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Leia também:  Artigos “A exaltação da Santa Cruz”, “Por que existem livros canônicos e apócrifos?” Uma reflexão sobre o 
“Suicídio, nossa sociedade está doente” e os “Vitrais da igreja antiga” e o Sínodo: o que você mudaria na Igreja?”. 

Vai acontecer a Semana Bíblica no Santuário. Confira!

“O Senhor, teu Deus, 
estará contigo por 
onde quer que vás” 

(JS 1,9)
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Este Jornal São Judas de Setembro/2022 (edição número 498) circulará apenas online, pelo 
site e redes sociais da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, devido à pandemia do novo 

Coronavírus. Juntos passaremos por essa situação e teremos dias melhores. Contamos com a 
compreensão de nossos leitores!

01 – Início da Semana da Pátria; Dia do Profissional de Educação Física e Dia Mundial de 
Oração pelo Cuidado da Criação.
02– Dia do Florista. 1ª Sexta-feira do mês: Missa Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus 
às 9h, na igreja nova.  
03 – Memória de São Gregório Magno; Dia das Organizações Populares; Dia Nacional do 
Biólogo e do Guarda Civil. 
04 – 23º Domingo do Tempo Comum.  
05 – Santa Teresa de Calcutá; Dia da Amazônia; Dia do Irmão.
06 – Dia do Alfaiate e Dia do Técnico de Laboratório de Análises Clínicas. 
07 – Dia da Pátria e Independência do Brasil (200 anos). Feriado Nacional. Dia do 
Grito dos Excluídos. Todas as celebrações do dia, no Santuário, serão pelo Brasil.
08 – Festa da Natividade de Nossa Senhora; Dia Mundial da Alfabetização e Dia Nacional 
de Luta por Medicamentos. 
09 – Dia do Veterinário e Dia do Administrador de Empresas. 
10 – Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. 
11 – 24º Domingo do Tempo Comum. Aniversário do Pe. Flávio Aparecido Alves,scj.
14 – Festa da Exaltação da Santa Cruz; Dia do Frevo. 
15 – Memória de Nossa Senhora das Dores; Dia da Musicoterapia e do Musicoterapeuta.
16 – Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio.
18 – 25º Domingo do Tempo Comum.  Dia dos Símbolos Nacionais; Dia do Perdão; Dia 
da TV Brasileira. Início da Semana Nacional do Trânsito (até dia 25/09). 
19 – São Januário.
20 – Memória de Santos André Kim Taegón, Paulo Chong Hasang e companheiros 
mártires. Dia do Engenheiro Químico.
21 – Festa de São Mateus Apóstolo e Evangelista; Dia da Árvore; Dia do Fazendeiro; Dia 
Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência; Dia Mundial do Mal de Alzheimer e Dia 
Internacional da Paz das Nações Unidas. Aniversário do Cardeal Dom Odilo Scherer.
22 – Dia do Técnico Agropecuário; Dia do Contador; Dia Mundial sem carro. Início da 
Primavera às 22h03. Aniversário do Pe. Guilherme César Silva Rocha,scj.
23 – Memória de São Pio de Pietrelcina; Dia Internacional da Memória do Comércio dos 
Escravos e sua Abolição. Dia do Sorvete.
25 – 26º Domingo do Tempo Comum; DIA DA BÍBLIA; Dia do Rádio e da 
Radiodifusão; Dia Mundial do Coração e Dia Nacional do Trânsito. 
26 – São Cosme e São Damião; Dia Internacional das Relações Públicas e Dia Nacional do 
Surdo.
27 – Memória de São Vicente de Paulo; Dia da Caridade; Dia do Encanador; Dia Mundial 
do Turismo; Dia da Música Popular Brasileira. 
28 – Dia devocional a São Judas Tadeu! Confira a Programação completa atualizada no 
site: www.saojudas.org.br. 
29 – Festa de São Miguel, Gabriel e Rafael Arcanjos. Dia do Petróleo; Dia do Paraquedista 
e Dia do Anunciante.
30 – Memória de São Jerônimo; Dia das Secretárias; Dia da Navegação e Dia Mundial do 
Tradutor. 
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Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)
Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus - Dehonianos

“O meu único ideal é Cristo!”

JORNAL DE SETEMBRO/2022 APENAS ON LINE

CALENDÁRIO SETEMBRO

PENSAMENTO DO PE. DEHON

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

Dedicamos o mês de setembro à 
Palavra de Deus, registrada numa 
coletânea de livros que chamamos 
carinhosamente de Bíblia. Setembro 
é o mês da Bíblia e somos convida-
dos a darmos uma atenção especial a 
este livro que apresenta o caminho de 
salvação para a humanidade. O An-
tigo Testamento descreve o percurso 
da promessa e da aliança que Deus 
faz com a humanidade através de 
um povo escolhido. Já o Novo Testa-
mento é o cumprimento da promessa 
feita no antigo, pois Jesus Cristo é a 
Boa Nova anunciada nos livros que 
compõem os últimos livros da Bíblia. 
Este livro é o mais lido e editado na 
história da humanidade, uma vez que 
reflete a base transformadora da hu-
manidade nos últimos dois mil anos. 
Neste mês também somos convida-
dos a fazer memória da Santa Cruz 
de Cristo (dia 14) e podemos afirmar 
que, mais que um símbolo de morte, 
é um referencial de vida eterna. Para 
os que acreditam em Cristo, a cruz é 
sinal de transformação que brota do 
sofrimento vivenciado com um senti-
do libertador. Ao assumir a cruz, Jesus 
dá pleno cumprimento à promessa do 
Antigo Testamento e sela a humanida-
de com a Boa Nova da vida eterna.

Em comemoração aos 25 anos de 
elevação da igreja antiga a Santuário, 
oferecemos uma Bíblia comemora-
tiva: uma grande oportunidade para 
adquirí-la como lembrança deste 
momento importante ou presentear 
uma pessoa querida com a Palavra de 
Deus. Nunca é demais oferecer uma 
Bíblia, pois ao retratar a experiência 
de Deus, de um povo e testemunhar 
a Encarnação de Deus, o texto sa-
grado nos convida a dar um sentido 
mais transcendente para nossas es-
colhas e, com isso, nos preparar para 
a vida eterna. Ao comprar a Bíblia 
comemorativa, você ajudará nosso 
Santuário em suas despesas e divul-
gará a Palavra de Deus para com a 
humanidade. Não podemos esque-
cer que nosso padroeiro, São Judas 

Tadeu, possui uma carta no Novo 
Testamento. Muitos textos foram es-
critos sobre os judeus e sobre Jesus, 
mas nem todos estão no conjunto dos 
livros sagrados. Para esclarecer esta 
questão, Dom Murilo Krieger, scj nos 
presenteará com um artigo nesta edi-
ção, tratando este tema. Também te-
remos respostas preparadas pelo Pe. 
Eduardo Pugliesi, scj, que ajudarão a 
aprofundar elementos importantes de 
nossa fé cristã católica. Não deixe de 
aproveitar este material rico em con-
teúdo e preparado com carinho para 
todos os que vivenciam o cotidiano, 
seja virtual ou presencial, do Santuá-
rio dedicado a São Judas Tadeu.

A você que frequenta e atua em 
nossa Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu, meus votos de que a Palavra 
de Deus, ouvida nas leituras ou atu-
alizada através das homilias, possa 
ecoar de forma fecunda em sua cons-
ciência e ser luz para as decisões a 
serem tomadas. Que nosso padroeiro 
rogue a Deus as graças necessárias 
para a sua perseverança. Participe de 
nossa Semana Bíblica 2022, que se 
realizará de 13 a 15/09, das 19h30 
às 21h30 (presencial e online). Ins-
crições através do site do Santuário 
(https://saojudas.org.br) ou na Secre-
taria paroquial.

Acompanhe as atividades do nos-
so Santuário pela WebTV (Youtube e 
Facebook), WebRádio (https://radio-
saojudastadeu.com/) ou por meio do 
nosso Instagram (@saojudastadeusp). 
Nossos horários de Missa são: de se-
gunda a sexta-feira, às 7h, 9h, 12h, 
15h, 17h e 19h30; sábado: 7h, 9h, 12h, 
15h e 19h30h; domingo: 7h, 8h30, 
10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30.

Faço votos que todos os devotos 
de São Judas Tadeu possam alcançar 
graças, bênçãos e a compreensão da 
Palavra de Deus com a intercessão de 
nosso padroeiro.

