T. Nuzzi

ALÉM DO HORIZONTE

entre irmãos e irmãs que aceitam reconciliar-se
em Cristo, o qual fez de judeus e gentios um só
povo, destruindo o muro de inimizade que os separava (cf. Ef 2,14). Somente essa tensão constante à reconciliação permite comungar dignamente
o corpo e o sangue de Cristo (cf. Mt 5,23-24)”
(Sacramentum Caritatis, 89, 22/02/2007).
A relação entre mistério eucarístico e compromisso social não a encontramos só na liturgia da
Palavra, mas está presente também em várias expressões dentro da própria oração eucarística. Levam a pedir comunhão, unidade, ser um só corpo,
voltar à amizade, alcançar justiça e amor; a partilhar dores e angústias, alegrias e esperanças; que
os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Todos esses anseios podem
ser os frutos da reconciliação, gerados a partir da
participação na Eucaristia.
De reconciliação falam explicitamente as Orações Eucarísticas sobre Reconciliação I, II e III.
Nessa, preferida nas celebrações mais festivas, pedimos ao Pai: “...reconhecei o sacrifício que nos
reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos um
só corpo e um só espírito”. E ainda: “... que este
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro”.
Participemos fiel e frequentemente da Eucaristia, para aprender do coração de Jesus a servir e
amar, e a tornar a vida de todos mais solidária, fraterna e feliz.

PE. CLÁUDIO
WEBER, SCJ
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Foto de 1983, quando o Pe. Claúdio Weber,scj (à direita) passou para o Pe. Nicolau Kohler,scj a missão de
Pároco da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. E outros momentos do Pe. Cláudio na segunda temporada dele
no Santuário, desde 2015.

PE. CLÁUDIO COMPLETA 50 ANOS DE VIDA RELIGIOSA
No dia 09 de Junho, a comunidade religiosa da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu vai comemorar o Jubileu de Ouro de Vida Religiosa do Pe. Claudio
Weber, scj, com celebração eucarística de ação de graças às 12h, na igreja
nova (transmitida pela Web TV e Web Rádio).
Você poderá conferir uma entrevista exclusiva com o Pe. Cláudio no canal
do Santuário São Judas no Youtube (WebTV São Judas). Abaixo, um trecho
dessa entrevista:
PADRE CLÁUDIO, QUAL O SENTIMENTO DE CELEBRAR
JUBILEU DE OURO DE VIDA RELIGIOSA DEHONIANA?
“Estou imensamente grato a Deus. Sou sacerdote religioso desde antes da
ordenação. O dia 09 de Junho é a data da minha profissão religiosa e estou
muito contente por Deus ter me dado a graça de perseverar neste caminho.
Estou feliz por ter feito várias coisas interessantes como religioso e como
sacerdote. Trabalhei nessa Paróquia e atividades diretamente ligadas à Congregação (...). Estou satisfeito pelas oportunidades que tive e tenho até hoje,
de viver aqui no Santuário São Judas Tadeu, podendo viver o mesmo ideal de
Congregação junto com meus colegas, graças a Deus somos uma comunidade
que se dá muito bem, que vive muito bem no espírito de oblação reparadora,
para que o mundo possa tornar-se um pouco melhor com a nossa ajuda.
Ao chegar aqui eu fiquei muito feliz em poder trabalhar numa Paróquia
dedicada a um apóstolo. Queria ser também apóstolo, um evangelizador. O
sacerdócio está todo voltado para isso, e como religioso eu queria ter um
coração semelhante ao Coração de Jesus, e ainda quero tê-lo. Continuo nessa
busca. Porque nenhum de nós chega a ter jamais nesta vida um coração exatamente tão amável quanto ao Coração de Jesus. Mas, vamos nos aproximan-

do, aprendendo, diminuindo pouco a pouco nossos interesses individualistas,
nosso egoísmo, para poder viver o amor e até mesmo o amor misericordioso
do Coração de Jesus. E nós vamos aprendendo pouco a pouco, do próprio
Evangelho, do próprio Jesus, a crescer, neste amor misericordioso do Coração
de Deus.
Que vivamos em comunhão: religiosos, sacerdotes, povo de Deus, todos os
batizados, leigos e leigas, querendo crescer no amor do Coração de Jesus. E
para alcançarmos esse ideal de comunhão, vamos nos ajudando uns aos outros
a nos santificar, a oferecer nossa vida ao Pai, e reparar este mundo, torná-lo
melhor. Reconciliar: pessoas que estão divididas, reconciliar pessoas afastadas de Deus, reconciliar até mesmo sociedades.
O fundador da nossa Congregação queria sempre construir o Reino do Coração de Jesus nas almas, isto é, na vida pessoal de cada um e na sociedade:
famílias, cidades, associações, estados, nações... Queria que o amor do Coração de Jesus fosse reconhecido. E, dessa forma, o mundo passaria a viver com
mais harmonia. E é esse ideal que nós continuamos a perseguir, juntos”.
Por Priscila Thomé Nuzzi