MÊS DA SAGRADA ESCRITURA
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Estamos celebrando em setembro o mês da Bí-
blia, já que se recorda, no dia 30, São Jerônimo. 
Este grande santo traduziu para a língua latina a Sa-
grada Escritura e possibilitou, desde então, o acesso 
a todos à Palavra de Deus. Neste período, somos 
chamados a fazer um itinerário de fé, nos aproxi-

mando da Palavra, com seu estudo e aprofundamento, de modo pessoal e comunitário, nas 
paróquias, e nos grupos e atividades pastorais.

A Bíblia contém o que Deus quer comunicar aos povos em relação ao seu plano de sal-
vação para a humanidade, revelado em Jesus Cristo, e hoje animado pela força do Espírito, 
na vida e missão da Igreja, que é o sacramento da salvação. A Igreja nos propõe aprofundar o 
conhecimento em relação ao projeto de amor de Deus e acerca de Jesus Cristo, como centra-
lidade de nossa fé. De fato, em Jesus podemos contemplar o verdadeiro Deus e o verdadeiro 
homem, o Messias anunciado no Antigo Testamento para um povo que caminhava nas trevas 
e que muitas vezes foi infiel. Mas o amor de Deus permanece para sempre, por isso enviou seu 
próprio Filho, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós.

Somos todos chamados hoje a redescobrir a manifestação de Deus na história, por meio do 
seu Filho, para a qual as Escrituras sempre apontam.

Neste ano, o convite da Igreja é para que redescubramos a Deus que se revela ao Povo 
de Israel, pelo Livro de Josué. A inspiração é esta: “O Senhor, teu Deus, estará contigo por 
onde quer que vás” (Js 1,9). A proposta consiste em nos aproximar da jornada de Josué, pela 
posse da terra prometida.

Ao aprofundar o Livro de Josué, seguindo os passos do Povo de Israel, seremos levados 
a perceber que Deus nunca deixa sem resposta as pessoas e comunidades que a Ele se con-
fiam. O Senhor garante que sempre estará om seu povo jamais o abandonará. Neste sentido a 
leitura e o estudo desse Livro, permitirão animar a nossa fé e de todos que hoje se sustentam 
na Sagrada Escritura, nela acreditam, na certeza de que o Senhor caminha conosco, está 
próximo de seus eleitos, aqueles que Ele ama.

O Livro é como uma grande catequese que impulsiona o Povo de Deus na conquista da 
terra, e formando uma descendência fiel e comprometida com o plano de salvação divino. 
Trata-se de um autêntico testemunho de que o Senhor realiza a promessa feita ao seu povo, 
Israel. Assim, se passa da escravidão, com a libertação do Egito conduzida por Moisés, e se 
chega à posse da terra prometida, guiados por Josué. Um longo caminho onde Deus jamais 
abandou seu povo, mas sempre esteve ao seu lado.

Com alegria e esperança, vamos cada vez mais, ler e amar a Palavra de Deus. E o convite 
para que tomemos a Bíblia e aprofundemos o Livro de Josué. Que nos auxi-
lie a Virgem Maria pela intercessão de São Judas Tadeu.

NOSSO BISPO

O SENHOR TEU 
DEUS ESTÁ 
CONTIGO

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

para a Região Episcopal Ipiranga

Deus jamais abandonou seu povo, 
mas sempre esteve ao seu lado”

O Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás” 
(Js 1,9).

A Igreja no Brasil celebra em setembro o mês da Bíblia, tem-
po propício para o estudo da Palavra de Deus. Em 2022, o livro 
bíblico escolhido é o de Josué com a seguinte inspiração: “O Se-
nhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás” (Js 1,9). 
O Santuário São Judas Tadeu promoverá a Semana Bíblica nos 
dias 13, 14 e 15 de setembro, às 19h30, no Salão Dehon, no modo 
presencial e online. Investimento – Presencial: R$60,00 (vagas li-
mitadas) / Online: R$30,00

Inscrições abertas até o dia 11/09 na Secretaria Paroquial 
ou pelo link: https://saojudas.org.br/2022/08/11/semana-bi-
blica-no-santuario/

Palestrantes: 
Profª Dra. Maria Antônia Marques - Mestre e Doutora em 

Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo/
SP. Professora do Instituto Teológico de São Paulo/SP (ITESP) 
e assessora no Centro Bíblico Verbo. Atua na área de trabalho e 
pesquisa relacionada ao Intertestamento (Período Grego).

Profº PhD Matthias Grenzer - Mestre em História (PUC-
-SP/2013); Doutor em Teologia (Philosophisch-Theologische 
Hochschule St. Georgen Frankfurt am Main/1995) e Pós-Doutor 
em Teologia (PUC-Rio/2016). Professor da Faculdade de Teo-
logia da PUC-SP. Leciona na área de Literatura Bíblica. Desde 
2011, lidera o Grupo de Pesquisa TIAT (Tradução e Interpretação 
do Antigo Testamento).

Profº Ms. Pe. Cláudio Roberto Buss, SCJ - Mestre em 
Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana 
(Roma/2013). Coordena a pós-graduação lato sensu em Direção 
e Acompanhamento Espiritual (Faculdade Dehoniana, Taubaté/
SP). Tem experiência na área de Teologia, com ênfase em Teolo-
gia Bíblica, sobretudo nos estudos Lucanos, Literatura Sinótica, 
Cartas Paulinas e Cartas Católicas. Doutorando em Teologia Bí-
blica pela PUC-SP.

Mais informações: tel. (11) 3504-5700, WhatsApp (11) 
99239-2608 e site: www.saojudas.org.br.  

SEMANA BÍBLICA 2022
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE 

Dois milênios se passaram e Jesus, 
o filho de José e Maria de Nazaré da 
Galileia, continua a gerar um “campo 
magnético” que faz dele talvez o vulto 
mais popular e alvo dos mais numerosos 
comentários e especulações que a histó-
ria já viu. Talvez existam (mas eu nun-
ca li) estudos na área da sociologia, da 
publicidade, da propaganda e de outros 
campos científicos que buscam explicar 
o fenômeno chamado Yeshuah (“Jesus” 
em hebraico), mas o fato é que sua figu-
ra não passou e não passa despercebida. 
Visite uma boa livraria e verá seu nome 
citado por crentes e não crentes. Digite 
seu nome na barra de busca do Google 
e calcule quantos resultados se apre-
sentam, assista a canais laicos e verá de 
quando em quando documentários sobre 
o mistério de sua fascinante vida. Discí-
pulos procuram seguir seus passos e se 
associam em grupos, em Igrejas. Outros 
preferem estudá-lo academicamente. 
Outros ainda se declaram como “anti” 
sua pessoa. Mas Ele está lá... nas “para-
das de sucesso”... e sempre esteve!

Talvez este fascínio gerado por Jesus 
explique o porquê desde os primeiros 
séculos depois de sua vinda ao mundo, 
tantos se puseram a escrever sobre ele. O 
fato é que, ao citarmos os escritos antigos 
sobre Jesus que chegaram até nós, nota-
mos muito rapidamente uma divisão em 
dois grupos: os livros chamados canô-
nicos e aqueles denominados apócrifos. 
Os canônicos são aqueles livros que go-
zaram de grande simpatia, acolhimento 
e veneração por parte das comunidades 
dos discípulos de Jesus. Esta veneração 
não se dava de modo aleatório. Na ver-
dade, as comunidades sentiam ressoar 
naqueles textos a voz do próprio Jesus, 
porque eles refletiam a verdade da Tra-
dição viva transmitida pelos Apóstolos. 
Lembremo-nos que, antes dos livros cha-
mados “evangelhos” serem escritos, a 
Igreja já pregava o Evangelho de Jesus. E 
esta pregação viva, que tinha como refe-
rência os Apóstolos, tornou-se o critério 
para se perceber se um livro trazia uma 
mensagem considerada legitimamente 
“revelada” ou não. Aqueles considera-

dos revelados, entraram para o canon (palavra latina 
que sigmifica “norma”, “regra”, “medida”) venerado 
pela Igreja.

Porém, como já citado, Jesus não foi “assunto” so-
mente entre os crentes mais fiéis da sua Igreja. Pessoas 
“de fora” das comunidades também foram envolvidas 
pelo seu fascínio. Outros, mesmo permanecendo “fisi-
camente” entre a assembleia dos seguidores de Jesus, 
se afastaram da Tradição dos Apóstolos, escrevendo 
novelas, romances, sagas sobre sua figura e preen-
chendo alguns vácuos com imaginação fantasiosa e 
elementos de ideologia interessante a esta pessoa ou 
grupo. Estes textos não deixam de ser importantes. 
São obras literárias respeitáveis. Muitos deles fizeram 
sucesso. Mas, na realidade, neles não se “ouviu” a voz 
de Jesus transmitida pela Tradição Apostólica. Estes 
foram chamados apócrifos (απόκρυφα) por não faze-
rem parte da lista, da “norma” estabelecida pela men-
sagem contínua.

A definição da lista do canon dos livros bíblicos 
tem uma história longa. Podemos citar um evento im-
portante: o Concílio de Trento (1545-1563) quando se 
concluiu definitivamente quais são os livros conside-
rados revelados pela Igreja Católica. Em resumo: ne-
nhum de nós deve considerar os apócrifos como obra 
“escondida”, “proibida”. Podemos lê-los e devemos 
colocá-los dentro da categoria dos escritos que não 
nos apresentam a doutrina de Jesus, mas revelam o 
fascínio que ele despertava.

POR QUE EXISTEM 
LIVROS CANÔNICOS E 

APÓCRIFOS?

PE. EDUARDO NUNES 
PUGLIESI, SCJ

Mestrando em Sacra Liturgia, em Roma.

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.”

COMPORTAMENTO

MARIANGELA MANTOVANI
autora dos Livros: “Amor sem DR”, “Filhos Felizes” e 

“Quando é necessário dizer Não” pela Editora paulinas. 
Coordenadora do atendimento voluntário de psicologia do 

Santuário São Judas Tadeu.

Atualmente a cada quarenta segundos, no mundo, uma pessoa se 
suicida. Indivíduos de todas as idades, gêneros, profissões, classe 
socioeconômicas, podem tirar a própria vida . E uma das causas 
principais é a depressão profunda acompanhada de sentimento de 
rejeição, sintomas do bullying, conflitos familiares, agressões, abu-
so, problemas financeiros e por vezes uso excessivo álcool e droga.

Como identificar se alguém está tendo pensamentos suicidas? 
Geralmente essa pessoa tem uma fala desesperançada, parece 

não estar dando valor para coisas significativas e não gostar de 
mais nada, enfim quando alguém próximo está enfrentando fases 
muito difíceis é hora de chegar perto com uma escuta profunda e 
se for o caso buscar ajuda.

COMO POSSO AJUDAR?
Eis a pergunta: Como auxiliar uma pessoa que atravessa uma 

depressão profunda, a ponto de querer acabar com a própria vida? 
Primeiro é procurar auxílio de várias pessoas por perto, por exem-
plo, um ente querido, um padrinho, um amigo próximo e um con-
selheiro espiritual. Procure um psiquiatra, que é o profissional 
indicado para medicar e se for preciso sugerir uma internação. O 
psicólogo com técnicas especializadas consegue ouvir, compreen-
der e apresentar saídas ao paciente e à família do mesmo.

UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS: CONFLITOS FAMILIARES
Nós psicólogos, terapeutas de casais e famílias, temos recebido, 

em nossos consultórios, muitos casos de conflitos que necessitam 
de mediação, pois geralmente, a comunicação no lar vem muito 
prejudicada. Cada um, cheio de suas razões, se coloca na posição 
de “ESTOU CERTO E PONTO FINAL”. Quando a comunicação 
no lar se transforma em brigas e agressões, dizemos que é o ponto 
de partida para os filhos deprimirem e não enxergarem saídas. 

São outros sintomas: luto, perda de emprego, decepção amo-
rosa e baixa autoestima. 

ESPERANÇA PARA QUEM TEM FÉ
Se você conhece alguém ou você mesmo está com esses sin-

tomas não perca tempo e procure ajuda. Os padres, a pastoral da 
escuta e o atendimento voluntário de Psicologia da Paróquia/San-
tuário São Judas Tadeu estão sempre prontos a atender quem pre-
cisa de acolhida afetuosa e de uma escuta ajudadora. 

Nossa igreja recebe muitos gestos de gratidão e nossa Sala dos 
Milagres é a prova disso, todos os dias. Conte conosco!

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

SUICÍDIO: 
NOSSA SOCIEDADE ESTÁ DOENTE
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Uma característica marcante da 
igreja antiga do Santuário São Judas 
Tadeu é, sem dúvida, os diversos vi-
trais, bem coloridos, que ficam tanto 
nas paredes laterais quanto no alto do 
altar central e no coro.

Esses vitrais foram confecciona-
dos pela Casa Conrado e pagos com 
as doações dos  primeiros devotos 
de São Judas Tadeu, que ajudaram a 
construir essa comunidade. 

Ao entrar na igreja antiga, olhan-
do para o lado esquerdo, podemos 
avistar as representações dos Após-
tolos de Cristo, do fundo em dire-
ção ao altar, na sequência: São Fe-
lipe (oferta de Sra. Nair Pinheiro), 
Santo André (oferta de sra. Conrado 
Sorgenicht Filho), São Jacó maior 
(oferta de sra. Maria Helena Moura 
Silvino Pereira), São Mateus, São 
Bartolomeu e São Pedro.

E do lado direito, do fundo para 
frente, na sequência podemos ver os 
vitrais de São Paulo (oferta de sra. 
Aida Oliveira Farano), São Jacó me-
nor (Oferta da Família Affonso Nico-
li), São Simão (oferta de Miguel do 
Carmo), São Tomas (oferta da Famí-
lia Corrêa). E depois destes há dois 
vitrais que ficaram ocultos, desde a 
reforma realizada ao lado da igreja, 
provavelmente na década de 1960. 
Esses devem ser as representações de 
São João evangelista e São Matias.

Um dado interessante: como o 
primeiro pároco, Pe. João Büscher, 
era descendente de alemão, ao enco-
mendar os vitrais, nomeou São Tiago 
menor e São Tiago maior como Jacó 
(menor e maior) e da mesma forma 

São Tomé como Tomas. Mas nos acrí-
licos que reproduzem esses vitrais na 
igreja nova esses apóstolos foram no-
meados como os conhecemos: os dois 
Tiagos e Tomé.

O que poucos têm o privilégio de 
contemplar, na igreja antiga, são os 
vitrais que ficam no coro. Lá estão os 
vitrais com as imagem de São Judas 
Tadeu ao centro, do Imaculado Cora-
ção de Maria e do Sagrado Coração 
de Jesus ao lado. Lá no alto, circun-
dando o altar central com a imagem 

de São Judas Tadeu e nas laterais, 
encontramos vitrais menores, mas 
igualmente bonitos com figuras di-
versas, como o pelicano, que simbo-
liza a doação total de Cristo, o Cora-
ção de Maria, a Santíssima Trindade, 
o ostensório e âmbula Eucarística, 
todos doados pela família Teixeira 
(Lílian, José e Maria). Ao lado da 
imagem do Sagrado Coração de Je-
sus, do lado esquerdo há um vitral 
com a figura do pelicano, doado por 
dna. Augusta M. Moreira.

A empresa que produziu todos 
esses vitrais e entregou ao Santuá-
rio, para a instalação, no ano de 1944 
ainda existe, a Casa Conrado. A fa-
mília Sorgenicht, dona da empresa 
na época, é natural da Renânia, uma 
região da Alemanha repleta de Igre-
jas góticas e seus vitrais. Essa família 
também doou um vitral: o de Santo 
André Apóstolo. A Casa Conrado foi 
o primeiro ateliê de vitrais do Brasil, 
fundado em 1889 pelo imigrante ale-
mão Conrado Sorgenicht (falecido 
em 1994), que era artesão na Europa. 
O ateliê foi mantido por três gerações 
da família, antes de ser vendido, em 
1989, para uma ex-funcionária. 

A empresa produziu os vitrais de 
igrejas e monumentos de grande im-

portância histórica e arquitetônica, 
como a Catedral da Sé, a Casa das 
Rosas (na Avenida Paulista) e o Mer-
cado Municipal de São Paulo. 

O ateliê foi administrado por 
três gerações de Sorgenichts e ficou 
em atividade por 100 anos. Estima-
-se que, nesse período, mais de 600 
obras tenham sido feitas, formando 
vários vitralistas, aprendizes, que 
mais tarde abriram seus próprios ate-
liês. A Casa Conrado existe até hoje, 
na M’Boi Mirim em São Paulo, mas 
bem menor do que já foi, trabalhando 
com restaurações dos vitrais que pro-
duziu no passado.