Fotos: Arquivo Santuário São Judas Tadeu
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ACONTECE NO SANTUÁRIO
19h45 – Conferência: “Eucaristia faz
a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia” de
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ
– Bispo Auxiliar de São Paulo para
Região do Ipiranga. 20h30 – Coffee
Break 20h45 – Debate – Perguntas.
21h55 – Agradecimentos, avisos e
encerramento.
Segundo dia – 07 de junho de 2022
19h – Acolhida e credenciamento.
19h30 – Conferência: “Eucaristia e o
diálogo ecumênico” de Dr. Pe. Marcial Marçaneiro, SCJ – Professor da
PUC-PR e UCP-Portugal.
20h20 – Coffee Break.
20h40 – Debate – Perguntas.
21h40 – Agradecimentos, avisos e
encerramento.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O
1º CONGRESSO ACADÊMICO EUCARÍSTICO NO
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
“No fundo, o feito da Eucaristia
é a transformação do homem em
Deus”- Santo Tomás de Aquino
A 1ª edição do Congresso Acadêmico Eucarístico acontece, de 06 a
09 de junho de 2022, às 19h, sob um
clima de muita expectativa no Santuário São Judas Tadeu, da Avenida
Jabaquara, 2.682, em São Paulo/SP.
Os diversos setores de nossa vida
eclesial estão retomando as atividades
de pesquisa, formação e evangelização. Diante do momento de pandemia
da Covid-19, ficamos reclusos e muitas de nossas atividades foram para o
mundo virtual. A dinâmica do mundo
virtual nos trouxe formação e informação para dentro de nossas casas.
Neste sentido, o Santuário deseja

ser um promotor da pesquisa e formação, a partir de temáticas desafiadoras para a evangelização do nosso
tempo hodierno.
Dado esse contexto, compreendemos que o 1º Congresso Acadêmico,
que acontecerá pela primeira vez, em
junho de 2022 – exatos cinco meses
antes da abertura do Jubileu de Prata
do Santuário São Judas Tadeu – deve
não apenas ser um evento em consonância com a qualidade da pesquisa
no meio eclesial, mas reforça a necessidade de aprofundarmos, de forma acadêmica, os temas que estão
inclusos em nossa espiritualidade.
O tema deste 1º Congresso Acadêmico irá abordar a EUCARISTIA, a
partir do lema inspirado por Santo
Tomás de Aquino: “No fundo, o feito

Terceiro dia – 08 de junho de 2022
19h – Acolhida e credenciamento.
19h30 – Conferência: “Eucaristia
nas Cartas Paulinas” de Pe. Claudio
Buss, SCJ – Professor da Faculdade
Dehoniana.
20h20 – Coffee Break.
20h40 – Debate – Perguntas.
21h55 – Agradecimentos, avisos e
encerramento.

CRONOGRAMA

Quarto dia – 09 de junho de 2022
19h – Acolhida e credenciamento.
19h30 – Mesa Redonda: “Eucaristia:
quando podemos comungar?” com
Pe. Mário Marcelo, SCJ – Presidente
da Sociedade Brasileira de Teologia
Moral Professor da Faculdade Dehoniana (Moral) e Pe. Paulo Profilo –
Professor da Faculdade de Direito
Canônico São Paulo Apóstolo e UNISAL-Pio XI-SP (Direito Canônico)
e mediador Pe. Lucas Mello, SCJ –
Professor da Faculdade Dehoniana.
20h20 – Coffee Break 20h35 – Mediação – Debate – Perguntas.
21h45 – Agradecimentos, avisos e
encerramento.

Primeiro dia – 06 de junho de 2022
19h – Acolhida e credenciamento.
19h30 – Celebração de Abertura presidida por Dom Ângelo A. Mezzari, RCJ.