APÓSTOLOS

O que mais importa é que os após-
tolos nos vitrais devem nos lembrar 
que eles deram testemunho vivo da 
pessoa e ação de Jesus. Construíram 
comunidades. Edificaram a Igreja Je-
sus Cristo. Colocaram o fundamento 
na Igreja, anunciando a Palavra de 
Deus como Jesus tinha mandado. Fo-
ram perseguidos e não desanimaram. 
E nosso Padroeiro, Judas Tadeu, que 
morreu mártir pela causa do Reino, 
dando o supremo testemunho de fide-
lidade ao Cristo que havia dito: “Não 
há maior prova de amor que dar a 
vida” (Jo 15,13).

A empresa que produziu os vitrais da 
igreja antiga seguiu a  tradição medieval, 

com poucas alterações nos métodos 
originais

OS VITRAIS DA IGREJA ANTIGA

POR DENTRO DO SANTUÁRIO

PRISCILA 
THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu.

IGREJA NOVA

A igreja nova possui 12 colunas que recordam o colégio dos 12 Apósto-
los de Cristo. No dia 25 de Janeiro de 2015 foi inaugurada a represen-
tação de cada um dos Apóstolos nessas 12 colunas, imitando os vitrais 

originais da igreja antiga. 

Os dois vitrais ocultos, 
devem ser de São João e 

São Matias.
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ALÉM DO HORIZONTE

Estamos chegando ao final de um bonito pro-
cesso de revisão e reavivamento da vida da Igreja 
na Arquidiocese de São Paulo. Sínodo, um cami-
nho feito juntos. Todos os batizados são convida-
dos a participar: leigos e leigas, religiosas, padres, 
bispos, sob a coordenação do Arcebispo, o Carde-
al Dom Odilo Pedro Scherer.

Este semestre empenha particularmente os de-
legados, cerca de quatrocentos, em assembleias, 
pequenos grupos e contribuições individuais. Além 
dos delegados, muitos cristãos já deram a sua par-
ticipação nos anos anteriores. Muitos estão rezan-
do nas comunidades e celebrações paroquiais. Mas 
ainda se pode contribuir de outras formas. Você, 
leitor/a pode manifestar a sua opinião ou dar suges-
tões através deste Jornal.

Sobre que assuntos contribuir? A pergunta fun-
damental do Sínodo é: O que melhorar na vida da 
Igreja, no seu modo de atuar hoje? O que fazer para 
aprofundar a conversão a Jesus Cristo, a comunhão 
e unidade entre nós e a renovação missionária?

Você pode começar pensando: Estou satisfeito 
com a minha Igreja? Estou feliz por pertencer à 
paróquia, por estar neste ou naquele serviço pasto-
ral, feliz porque meus familiares, amigos e amigas 
participam? Ou estou triste e preocupado com o 
futuro da minha Igreja? O que gostaria de sugerir 
para mudar e melhorar? Pense em temas como a 
liturgia, a vida de oração, as celebrações da missa, 
a vivência e a preparação aos sacramentos, a ca-
tequese de crianças, jovens e adultos, a formação 
bíblica, as obras sociais, a presença da Igreja no 
seu bairro, o atendimento pessoal, espiritual e pas-
toral, outros...

E não deixe de rezar cada dia pelo Sínodo Ar-
quidiocesano. Você pode rezar com sua família, 
com seu grupo pastoral ou fazer sua oração pessoal. 
Há uma oração oficial que está disponível no site da 
Arquidiocese: https://arquisp.org.br, no Jornal “O 
São Paulo”, no folheto da Missa “Povo de Deus”.

Invoque o Espírito Santo nessa intenção. E 
note que a Igreja conta com vários santos e be-
atos que aqui viveram a sua fé e caridade. Peça 
a intercessão deles e dos santos padroeiros das 
nossas paróquias e comunidades pelo bom êxito 
desta excelente iniciativa eclesial, para que o Sí-
nodo consiga chegar ao que se propõe: conversão, 
comunhão e renovação missionária, por uma Igre-
ja fiel ao que Jesus propôs ao anunciar o Reino de 
Deus e iniciar a vida da Igreja.

O Sínodo Arquidiocesano quer encerrar as ati-
vidades em março do próximo ano, apresentando 
as conclusões que servirão de base para os próxi-
mos planos pastorais. E então começar a pôr em 
prática o que foi pedido na oração, o que se refle-
tiu e debateu em comum e o que se decidiu nas 
votações finais. Será a hora de abraçar os projetos 
propostos e, de novo, todos juntos.

Muitas coisas belas e boas poderemos fazer 
para o bem dos outros, em vista de uma cidade 
bem melhor. Tanta coisa boa poderemos viver 
com Cristo e com a Igreja, em vista da própria 
santificação e da salvação que aguardamos, fruto 
da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cris-
to. Renovemos a certeza de que Deus habita esta 
Cidade e ama a cada um de nós. Divino Espírito 
Santo, iluminai-nos!

SÍNODO: O QUE VOCÊ MUDARIA 
NA IGREJA DE SÃO PAULO?

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ
Vigário Paroquial na 

Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Já dizia São Jerônimo que “Ignorar as escrituras é ignorar a Jesus Cristo!”
Agora você pode adquirir a nova Bíblia comemorativa dos 25 anos da oficialização e 

consagração deste templo como Santuário São Judas Tadeu Apóstolo e Mártir, pelo então 
Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns.

A Bíblia de São Judas Tadeu comemorativa tem um encarte especial com a história 
deste Santuário como Casa de Devoção, além da biografia e oração a São Judas Tadeu e fotos 
exclusivas, por apenas R$ 29,900 cada!

Você pode adquirir a Bíblia de São Judas Tadeu na Loja oficial de artigos religiosos do 
Santuário, ao lado da Secretaria Paroquial. Mais informações pelo tel (11) 2275-0724. What-
sApp: (11) 99338-0758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. Site: https://www.lojasaoju-
dastadeu.com

Essa Bíblia você precisa ter em sua casa, devoto e devota de São Judas Tadeu!  

BÍBLIA DE SÃO JUDAS TADEU
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O calendário litúrgico do mês de 
setembro tem uma festa que, para 
muitos, é motivo de surpresa e, para 
os que não têm fé, causa de escân-
dalo: a festa da Exaltação da Santa 
Cruz, no dia 14. A surpresa de uns 
e o escândalo de outros podem ser 
expressos com a pergunta: Como é 
possível que a Cruz, símbolo de dor e 
lembrança de inúmeros sofrimentos, 
seja exaltada e tenha dado origem a 
uma festa?...

No tempo de Jesus, a cruz era si-
nônimo de suplício. Nela eram cru-
cificados os piores criminosos da 
sociedade. Portanto, ser parente ou 
amigo de um crucificado era motivo 
de vergonha e de escândalo (cf. 1Cor 
1,22-23). A cruz se tornou símbolo 
dos cristãos a partir do século IV, 
quando passou a ser venerada, bei-
jada e colocada em lugares de desta-
que. Cresceu sempre mais a compre-
ensão de que ela é o mais forte sinal 
do amor de Cristo por nós. Ele nos 
ensinou: “Ninguém tem amor maior 
do que aquele que dá a vida por seus 
amigos” – Jo 15,14).  

Uma vez que a Cruz teve um 
lugar único na vida de Jesus, deve 
ocupar um lugar especial também 

na nossa, seus discípulos. Para o 
Filho de Deus, sua morte é vitória; 
para nós, ela é salvação. Entende-se, 
pois, a observação do apóstolo Paulo 
aos Gálatas: “Quanto a mim, que eu 
me glorie somente da cruz do nosso 

Senhor, Jesus Cristo” (Gl 6,14). São 
Pedro, por sua vez, observou: Jesus 
“carregou nossos pecados em seu pró-
prio corpo, sobre a cruz, a fim de que, 
mortos para os pecados, vivamos para 
a justiça” (1Pe 2,24).

É fácil constatar que a humanida-
de tem feito - e em vão! - um grande 
esforço para eliminar da terra a cruz 
e o sofrimento. Diante das tentativas 
infrutíferas, multiplicam-se os que 
falam da dor. É muito fácil falar da 
dor. Mais fácil ainda é fazer da dor de 
outros manchete de jornais. Mas, para 
falar da dor com sabedoria, é preciso 
antes ter sofrido. E, interessante, dian-
te do sofrimento, as palavras se tor-
nam pobres, fracas, quase inexpressi-
vas. É por isso, talvez, que as pessoas 
que mais sofreram são as que menos 
falam da dor.

Quando se abre o Evangelho à pro-
cura de alguma explicação de Cristo 
para esse problema, quando se percor-
re suas parábolas e sermões em busca 
de uma reflexão profunda sobre o so-
frimento, a decepção é enorme: quase 
nada se encontra. Ela fala, sim, cons-
tantemente de cruz, mas não a anali-
sa: apenas se apresenta como modelo 
e convida todos a segui-lo, cada um 
levando a sua cruz.

Mas, então, que resposta dar a al-
guém que sofre? Mais importante ain-
da: que resposta dar a si próprio, diante 
de uma dor profunda, inevitável?

No alto da cruz, Cristo sente-se 
abandonado, sozinho, esquecido de 
todos, até de seu Pai. Não tem ne-
nhum consolo, nenhuma resposta para 

sua dor. Aliás, ela lhe parece até inú-
til. Toda a sua vida lhe parece inútil. 
Naquela hora, naquela situação, não 
encontra explicação para nenhum de 
seus porquês. Mesmo ao porquê que 
é a expressão máxima de sua solidão: 
“Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste?”

Na verdade, naquela hora, como 
em toda a sua vida, o Pai estava a seu 
lado. Participava de sua dor, como 
só um Pai, e um Pai que é o próprio 
Deus, poderia fazer.  A dor de Cris-
to, seu abandono e solidão, foram se-
mentes de vida, sementes de amor, de 
amizade, paz e solidariedade para os 
homens e mulheres, de todos os tem-
pos. Ele passou por tal situação para 
que todos se sentissem menos sós, 
para que a dor de cada pessoa tivesse 
sentido e valor. E para que fosse, tam-
bém, a salvação de muitos.

De vez em quando, Cristo con-
vida outros a participarem desse seu 
abandono. Numa hora dessas, ele não 
dá resposta aos inúmeros porquês 
que normalmente surgem. Não é fá-
cil, pois, amar uma situação assim. 
Torna-se, contudo, um pouco menos 
difícil quando ele é lembrado. Ele, 
que pouco falou de dor, porque foi 
a própria dor. Não discorreu sobre o 
abandono, porque foi, ele mesmo, o 
abandonado. Não precisou apresentar 
um tratado sobre a cruz: tomou a cruz 
que lhe ofereceram e percorreu o ca-
minho necessário. Sabia que no Cal-
vário a morte o aguardava, mas ela era 
prenúncio de ressurreição. Também a 
semente precisa cair em terra e mor-
rer, para que dela possa surgir a vida, 
e vida em abundância.

Não, não adianta você perguntar 
“por quê?” diante de uma doença ou 
decepção, diante da morte de uma 
pessoa que lhe é muito querida ou de 
uma tragédia que se abate sobre a hu-
manidade. É preciso, isto sim, pedir 
ao Pai que o enriqueça de amor e con-
fiança, uma confiança e amor tais que 
o tornem suficientemente corajoso a 
ponto de se colocar em suas mãos - 
uma vez que ele é Deus, que ele é Pai, 
que ele é AMOR. 

Para ajudá-lo a conseguir isso é 
que a Igreja o convida a celebrar a fes-
ta da Exaltação da Santa Cruz, no dia 
14 de setembro de cada ano. 

A EXALTAÇÃO DA 
SANTA CRUZ

DOM MURILO S.R. KRIEGER, SCJ
Arcebispo Emérito de Salvador

A réplica da cruz da Jornada 
Mundial da Juventude que che-
gou ao Santuário em setembro de 
2011, permaneceu aqui. Já ficou 
exposta na entrada da igreja an-
tiga e agora encontra-se na Sala 
São Judas.

A CRUZ DO NOSSO 
SANTUÁRIO

A grande cruz de madeira 
do presbitério da igreja nova foi 
feita especialmente para o San-
tuário em 1970. É uma obra do 
escultor austríaco Hans Bachler, 
de Treze Tilhas (SC). O corpo 
de Cristo, uma tora inteiriça de 
madeira de cedro, mede 4,35m 
de altura; pesando 800 kg; está 
preso à cruz de 11m.  O trabalho 
é entalhado à mão, sem uso de 
maquinário, apenas talhadeiras 
manuais e formões.



8
Jornal São Judas

Setembro de  2022
saojudas.org.brInformaçãoFo

co

Dando continuidade às orien-
tações para emitir um voto mais 
consciente e responsável nas próxi-
mas eleições, segundo a Cartilha de 
Orientação Política/2022 da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil), apresentamos alguns cri-
térios muito válidos para conhecer e 
avaliar os candidatos a cargos pú-
blicos, que,possivelmente,mereçam 
nossa confiança expressa pelo voto.

CRITÉRIOS
Para auxiliar os eleitores no discer-

nimento e escolha de candidatos, se-
guem algumas orientações e critérios:  

• Avalie-se  a moralidade do can-
didato: confira seu histórico pessoal, 
sua atuação no passado e no presente, 
conheça suas ideias,projetos e propos-
tas,a que partido pertence...E se eleito 
for,procure acompanhar e fiscalizar      
sua atuação política, cobrar as pro-
messas e conferir os resultados...

• Avalie-se sua postura em relação 
à defesa da vida: em todas as suas 
fases, desde a concepção até a morte     
natural cabe preservá-la e dar-lhe a 

melhor qualidade e dignidade. Por-
tanto, não merece nosso voto quem 
é a favor do aborto, da eutanásia e da 
dependência química(que é um “sui-
cídio lento!”). Evite-se quem apoia a 
liberação de drogas...

• Avalie-se de que forma o candi-
dato promove a defesa da família: 
a família é santuário de vida,paz e 
amor, é célula viva da sociedade. O 
casal é constituído por um homem e 
uma mulher, que se prolongam nos 
filhos que nascem, conforme o plano 
de Deus. Por isso, desclassifica-se o 
candidato a favor do casamento de 
homossexuais e da adoção de crian-
ças por casais homoafetivos.

• Avalie-se sua postura em relação 
à liberdade de educação religiosa:-
com a valorização da Escola Pública 
e da Escola Particular e apoio total 
ao ensino religioso pluriconfessional, 
tal como consta no “Acordo” assina-
do entre o Brasil e Vaticano (entre o 
ex-presidente Lula e o Papa Bento 
XVI). Convém pleitear a manuten-
ção dos símbolos religiosos (crucifi-
xos e imagens de santos) nas escolas, 

hospitais, repartições públicas...
• Avalie-se como o candidato pre-

tende conduzir a promoção da soli-
dariedade: deve dedicar atenção es-
pecial, prática e concreta aos menos 
favorecidos, fragilizados e carentes, 
aos que não participam do banque-
te da vida,nem têm vez nem voz na 
sociedade(excluídos). Que não haja 
interferência do “poder central”nas 
iniciativas “particulares”de educação 
e assistência social com creches, asi-
los, hospitais,escolas,colégios,uni-
versidades...mas, “subsidiariedade” 
para construir a cultura da vida.

• Avalie-se a competência do candi-
dato: para ser líder político e adminis-
trar honestamente os recursos públicos, 
sem estar envolvido em corrupções ou 
integrar grupos duvidosos...

Ser cristão e ser cidadão são duas 
realidades inseparáveis. Provavel-
mente já ouvimos falar em “bancada 
ruralista,” “bancada evangélica”...no 
Congresso Nacional. São grupos li-
derados por um parlamentar, que vo-
tam unidos em defesa dos interesses 
do grupo.Para nós,não há “bancada 
católica,”mas “Frente Parlamentar 
Católica,” oficial e reconhecida, que  
vota livremente, e com proximidade 
e diálogo com a CNBB; são cristãos 
católicos que atuam na política e to-
mam  suas decisões, fiéis aos valores 
do Evangelho e da Doutrina Social 
da Igreja. Cabe esclarecer que não 
falam em nome da Igreja,nem repre-
sentam a Igreja. Apenas agem fiéis à 
sua convicção cristã.

O regime político vigente no Bra-
sil é a democracia, isto é, o poder de 
governar vem do povo,que escolhe 
seus representantes pelo voto. Procu-
remos defendê-la.