INSCRIÇÃO NO LINK ABAIXO:
www.saojudas.org.br/2022/05/09/
inscricoes-abertas-para-o-1o-congresso-eucaristico-do-santuario/

da Eucaristia é a transformação do
homem em Deus”. Ao longo dos quatro dias (06 a 09 de junho de 2022)
iremos abordar, junto aos nossos conferencistas convidados, temas acerca
da “Eucaristia e a Igreja”, “Eucaristia e o Ecumenismo”, “Eucaristia e a
Sagrada Escritura” e “Eucaristia e a
Moral/Direito”.
Para mais informações, entre em
contato com o Santuário São Judas Tadeu tel. (11) 3504-5700, whatsapp (11)
99239-2608 e site: www.saojudas.org.br.

Foco
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

A FAMÍLIA DEVOTA DO
CORAÇÃO DE JESUS
Junho é o mês consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. No coração
transpassado do Redentor, nós contemplamos o mistério do amor infinito
de Deus pelos homens. Deus tanto nos
ama, que enviou seu Filho ao mundo
para anunciar seu reino de paz, amor,
justiça e proclamar a boa nova da salvação aos homens. E, ainda o entregou à morte na cruz de coração transpassado. E, concluímos: “Vede como
Deus nos ama!...”
Em sintonia com a “Rede Mundial de Oração na Intenção do
Papa” (Apostolado da Oração),
convidados somos para, em junho,
“rezarmos diariamente, pelas famí-

lias cristãs de todo mundo para que
com gestos concretos vivam a gratuidade do amor e a santidade na
vida cotidiana.”
Nunca é demais rezar pela união
e santificação das famílias para que
cada lar seja um santuário de vida,
paz, amor e santidade para quem lá
vive e convive: esposos, pais, filhos
e irmãos. E, nós afirmamos: “Família que reza unida, permanece unida.”
Portanto, cultivemos a oração em família, rezemos uns pelos outros como
membros da família. Cabe acreditar na
força da oração, desde cedo, já como
namorados e noivos, rezando juntos,
e um pelo outro. Nós conhecemos as

adversidades e desafios que as famílias enfrentam, podemos imaginar dificuldades e provações presentes nas
famílias de hoje. Famílias em crise e à
beira da falência!
O Papa Francisco, com verdadeiro
coração de pastor, nos sentimentos e
atitudes, sempre se preocupou com o
bem-estar de todas as famílias cristãs,
sobretudo com as mais fragilizadas e
necessitadas. E, insiste que a Igreja
seja samaritana e misericordiosa com
as famílias em situação irregular: casais só unidos pelo civil, só por união
estável ou convivem maritalmente
amasiados. Ele recomenda que a Igreja, mãe e mestra, tente agilizar, facilitar e baratear a legalização da situação
irregular desses casais.
Pede, ainda, uma atenção especial
para casamentos celebrados na Igreja,
que faliram com a separação dos esposos (por motivos que não cabe a nós
julgar!), e agora estão em nova união.
Nós sabemos que a Igreja não anula
casamentos validamente contraídos
e consumados, pois o matrimônio é
indissolúvel, até que a morte os separe (e não: até que o cartão de crédito
em “vermelho” os separe!). É Cristo
mestre que o afirma: “Que o homem
não separe o Deus uniu” (Mt 19,6).
Mas, cabe à Igreja, através do Tribunal Eclesiástico, avaliar seriamente os
casamentos desfeitos e diante da realidade dos fatos acontecidos e vividos,
emitir a sentença de que não houve
casamento, para maior tranquilidade
de consciência dos envolvidos.
Há poucos anos, o Papa promoveu
dois Sínodos sobre a Instituição Família, que resultaram na Exortação
Apostólica Pós-Sinodal “AMORIS
LAETITIA,” a “Alegria do Amor,”
abençoado, santificado, testemunhado
e vivido em família. É um verdadeiro evangelho da Igreja para a família
cristã hoje. Merece atenção especial o
capítulo 8º pela riqueza de conteúdo
doutrinário para a realidade das famílias do nosso tempo.
Em comemoração ao 5º aniversário
da “AMORIS LAETITIA,” o Papa,
houve por bem, instituir o “Ano da