Em 2022,há eleições gerais para 
deputado estadual, federal,senador,-
governador e presidente da repúbli-
ca. O sistema eleitoral nosso prevê 2 
modelos de votação: 

• o majoritário, que se aplica aos 
cargos de presidente e governador. 
O candidato é eleito com maioria 
absoluta dos votos válidos(50%+1). 
Se nenhum candidato obteve 50%, 
haverá 2º turno entre os 2 mais vota-
dos.(obs. votos brancos e nulos  são 
inválidos,não contam!).  O senador é 
eleito pelo sistema majoritário,porém 
não há 2º turno. Vence o mais vota-
do no Estado. O mandato do senador 
é de 8 anos,porém há eleições para 
senador, de 4 em 4 anos, com reno-
vação a cada eleição de 1 ou 2 terços 
das 81,  sendo 3 cadeiras por Estado 
e Distrito Federal. >o proporcional, 
que elege o deputado federal, estadu-
al e distrital. O eleitor vota em candi-
dato ou no partido. Há 531 deputados 
federais.o número de deputados por 
Estado varia de acordo com a popu-
lação. Divide-se o número de votos 
pelo número de vagas por Estado.
CONCLUSÃO...

Candidato “ideal” provavelmente 
não existe!...Entre os muitos dispo-
níveis, tente-se escolher os melhores. 
Vota-se em partidos, candidatos e pro-
postas. Votar é importante, mas não é 
tudo. É preciso acompanhar a atuação 
do eleito, após as eleições, e fiscalizar 
o exercício do  mandato delegado. Ele 
representa os eleitores, defende seus 
direitos e supre suas necessidades. 

 No 1º turno, voto, escolhendo meu 
candidato entre muitos. Já no 2º turno, 
veto, eliminando entre dois, quem não 
quero.Em cada eleição renovam-se as 
esperanças num Brasil: politicamente 
democrático, socialmente justo, eco-
nomicamente solidário, culturalmente 
plural, religiosamente ecumênico e 
ecologicamente  sustentável. Lutemos 
por esse Brasil, pois somos responsá-
veis pelo futuro do país.                                 

 Que BRASIL queremos?...  Você 
decide... pelo voto!...

VOTO NÃO TEM PREÇO, MAS TEM 
CONSEQUÊNCIAS (PARTE 2)

ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

PE. ALOÍSIO KNOB,SCJ
Vigário Paroquial na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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Quem frequenta o Santuário São 
Judas Tadeu certamente já ouviu falar 
no Padre Dehon em algum momento. 
Ele é o fundador da Congregação dos 
Padres que trabalham no Santuário, 
desde o início, há 82 anos. Os chama-
dos Padres Dehonianos pertencem à 
Congregação dos Padres do Sagrado 
Coração de Jesus, fundada pelo Pe. 
Leão João Dehon, na França, em 28 
de junho de1878.

Atualmente, os religiosos “deho-
nianos” seguem os ideais do funda-
dor: revelar o Coração de Jesus aos 
irmãos e irmãs: ovelhas do rebanho 
e ovelhas afastadas. Querem ser o 
sinal do amor de Cristo, da maneira 
como ele é o sinal do amor do Pai, 
evangelizando e trabalhando pela 
justiça social, não só nas paróquias 
e santuários, como no Santuário São 
Judas Tadeu, mas também em colé-
gios, faculdades, orfanatos, creches, 
comunidades de recuperação de de-

pendentes, missões, shows musicais 
e meios de comunicação social, nos 
quatro cantos do mundo. 

No ano de 2023, quem quiser co-
nhecer os locais onde o Pe. Dehon 
viveu e ainda participar da grande 
Jornada Mundial da Juventude, em 
Lisboa, com o Papa Francisco, terá 

essa oportunidade, em uma viagem 
inesquecível! Serão 13 dias de pe-
regrinação, de 28 de julho a 09 
de agosto de 2023, com a direção 
espiritual dos Padres Rarden Pe-
drosa,scj e Cleiton dos Santos,scj. 
A peregrinação começará com o de-
sembarque na Bélgica (Bruxelas), 
percorre a França (La Capelle, cida-
de natal de Pe. Dehon, Saint Quen-
tin, onde o Padre Dehon fundou a 
Congregação e Paris, em igrejas que 
Pe. Dehon frequentou), finalizará em 
Portugal, pois a capital, Lisboa, será a 
sede da próxima Jornada Mundial da 
Juventude, o encontro dos jovens do 
mundo todo com o Papa. Terminada 
a Jornada, a peregrinação segue em 
Portugal, com passeios por Lisboa e 
depois em Fátima, onde Nossa Se-
nhora do Rosário apareceu aos pas-
torinhos Lúcia, Jacinta e Francisco, 
com visita à Basílica, Cova da Iria e 
participação na Procissão das Velas. 

Você poderá participar de tudo 
isso, com a ATM TRAVEL - Fone 
(11) 2729-8040 WhatsApp (11) 
95478-9447. Para mais detalhes, 
preencha o formulário em nossa Se-
cretaria Paroquial ou no link: https://
forms.gle/nCHPQ1aGAwJqWeiKA

Vamos juntos nos programar para 
visitar os “Caminhos do Padre Dehon” 
e também participar da JMJ 2023?

JMJ LISBOA/2023

“Maria levantou-se e partiu apres-
sadamente” (Lc 1, 39) foi o lema 
escolhido pelo Papa Francisco para 
essa Jornada Mundial da Juventude 
que vai ocorrer, pela primeira vez, 
em Lisboa, Portugal, de 01 a 06 de 
agosto de 2023. Essa frase bíblica, 
do Evangelho de São Lucas, dá iní-
cio ao relato da Visitação de Maria a 
sua prima Isabel, episódio que se se-
gue à Anunciação do Anjo Gabriel a 
Maria de que iria ser a mãe do Filho 
de Deus e que foi o tema da última 
JMJ, na Cidade do Panamá. 

Maria de Nazaré foi a protagonista 
da última edição da JMJ e também a 
será em Lisboa, pois é uma impor-
tante referência do caminho cristão, 
que nos ensina a dizer “sim” a Deus. 

No percurso da JMJ, ocorrem cate-
queses, adorações, missas, momen-
tos de oração, palestras, partilhas e 
shows, tudo em diversas línguas. 

Desde a sua primeira edição, em 
1985, este evento religioso reúne 
milhares de jovens para celebrar e 
aprender sobre a fé católica e unir 
continentes, povos e culturas. 

Para cada Jornada, o Papa sugere 
um tema, retirado de um versículo bí-
blico e a cada edição há um hino ba-
seado no tema, patronos, intercesso-
res e um logotipo. O evento é sempre 
realizado numa cidade escolhida pelo 
Papa. Nos anos intermediários, as 
Jornadas são vividas localmente, no 
Domingo de Ramos, pelas dioceses. 

Apesar de ser organizada pela 
Igreja Católica, a JMJ é aberta a 
todas as pessoas do mundo.

CAMINHOS DO PADRE DEHON 
E A JMJ EM LISBOA/2023

Igreja onde está o túmulo de P. Dehon em 
Saint Quentin, França 2

Foto: Padre Rarden Pedrosa

Monumento no Colégio São João, Saint 
Quentin, França, onde P. Dehon professou votos 

e nasceu a Congregação dos Padres do SCJ
Foto: Pe Rarden Pedr, scj

Casa de P. Dehon em La Capelle, França 
Foto: Padre Rarden Pedrosa
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A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

OBRA SOCIAL: SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE 
SÃO APERFEIÇOADOS

A Obra Social São Judas Tadeu chega aos 78 anos 
de existência, buscando cada vez mais qualidade 
nos serviços prestados à comunidade. A instituição, 
atua nas áreas: social e educacional e visa avançar 
para garantir a promoção da dignidade das pessoas.

Segundo a supervisora administrativa, Ada 
Monteiro, com a crise econômica e o desempre-
go, a procura pelo apoio da entidade aumentou, 

Entidade investe na modernização e na qualidade do atendimento, a exemplo da creche, que ganhou 
reforma e uma sala de leituraria, educação financeira, beleza, danças, entre outras. “Temos um plano de 

ação e para que algumas oficinas aconteçam 

principalmente, para doações de cestas básicas e 
atividades de geração de renda. 

E, para melhorar e facilitar os atendimentos, a 
Obra São Judas está estruturando seus serviços e 
vem adotando novos critérios, como a triagem já no 
momento do agendamento com a assistente social. 

Para apoiar a geração de renda familiar e o empre-
endedorismo, a instituição também está promovendo 

palestras e oficinas gratuitas, em parceria com profis-
sionais, voluntários e empresas, como o SEBRAE. 
Além das oficinas de artesanato, que já está em anda-
mento, pretende iniciar a de pequenos reparos e cus-
tomização de peças, marcenaria, educação financei-
ra, beleza, danças, entre outras. “Temos um plano de 
ação e para que algumas oficinas aconteçam precisa-
mos também do apoio de voluntários”, explica Ada.

A população em situação de vulnerabilidade tem 
acesso a diversas ações, como Colo Materno, que 
oferece orientações às gestantes de 1 a 7 meses, 
por meio de encontros com orientações de uma gi-
necologista. Ao final dos encontros, as futuras ma-
mães ainda ganham um kit de enxoval para o bebê.

As pessoas a partir de 60 anos podem participar das 
atividades do Projeto Bem Viver, que acontece todas 
as terças-feiras, das 14h às 16h, na Sala São Judas, 
com programação variada e diferente a cada semana.

 O atendimento Psicossocial oferece apoio às fa-
mílias que estão sendo acompanhadas pela assis-
tente social e apresentam dificuldade de lidar com 
os desafios e pressões do dia a dia. 

As aulas do EJA (Educação de Jovens e Adultos) 
também continuam atendendo os alunos de 2ª a 5ª, 
das 12h às 14h.

Em parceria com a Faculdade Estácio, por meio 
do Núcleo de Práticas Jurídicas, a obra social ofere-
ce orientação jurídica à população com atendimen-
to às terças-feiras, das 10h às 12h. 

Os bazares de roupas, móveis, eletrodomésticos 
e eletrônicos continuam acontecendo aos sábados, 
das 8h30 às 11h30, com nova estrutura para me-
lhor atender aos clientes. Outra novidade é o Espa-
ço do Sebo, com livros, CDs, DVDs e Vinis.

VAGAS DE CRECHE

As famílias que buscam vagas de creche podem procurar o atendimen-
to do Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu (CEI), que atende 
crianças de 1 a 3 anos e 11 meses. A unidade passa por reforma e já 
ganhou até uma sala de leitura, para garantir o melhor aprendizado e 
desenvolvimento

Serviço:
Para saber mais sobre os atendimentos: 
Av. Piassanguaba, 3061, Planalto Paulista
Fone: (11) 2050-6190. WhatsApp (11) 94056-3186.
E-mail: coordenacaoobrasocial@saojudas.org.br
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INTENÇÃO DO PAPA 
PARA SETEMBRO: 

Pela abolição da pena de morte.
 
Apresentamos mais uma intenção de oração proposta pelo 

Papa Francisco, dessa vez para o mês de setembro. O pedido 
é: “Rezemos para que a pena de morte, que atenta contra a 
inviolabilidade e a dignidade da pessoa, seja abolida nas leis 
de todos os países do mundo.” 

A pena de morte é uma grave violação do direito à vida de 
cada pessoa, afirma o Papa, recordando que hoje existem ou-
tros e mais eficazes meios de expiação pelos danos causados à 
sociedade. Para o Papa Francisco, o fato de cada vez mais paí-
ses apostarem na vida e não na pena de morte, ou até mesmo a 
eliminaram completamente da sua legislação penal, é um fator 
positivo.  Segundo o Papa Francisco: “A Igreja sempre defendeu 
a vida e a sua visão sobre a pena de morte amadureceu. Por esta 
razão, eu quis que esse ponto fosse modificado no Catecismo 
da Igreja Católica. Durante muito tempo, a pena de morte foi 
considerada como a resposta adequada à gravidade de alguns 
crimes para proteger o bem comum. No entanto, a dignidade da 
pessoa não se perde, mesmo quando se tenha cometido o pior 
dos crimes. Ninguém pode ser morto e privado da oportunidade 
de abraçar novamente a comunidade que feriu e fez sofrer.”

O SEGREDO DOS ANJOS
Neste livro “O segredo dos 

Anjos” o autor, Rafael Brito, 
apresenta o que as Sagradas 
Escrituras, o Magistério da 
Igreja e a Sagrada Tradição re-
velam acerca desses seres ma-
ravilhosos e puramente espiri-
tuais. “O segredo dos anjos”, 
irá completar aquele desejo 
por comunhão íntima com o 
Senhor, que está nos esperan-
do no Trono da Graça. 

A livro “O segredo dos An-
jos” de Rafael Brito poderá 
ser adquirido na  Loja oficial 
de artigos religiosos do San-
tuário São Judas Tadeu, ao 
lado da Secretaria Paroquial. 
Mais informações pelo tel (11) 

2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: contato@lojasao-
judastadeu.com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

PROJETO BEM VIVER É VIDA!
A Obra Social São Judas 

Tadeu oferece ao público da 
terceira idade a possibilidade 
de convivência e inclusão por 
meio das atividades promovi-
das pelo “Projeto Bem Viver”. 

Ações sociais que promo-
vem, de forma responsável, 
a convivência e interação 
são importantes para manter 
a saúde mental e evitar con-
sequências graves como a 
depressão e a ansiedade. No 
Projeto Bem Viver, a progra-
mação conta sempre com pa-
lestras sobre saúde e bem-es-

tar, vivências artísticas, comemoração dos aniversários do mês, etc..
Os encontros ocorrem na Sala São Judas às terças-feiras, das 14h às 

16h, com entrada franca e contribuem para o sentido de vida dos idosos. 
Local: Obra Social São Judas Tadeu, à Av. Piassanguaba, 3061, 

Planalto Paulista – SP. Mais informações pelo Tel.: (11) 2050-6190
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IMAGEM DE SANTA DULCE 
NO SANTUÁRIO 

No dia 13 de agosto a igreja celebrou a memória da primeira Santa 
nascida no Brasil: Santa Dulce dos Pobres, “o Anjo Bom da Bahia”. 
No Santuário São Judas Tadeu, às 7h, na primeira missa do dia, acon-
teceu a bênção e entronização da imagem de Santa Dulce, que perma-
necerá na igreja antiga para a devoção dos fiéis.

O Santuário São Judas Tadeu é conhecido na região por possuir 
uma grande variedade de imagens de Santos para a devoção do povo 
fiel, que o frequenta, mais precisamente na igreja antiga. Os nichos 
laterais possuem imagens de Santos dos mais conhecidos, como Nos-
sa Senhora Aparecida, São Francisco e São Benedito, até imagens de 
Santos menos populares. Mas, ainda faltava a imagem daquela que 
foi canonizada em 16 de outubro de 2019, a primeira Santa nascida no 
Brasil: Santa Dulce dos Pobres, “o Anjo Bom da Bahia”.

A equipe de comunicação do Santuário conversou com o Bispo 
Dehoniano que acompanhou de perto o processo de beatificação e 
posterior canonização da Santa Dulce dos Pobres, Dom Murilo Se-
bastião Ramos Krieger,scj, hoje bispo emérito, que concedeu entre-
vista exclusiva ao Jornal São Judas de agosto/2022 (edição nº 498) , 
falando sobre a Santa e gravou um vídeo para a WebTV São Judas. Se 
você ainda não viu, vá conferir no nosso site: www.saojudas.org.br.  

O Santuário São Judas Tadeu está localizado na Avenida Jabaquara, 
2682, próximo à estação São Judas do metrô. Mais informações: tel. 
(11) 3504-5700, WhatsApp (11) 99239-2608. 

A PASTORAL DA 
ESCUTA QUER 
OUVIR VOCÊ!

Os agentes da Pastoral da Escuta 
oferecem uma ajuda, como interlocu-
tor, diante das angústias ou momentos 
difíceis que alguém possa estar pas-
sando. Não há necessidade de agen-
damento. Gratuito. Atendimentos de 
segunda a sábado das 14h às 17h, na 
Sala da Escuta em frente à Secretaria 
Paroquial. Dias 28 das 9h às 17h, na 
Sala de Bênçãos (Capela ao lado da 
Secretaria).

TREINAMENTO PARA 
APRIMORAR A ACOLHIDA NO 
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

É urgente a necessidade de acolher bem os fiéis que fre-
quentam a nossa Igreja, buscando aquela proximidade res-
saltada pelo Papa Francisco, ao pedir aos nossos padres/
pastores que tenham o “cheiro das ovelhas”. Necessidade 
também apresentada aos leigos que se sentem chamados a 
evangelizar, servindo em nossas comunidades.