Família Amoris Laetitia”, iniciado em
19 de março de 2021 e encerra em 26
de junho de 2022. Para um bom entendedor, é um suave convite para reler,
estudar, aprofundar, viver e praticar o
conteúdo doutrinário, as propostas do
documento do Magistério da Igreja.
A Campanha da Fraternidade/2022
focaliza a EDUCAÇÃO e recomenda:
“Fala com sabedoria e ensina e educa
com amor” (Pr 31,26). Lembrete muito
digno para todas as famílias, quando os
pais são os primeiros educadores da fé
e da vida cristã dos filhos pela palavra
e pelo testemunho de vida.
Ainda lembramos o “10º Encontro
Mundial das Famílias,” em Roma,de 22 a 26 de junho, com o tema:
“O amor em família: vocação e caminho de santidade.” O amor vivido
em família se configura ao amor de
Cristo pela sua Igreja, por todos nós.
Que seja um amor santificado e santificante. Santificado, porque provém
do Coração misericordioso de Jesus.
Santificante, porque transfigura, transforma quem o vive intensamente.
O Papa nos motiva a defender a
família contra tudo que compromete
sua beleza:a sacralidade, a unidade, a
indissolubilidade e a santidade. Admiramos a grandeza da paternidade
e maternidade responsáveis, sendo os
pais: instrumentos, colaboradores e
co-criadores de Deus para a vida dos
filhos. A espécie humana se perpetua e
eterniza através da mediação dos pais
de família.
Finalizo minha partilha do mês de
junho, recomendando a reza do santo terço em família, venerando Nossa
Senhora, contemplando os mistérios
da vida de Cristo; pedindo: “Coração
de Jesus, santifica a família” e cantarolando: “Abençoa, Senhor, a família,
amém. Abençoa, a minha, também!”

PE. ALOÍSIO
KNOB,SCJ
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Foto: arquivo da Obra Social São Judas Tadeu

A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL
Palestra “Abrindo Portas”
Com a Coach Vivian Castanheda sobre
Orientações de carreira, recolocação profissional e propósito de vida.
Data: 08/06/2022 (quarta-feira), das 14h às
16h.
Local: Obra Social São Judas Tadeu
Inscrições pelo telefone ou pessoalmente.
Dúvidas: (11) 2050-6190 ou (11) 9 9384-0931.

OFICINAS DA OBRA SOCIAL SÃO JUDAS
COM INSCRIÇÕES ABERTAS
A Obra Social São Judas Tadeu,
localizada na zona Sul de São Paulo, recebe inscrições para oficinas
gratuitas, que visam oferecer capacitação para geração de renda, além
de incentivo à empregabilidade e ao
empreendedorismo.
Serão realizadas oficinas de artesanato, de pequenos reparos e customização de peças. As vagas são limitadas e poderá haver lista de espera. “Os
módulos acontecerão de acordo com o
nível de conhecimento e de interesse
das turmas. No artesanato poderão ser
desenvolvidas técnicas, como fuxico
em tecido, crochê, bordado, pintura
e outras atividades, que não precisarão de muito investimento”, explica a
coordenadora Ada Monteiro, da Obra
Social São Judas Tadeu.
As oficinas serão ministradas por
pessoas do voluntariado da instituição.
Silvia Regina Ohana disse que
pretende ensinar as práticas manuais que desenvolve com suas habilidades: “Gosto muito de artesanatos, sou voluntária nos bazares e há
três anos iniciei também as oficinas,
que tivemos que parar na pandemia.
Gosto de ajudar, de transmitir meus
conhecimentos e estou bastante animada. Jjá encontrei ex-alunas que es-

tão ajudando os maridos, produzindo
trabalhos que aprenderam a fazer nas
oficinas”, revela Silvia.
Outra voluntária é Marli Maroca:
“Faz mais de 30 anos que eu participo
da igreja e há 14 anos ajudo na obra
social. A oficina de customização desenvolverá processos de recuperação,
adaptação e a transformação de peças
usando a criatividade”, afirma.
DOAÇÕES
Empresários e comerciantes podem
colaborar com doações de materiais,
como tecidos, linhas, tintas, pincéis,
tesouras, entre outros produtos de
costura e de artesanato.
Além desses ítens, a Obra Social
São Judas aceita doações de alimentos
para cestas básicas, material de limpeza e higiene, medicamentos, roupa,
móveis e objetos em bom estado, para
atender comunidades e famílias em situação de vulnerabilidade.
Para mais informações o telefone é
(11) 2050-6190. E-mail: obrasocial@
saojudas.or.br. Endereço: Avenida
Piassanguaba, 3.061, Planalto Paulista, São Paulo, SP (próximo à estação
São Judas do Metrô- linha azul).