Com o objetivo de aprimorar a acolhida, 34 leigos, vo-
luntários e agentes de pastoral engajados do Santuário São 
Judas Tadeu (Av. Jabaquara/SP), reuniram-se no último sá-

bado, 06 de agosto, para participar de um treinamento conduzido por Janice dos Santos Gonçalves, do Grupo Bridge. 
Dentre os participantes, representantes das Pastorais da acolhida, da escuta, da coleta e voluntários do Santuário e da Obra Social São Judas Tadeu.
Ao longo do dia foram abordados a missão e visão do Santuário, dentro de um modelo de acolhimento (jeito de interagir, com valores, jeito de ser e lingua-

gem), visando o aperfeiçoamento da acolhida. Dentro do treinamento, ocasiões para autoconhecimento e também momentos descontraídos de dinâmicas.  
O projeto Bridge 36,5 é a frente de responsabilidade social do Grupo Bridge, que disponibiliza parte do trabalho de seus funcionários para atender orga-

nizações não governamentais e da sociedade civil gratuitamente. Atendem de forma igualitária e, ao mesmo tempo, singular e especial, com alto nível de 
qualidade, pessoas e organizações que buscam seu desenvolvimento.

Esse treinamento também foi realizado, em três módulos, com todos os funcionários do Santuário São Judas Tadeu, que fica na Avenida Jabaquara, 2682, 
próximo à estação São Judas do metrô, tel. (11) 3504-5700, whatsapp (11) 99239-2608.  

ACONTECEU NO SANTUÁRIO
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SEMANA BÍBLICA

A Igreja no Brasil vive em Setembro o Mês da 
Bíblia, tempo de dedicar a nossa atenção ao estudo 
da Palavra de Deus. Neste ano o livro bíblico es-
colhido para aprofundamento é o de Josué, com a 
inspiração: “O Senhor, teu Deus, estará contigo por 
onde quer que vás” (Js 1,9). Em vista disto é que o 
Santuário realizará a Semana Bíblica de 13 a 15 de 
setembro na Sala São Judas às 19h30, uma grande 
oportunidade de edificar a sua fé e de aprender com 
quem entende do assunto. Reserve já a sua vaga 
fazendo a sua inscrição na secretaria ou em nosso 
site www.saojudas.org.br.

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO 
MÊS NO SANTUÁRIO

A primeira sexta-feira do mês é especial no Santuário 
São Judas Tadeu porque é um dia dedicado ao Sagrado 
Coração de Jesus. Às 7h a Santa Missa, na igreja antiga, 
é concelebrada, isto é, com a presença dos religiosos deho-
nianos do Santuário. Às 9h há a Missa Reparadora ao Sa-
grado Coração de Jesus, com a presença do Apostolado da 
Oração. Após essa missa segue meia hora de Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, na própria igreja nova. Das 14h às 
15h acontece a Adoração ao Santíssimo especialmente pe-
las Vocações, na igreja antiga.

Venha participar da primeira-sexta feira do mês, com a 
intenção de oferecer ao Sagrado Coração de Jesus o seu 
melhor: vida, oração e ação de graças! 

CASAMENTOS EM 2022 
COM AGENDA ABERTA

 A agenda para Casamentos em 2022 na Paró-
quia/Santuário São Judas Tadeu já está aberta! Os 
casamentos não são marcados por telefone nem 
por e-mail. Há opções de horários tanto na igre-
ja nova quanto na igreja antiga. A preparação dos 
casais é realizada no primeiro domingo do mês, 
das 8h às 10h30. Inscrições e informações pelo 
e-mail: casamentos@saojudas.org.br. O Sacra-
mento do Matrimônio abençoa, santifica e consa-
gra a vida de amor do casal e a vida de família.

LUZ DA FÉ: PODCASTS LANÇADOS 
PELO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

Agora você poderá escutar áudios com ar-
tigos especiais, publicados no Jornal e Revis-
ta São Judas, para aprofundar seus conheci-
mentos e sua fé católica.

Podcast Luz da Fé é uma produção sema-
nal do Santuário São Judas Tadeu em parce-
ria com a atriz e radialista Inês Teixeira. 

O podcast LUZ DA FÉ estará toda sexta-
-feira, ao meio dia, com um novo episódio, 
no Spotify.

AJUDE-NOS COM O BOLO DE 
SÃO JUDAS TADEU

Dia 28 de Outubro está se aproximando e 
você, paroquiano e devoto, pode ajudar o 
Santuário São Judas Tadeu na aquisição dos 
ingredientes para o preparo do tradicional 
Bolo de São Judas Tadeu. Entregue a sua do-
ação (em produto ou dinheiro) na Secretaria 
Paroquial, em qualquer dia da semana, das 8h 
às 18h, até o dia 05 de Outubro. Para doação 
em dinheiro: Paróquia Santuário São Judas 
Tadeu, chave PIX: CNPJ 63.089.825/0115-
02. Ingredientes que poderão ser doados:
1.600 unidades de ovos
144 caixas de leite (1 litro)
24 unidades de fermento em pó grande (Royal)
288 caixas de leite condensado
144 caixas de creme de leite
72 caixas de chantilly (Amélia)
80 latas de pêssego em calda
50 quilos de coco ralado sem açúcar
100 quilos de farinha de trigo
100 quilos de açúcar
 Gratidão a todos que puderem ajudar e di-
vulgar essa iniciativa! São Judas Tadeu, ro-
gai por nós!

DOAÇÕES DE BRINQUEDOS PARA 
A FESTA DAS CRIANÇAS

Este é um ano de grande expectativas para a realização 
da festa do dia das crianças das comunidades Mauro I e 
Mauro II, após o período mais rigoroso da pandemia. Con-
tamos com a generosidade da comunidade para que esse 
dia tão esperado das nossas crianças possa acontecer. Será 
no dia 12 de outubro, mas as arrecadações já iniciaram, de 
brinquedos novos e semi-novos. Desde já agradecemos e 
desejamos muitas bênçãos a quem puder auxiliar. Contatos 
com Leyla Francisco, tel. (11) 94981-5723 ou encaminhar 
à Comunidade Mauro II, à Ruia Mauro, 226, Saúde, São 
Paulo/SP. 

VOCÊ TEM PROBLEMAS 
COM A BEBIDA?

Reuniões às segundas, quartas e sextas-feiras, 
às 19h; aos sábados, domingos e feriados às 18h. 
Plantões 24 horas: tel. (11) 3315-9333.

Contatos:
Anderson: 11-95853 0726
Júlio: 11-97140 6661
E-mails:
Anderson: andersonmilan@hotmail.com
Júlio: juliobgo@yahoo.com.br

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 22 de Agosto de 2022. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou 
WhatsApp (11) 99239-2608 e site: www.saojudas.org.br - WEBTV SÃO JUDAS: www.saojudas.org.br.

Notícias
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JUNTOS COMO COMUNIDADE

 Chegou o livro da Novena a São Judas Tadeu, neste ano com o tema: “São 
Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal” para rezarmos em 
família ou na comunidade, em preparação à grande festa litúrgica de nosso 
Padroeiro, no dia 28 de Outubro. 

O Pai-nosso é a oração cristã fundamental e mais perfeita. Com essa 
Novena editada pela Paulus, acompanhados pelo Apóstolo e Mártir São 
Judas Tadeu, e certos de sua intercessão, somos convidados a rezar, 
pedindo a Deus, nosso Pai, pelo que julgamos necessitar, espiritual e 
materialmente.

Nessa Novena, é o próprio Mestre quem nos ensina, também hoje, a rezar 
o Pai-nosso e a difundir o seu amor e misericórdia ao mundo, pois somos 
irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai Celeste.

O foco de cada um dos 9 dias da Novena será cada uma das 7 petições do 
Pai-nosso e como elas poderão ser colocados em prática nos dias atuais, à luz 
do amor e a salvação conquistada por Jesus Cristo.

Que possamos, como São Judas Tadeu, orar ao Pai do Céu como filhos amados, 
para depois corresponder ao chamado de Cristo, o Mestre, para sermos hoje, seus 
dignos discípulos e missionários.   

Adquira o seu livro da Novena a São Judas Tadeu, por apenas R$ 5,00 
cada, na Loja Oficial de artigos religiosos do Santuário São Judas Tadeu, 
ou pelos contatos: (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: 
contato@lojasaojudastadeu.com. Site: www.lojasaojudastadeu.

Que a fraternidade seja o caminho para a libertação de todos os males, 
pessoais e sociais. São Judas Tadeu, rogai por nós!

PREPARE-SE PARA O DIA DO PADROEIRO!

Na próxima edição do JORNAL SÃO JUDAS, de Outubro 
de 2022, a programação completa da Novena e Festa do nosso 
Padroeiro, São Judas Tadeu, no dia 28 de Outubro. Não perca! 

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