MÁRCIA MACEDO

voluntária da Obra Social São Judas Tadeu.

Workshop com o Instituto Gourmet
Aconteceu na Obra Social São Judas Tadeu,
no dia 17 de maio, um Workshop de Brigadeiro Gourmet, em parceria com o Instituto
Gourmet.

Campanha do Agasalho
Aceitamos doações de cobertores, meias,
casacos e agasalhos em geral, de qualquer
tamanho, em boas condições de uso, para
auxiliar as pessoas atendidas na Obra Social
São Judas Tadeu, nesse Inverno. Você também pode ajudar doando alimentos não perecíveis para compor as cestas básicas que são
concedidas às famílias acompanhadas. Você
pode doar arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, farinha, óleo, molho de tomate, sabonetes, pasta de dentes, etc. Contamos com a sua
solidariedade!
Festa Junina da
Obra Social São Judas Tadeu
Venha participar da Festa Junina da Obra
Social São Judas Tadeu, nos dias 18 e 25 de
Junho, das 12h às 21h, com barracas de comida típica, brincadeiras, quadrilha e música
ao vivo. Será na quadra da Obra Social, com
entrada pela Alameda dos Guaiós, 40, bem
próximo ao Santuário. Convide a família, os
amigos e venha curtir o “arraiá” da Obra Social São Judas Tadeu!

A Obra Social São Judas Tadeu é uma Instituição sem fins lucrativos,
vinculada à Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, localizada à Av. Piassanguaba, 3061. Atendimento das 8h às 16h30. Mais informações pelo telefone (11) 5584-9966 ou 5078-6544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br
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AS APARIÇÕES
DO SAGRADO
CORAÇÃO DE
JESUS
A primeira aparição de Jesus ocorreu em 27 de Dezembro de 1673,
século XVI a Margarida Maria em
Paray-le Monial. É importante destacar que essa aparição é uma visão de
cunho interior. O Senhor mostra o seu
coração transpassado, tal como é manifesto nos ícones do Sagrado Coração
de Jesus: “representado como em trono de fogo e de chamas, brilhando por
todos os lados, mais resplandecente
que o sol e transparente como cristal.
A chaga que recebeu na cruz aparecia
visivelmente. Havia uma coroa de es-

pinhos em torno de seu Sagrado Coração e uma cruz em cima.” Ela recebe
um chamado especial: “É preciso que
meu divino Coração espalhe por teu
intermédio as chamas de sua ardente
caridade ... E eu te escolhi para a realização deste grande desígno.” Mas
será na segunda aparição de Jesus, em
1674, que Margarida Maria receberá
uma missão específica: “Os homens
têm apenas frieza e recusa por todas
as minhas solicitudes para lhes fazer
bem. Mas, pelo menos, dá-me esse
prazer de suprir-lhe as ingratidões.”
Em uma nova aparição, em Junho de
1675, o Senhor solicita a Margarida:
“Eu te peço que a primeira sexta-feira
depois da oitava da festa do Santíssimo Sacramento seja dedicada a uma
festividade particular de meu Coração.” Na última aparição do Senhor,
narrada em carta ao padre Croiset, Jesus chama Margarida a ser “a vítima
de imolação de seu Coração”. E também diz: “Se soubesses como estou
ansioso por me fazer amar pelos homens, nada pouparias... Tenho sede,
abraso-me em desejos de ser amado!”
O Sagrado Coração é a pessoa divina e humana do Verbo, Cristo Jesus.
Há um acento no coração, como a sede
do amor, da gratuidade e da misericórdia. Do amor ágape, que faz o que for
possível, o que for preciso a alguém
sem esperar expectadores para aplaudir. Tal como na encarnação, Ele não
se manifesta de uma maneira triunfalista, gloriosa, mas de forma parcimoniosa, simples. Pelo domínio divino,
Ele é autossuficiente e não precisaria
de nada e de ninguém, afinal é ante-

rior a tudo o que existe, tendo criado a
pessoa humana e toda a Criação, com
exceção do mal.
Eis a chave de leitura: Deus não
quis servir-se de sua autossuficiência.
Demonstrou isso inúmeras vezes na
história humana, como por exemplo,
ao criar tudo o que existe, ao enviar
o Verbo para se tornar um de nós, ao
dar voz e vez aos descartados de sua
época e de passar pelas experiências
de desprezo, escárnio, zombaria, até
culminar na sua morte de cruz. Pelo
domínio humano, Ele se torna frágil,
com fome, com sede, com a necessidade vital de ser amado, como todo
homem carece de amor e cuidado. O
Absoluto se tornou vulnerável para
demonstrar que não somos deuses,
precisamos uns dos outros. Por trás
de toda a autossuficência, repousa o
desejo de ser deus, de não depender
de ninguém. Deus faz o caminho inverso. Se faz pequeno e com sede de
amor. Somos iguais enquanto seres
humanos e diferentes pelos dons e habilidades portadas. Em cada pessoa,
que é única, há uma diversidade de
dons que, quando colocados a serviço
da promoção humana, são capazes de
ser um testemunho convincente de diversidade na unidade. Enxergar a pessoa como um olhar misericordioso.
É nesse registro que o Sagrado Coração precisa ser compreendido. Nesse
sentido, não há novidades, pois esses

dados estão presentes na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e Magistério Eclesial, até porque um dos critérios nucleares para o reconhecimento
dessas manifestações sobrenaturais,
passam por essas remeterem ao que já
foi revelado, para possuírem credibilidade e serem dignas de fé. Retomar
o antigo sempre novo de uma forma
inovadora e atual, para que a mensagem de Jesus seja inteligível ao homem do nosso tempo.
Padre Dehon, que viveu entremeado
nos séculos XVIII e XIX, recepciona
essas grandes intuições de Margarida
Maria, além de ter tido contato com
outras correntes ligadas à espiritualidade do Coração de Jesus. Assim,
teve a sua própria experiência com
o Coração de Jesus, não ignorando o
caminho de outras linhas dessa natureza, sempre perscrutando o Magistério eclesial, aprendendo com as linhas
educacionais disponíveis, sempre
atento aos sinais de seu tempo e fornecendo soluções aos problemas sociais
mais candentes de sua época.
Dica de leitura: Doutrina e espiritualidade de Santa Margarida Maria
- Jean Ladame - Edições Loyola.

RICARDO CZEPURNYJ FERRARA
Leigo Dehoniano - BSP

144 ANOS DA CONGREGAÇÃO DEHONIANA
A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu foi confiada à Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de
Jesus, os Dehonianos, desde a sua criação há 82 anos.
A data oficial da fundação da Congregação é 28 de junho de 1878, dia da primeira profissão religiosa do seu
fundador, o Pe. Leão João Dehon,scj, e neste ano completa 144 anos. O carisma dehoniano é o mesmo do
Coração de Jesus, que se fez oblação ao Pai em solidariedade para com a humanidade.
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Fotos enviadas pelos participantes do evento/arquivo Santuário SJT.

PASTORAIS

ENCONTRO COM OS ANIMADORES DE
SETOR DOS LEIGOS DEHONIANOS
Aconteceu nos dias 14 e 15 de maio, um Encontro com os Animadores de
Setor dos Leigos Dehonianos da Província BSP. O encontro teve como objetivo
uma reflexão sobre liderança, preparação para a nova coordenação geral, que
acontecerá em 2023 e avaliação do que foi realizado até o momento pela atual
coordenação. O encontro foi coordenado por Vicente Bruno C. Oliveira. Participaram além da coordenação geral, animadores de São Paulo, Paraná, São José
dos Campos (Vale do Paraíba), Rio de Janeiro.
Philomena Pina Figueiredo Bussab
Animadora Setor 1 e vice coordenadora geral

DIA DA FAMÍLIA E DE FEIJOADA
Os agentes de pastoral do Encontro de Casais com Cristo (ECC) em parceria
com a Pastoral Familiar promoveram na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
no domingo,15 de maio (Dia Internacional da Família), mais uma tradicional
Feijoada, com o objetivo de levantar recursos para a realização do 112º ECC,
que será realizado em Junho próximo.
Para atingir a meta, de cozinhar e vender pelo sistema drive-thru, 400 marmitex de feijoada, 40 paroquianos trabalharam desde a sexta-feira, dia 13 de maio,
com muito zelo e carinho. A Feijoada foi preparada com 60 kg de feijão, 250 kg
de carnes, 40 kg de farofa, 90 kg de arroz e 200 maços de couve.
Agradecemos a todos que ofereceram seu trabalho voluntário e também aos
que prestigiaram essa iniciativa em prol da evangelização de outras famílias!

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 2022
O 112º Encontro de Casais com Cristo da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu será realizado nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2022 (sexta-feira à noite e
sábado e domingo durante todo o dia) na Escola Estadual Prof. Lourenço Filho
à Al. dos Tacaúnas, 181, Planalto Paulista, São Paulo/SP. Vale lembrar que esse
encontro seria realizado em março de 2020, mas não aconteceu devido a pandemia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Secretaria Paroquial
do Santuário, à Av. Jabaquara, 2682, tel. (11) 3504-5700, whatsapp (11) 992392608, site: www.saojudas.org.br.

ESPIRITUALIDADE NO
APOSTOLADO DA ORAÇÃO
O Apostolado da Oração da Região Episcopal Ipiranga promoverá três tardes de formação e espiritualidade, nos dias 21, 22 e 23 de Junho (Tríduo preparatório para a Festa do Sagrado Coração
de Jesus) das 14h30 às 16h no Salão Dehon do Santuário São Judas Tadeu. Todos são convidados a
preparar-se para a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus!
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NOVENA DE PENTECOSTES
A Igreja vai celebrar no dia 05 de junho a Solenidade
de Pentecostes. Para bem viver este momento, a Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu vai realizar a Novena de Pentecostes, de 27 de maio a 04 de junho, na igreja antiga, com
transmissão pela WebTV e Web Rádio do Santuário. Participe desse momento de preparação para a vinda do Espírito
Santo sobre a Igreja! Confira
os horários:
27/05 (sexta) - 18h
28/05 (sábado) - 18h
29/05 (domingo) - 11h
30/05 (segunda) - 18h
31/06 (terça) - 18h
01/06 (quarta) - 18h
02/06 (quinta) - 18h
03/06 (sexta) - 18h
04/06 (sábado) - 11h

BÊNÇÃOS DOS PÃES
NO DIA DE SANTO
ANTÔNIO
No dia 13 de junho a Igreja celebra Santo Antônio de
Pádua. Na Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu haverá bênçãos dos pães, pela intercessão
de Santo Antônio, das 8h às
19h30, na Capela de Bênçãos.
Aceitamos doações de pães
para as bênçãos neste dia, com recepção no hall da Sala
São Judas. Traga seu pão e faça doações de pães a quem
necessita!

SOLENIDADE DE
CORPUS CHRISTI
No dia 16 de Junho, dia da
Solenidade de Corpus Christi, na Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu os horários das
Santas Missas serão: às 7h,
9h, 12h, 15h (Solene) seguida
de Procissão pelas ruas do bairro, 17h e 19h30 na igreja
nova. Nesta quinta-feira não haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, na igreja antiga. Missas transmitidas pela
Web TV e Web Rádio: às 15h (início da Procissão); às 17h
(Rádio 09 de julho) e 19h30 (Missa por Cura e Libertação).
Participe!

TRÍDUO E SOLENIDADE DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
A Festa do Sagrado Coração de Jesus, neste
ano, será no dia 24 de Junho. Convidamos os
agentes das diversas Pastorais, Movimentos e
grupos, funcionários, voluntários e devotos de
São Judas Tadeu a participarem do Tríduo em
preparação a essa Festa, nos dias 21, 22 e 23 de
Junho, em todas as missas, às 7h, 9h, 12h, 15h*,
17h* e 19h30. E também na sexta-feira, dia 24,
dia da Solenidade, consagrando nossa vida e nossas famílias ao Sagrado Coração de Jesus, às 7h;
9h (Missa do Apostolado da Oração); 12h; 15h*;
17h (Rádio 09 de Julho)* e 19h30* (*missas
transmitidas pela Web TV e Web Rádio).

BÊNÇÃO NA CAPELA DOS MILAGRES
A Capela dos Milagres, na entrada da igreja
antiga da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
foi criada para que os fiéis devotos depositem
os símbolos das graças que recebem: papéis
com agradecimentos, pedidos e objetos.
Quando a Capela de Bênçãos está repleta
destes objetos e papéis, fotos, etc., há a necessidade da retirada para que novos agradecimentos e pedidos ocupem o espaço. No dia 27
de junho, haverá uma cerimônia com orações
e bênção com a Relíquia de São Judas Tadeu,
para posterior retirada deste material, às 10h,
que será presidida por um Padre do Santuário.
Acompanhe pela WebTV, ao vivo ou pessoalmente, na entrada da igreja antiga, do lado direito, à Av. Jabaquara, 2682.

FESTA JUNINA NA
COMUNIDADE CRISTO REI
A Comunidade Cristo Rei convida a todos
para a sua Festa Junina, nos dias 4, 11, 18 e
25 de Junho, das 17h às 22h, com música,
brincadeiras, churrasco, comidas e bebidas
típicas. A comunidade fica localizada na Rua
Major Freire, 792.
SOLENIDADE DE SÃO
JOÃO BATISTA ANTECIPADA!
A Festa do Sagrado Coração de Jesus comemorase na sexta-feira da semana seguinte à Festa de
Corpus Christi (neste ano, em 16/06). Um fato
curioso neste ano na Liturgia foi a Festa do Sagrado
Coração de Jesus cair no mesmo dia de São João
Batista, 24 de Junho. Por este motivo, a Igreja do
Brasil antecipou a Solenidade da Natividade de
São João Batista para o dia 23 de junho.

PARTIU PARA A
CASA DO PAI
Faleceu no dia
18 de maio, a sra.
Maria Isabel Nunes
Gonçalves.
Voluntária muito
dedicada, Maria
Isabel preparava
os enxovais do Clube de Mães da Obra Social
São Judas Tadeu. Também trabalhou como voluntária nos bazares da Obra Social e do Santuário São Judas Tadeu, por muitos anos.
Que o Sagrado Coração de Jesus, em sua misericórdia, receba essa nossa irmã em seu Reino
de Amor e misericórdia. A nossa oração e solidariedade aos amigos (as) e à família enlutada.
“Salvos pela morte de vosso Filho, ao vosso
chamado despertaremos para a Ressurreição!”

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 20 de Maio de 2022.
Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11) 5072-9928 e site: www.saojudas.org.br
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SOMOS CHAMADOS A SER
IGREJA DA MISERICÓRDIA
Ó Pai da misericórdia, em vossa presença
exponho o meu coração para estar tão próximo
de vós quanto vós estais de mim. Reconheço
que faço parte de um povo e de um projeto
de salvação que vai além de mim, porque o
estabelecestes na medida de vosso amor.
Senhor, sei que, pelo Batismo, somos
vossa Igreja. Vinde ao nosso encontro com
entranhas de bondade e misericórdia. Fazei
aliança conosco, como um Esposo apaixonado
e fiel. Nesta aliança estão todos os povos e
todos os tempos da história. Que a presença
restauradora do vosso Espírito conceda um
novo vigor à Igreja em nossos dias, para
que sejamos misericordiosos como vós sois
misericordioso. Como nunca, sentimos a
dor do vosso Reino em gestação. Como no
passado, muitos profetas são mortos. Como
no Egito, há homens e mulheres escravos.
Como no exílio, povos sofrem exclusão e
vivem errantes. Senhor, somos chamados a
ser Igreja da misericórdia. Inspirai-nos novas
linguagens para evangelizar com alegria
e eficácia. Revigorai toda a Igreja com o
sopro dos carismas e confirmai vosso povo
no serviço pastoral, profético e sacerdotal.
Amém!
“Felizes os misericordiosos – Refletir,
rezar, cantar e viver a misericórdia”. Página
51, Frei Luiz Turra, Paulinas Editora.
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A SUA CONTRIBUIÇÃO É
MUITO IMPORTANTE!
Para continuar mantendo esse Santuário, contamos com a sua colaboração concreta. As
doações permitem que continuemos firmes em nossa caminhada evangelizadora; anunciando a Palavra de Deus, desenvolvendo ações sociais, promovendo a formação religiosa, além
de manter a estrutura do Santuário. Além disso, a sua doação vai permitir que continuemos
nos comunicando e evangelizando, através dos meios de comunicação (rádio, internet, revista, jornal), que foram tão importantes nos períodos mais difíceis da pandemia, e que continuam firmes, levando o Santuário para mais perto de você, através da WebTV e WebRádio
São Judas.
Para depósitos, bancários, de qualquer valor para: PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU - CNPJ 63.089.825/0115-02.

PIX
CNPJ: 63.089.825/0115-02
Bradesco
Agência 2818-5
Conta Corrente 000028-0
Caixa Econômica Federal
Operação 003
Agência 3103
Conta Corrente 00800054-1
Santander
Agência 3706
Conta Corrente 130051750
Após a sua doação, se possível, envie uma
foto do comprovante para santuario@saojudas.
org.br ou whatsapp (11) 99204-8222.

VENHA NOS VISITAR!

Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

