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Com São Judas
Tadeu, a oração
do Senhor e a
fraternidade
universal!

De 18 a 26 de outubro celebraremos no Santuário a novena a São Judas Tadeu e no dia 28, a Festa do nosso Padroeiro. Participe!
Leia também: Bênção dos animais em 04 de outubro, Ideias para o Dia das Crianças, Novena a Nossa Senhora Aparecida e muito mais
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Editorial
MÊS DAS MISSÕES E DO
NOSSO PADROEIRO, SÃO JUDAS TADEU

Chegamos ao mês em que festejamos nosso padroeiro, São Judas
Tadeu. Durante dois anos estivemos
reclusos e não conseguimos expressar nossa alegria por todas as graças
alcançadas por intermédio de São
Judas Tadeu. Com certeza muitos pedidos e graças foram alcançadas em
2020 e 2021, enquanto fomos orientados a viver o distanciamento social.
Em 2022 iremos expressar nossa
gratidão com uma linda festa que será
um marco para a retomada das atividades litúrgicas e externas. A novena
de São Judas Tadeu acontecerá de 18
a 26 de outubro, na igreja nova, após
a missa das 15h e às 19h30. Lembramos que durante a novena não haverá
missa às 19h30, com exceção de domingo (dia 23/10).
Aprofundaremos na novena a importância da oração do Pai nosso,
cujo tema será “São Judas Tadeu, a
oração do Senhor e a fraternidade
universal”. Durante os dias da novena, teremos a oportunidade de expressar nossa gratidão com um gesto
concreto para as ações caritativas da
Obra Social São Judas Tadeu. Venha
festejar conosco, expressar sua gratidão ou fazer sua prece por meio da
intercessão de São Judas Tadeu, intercessor das causas impossíveis.
Em 2022, o tema para o mês dedicado às missões será a necessidade de testemunhar o Evangelho.
Em Atos dos Apóstolos 1,8, temos o
mandato de Jesus para que sejamos
suas testemunhas até os confins da
terra. Nossas atividades em outubro
serão testemunho do quão grande
é o amor de Deus, que se expressa

através das graças alcançadas pela
intercessão de Sua mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida (dia
12) e pela intercessão de seu primo,
o apóstolo São Judas Tadeu (dia 28).
Somos convidados nestas duas festas
importantes a valorizar a riqueza que
a Igreja nos oferece através do testemunho dos Apóstolos e de Nossa
Senhora. Este também será o mês em
que escolheremos, através das eleições, o futuro de nosso amado Brasil.
Dessa forma, peçamos ao Apóstolo
São Judas Tadeu e a Nossa Senhora
da Conceição Aparecida que o futuro de nosso país esteja nas mãos de
pessoas que valorizem a fé cristã e os
valores do Evangelho. Que este mês
seja marcado pela presença de Deus e
que, ao escolher nossos governantes
políticos, possamos testemunhar valores que favoreçam a construção do
Reino do Coração de Jesus.
Venha participar da novena e festa
de São Judas Tadeu! Adquira seu livro
da novena na loja oficial do Santuário
ou nas livrarias Paulus. Acompanhe
as atividades do nosso Santuário pela
WebTV (Youtube e Facebook), WebRádio (https://radiosaojudastadeu.
com/) ou por meio do nosso Instagram (@saojudastadeusp). Nossos
horários de missa são: de segunda
a sexta-feira: 7h, 9h, 12h, 15h, 17h
e 19h30; sábado: 7h, 9h, 12h, 15h e
19h30; domingo: 7h, 8h30, 10h, 12h,
15h, 16h30, 18h e 19h30. Seja sempre bem-vindo(a) ao Santuário São
Judas Tadeu!

PE. DANIEL APARECIDO DE CAMPOS

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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CALENDÁRIO OUTUBRO
01 – Memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Patrona das Missões; Início
da Semana da Vida; Dia Internacional do Idoso; Dia do Vegetarianismo; Dia
Internacional da Música. Bênção das Rosas na Capela de Bênçãos das 8h às 18h.
02 – 27º Domingo do Tempo Comum; Dia dos Santos Anjos da Guarda; Dia
do Prefeito; Dia do Repórter Fotográfico.
03 – Dia do Cirurgião Dentista latino-americano; Dia do Habitat.
04 – Memória de São Francisco de Assis; Dia da Ecologia, Dia das Aves e dos
Animais e Dia Universal da Anistia.
05 – Memória de São Benedito, Padroeiro dos Cozinheiros.
06 – Início da Semana da Criança.
07 – Memória de Nossa Senhora do Rosário. Primeira sexta-feira do mês: Missa
Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às 9h, na igreja nova. Dia do Compositor.
08 – Dia do Nascituro; Dia do Nordestino; Dia pelo Direito à Vida.
09 – 28º Domingo do Tempo Comum; Dia do Círio de Nossa Senhora de
Nazaré; Dia da União Postal Universal; Dia do Atletismo.
10 – Dia Mundial da Saúde Mental.
11 – Dia do Combate à Dor; Dia da Pessoa com Deficiência Física. Dia Nacional
de Prevenção da Obesidade.
12 – Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do
Brasil e Dia das Crianças; Dia do Descobrimento da América (530º ano); Dia
do Basquete, Dia do Engenheiro Agrônomo e do Corretor de Seguros; Dia da
Leitura e Dia do Mar. Dia do Rio Tietê. Feriado Nacional.
13 – Dia Mundial da Visão; Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional.
15 – Memória de Santa Teresa de Jesus; Dia dos Professores.
16 – 29º Domingo do Tempo Comum; Dia Mundial da Alimentação; Dia do
Engenheiro de Alimentos; Dia Mundial do Pão; Dia da Ciência e da Tecnologia;
do Anestesiologista e do Instrutor de Trânsito.
17 – Dia do Eletricista; Dia Nacional de Vacinação; Dia Internacional para a
eliminação da pobreza; Dia Internacional pela Democratização da Comunicação.
18 – Dia do Médico; Início da Novena em louvor a São Judas Tadeu no
Santuário (Confira programação no site: www.saojudas.org.br).
19 – Aniversário natalício do Pe. Aloísio Knob,scj (86 anos). Dia do Profissional
de Informática. Dia do Guarda Noturno.
20 – Dia do Arquivista e do Poeta; Dia Internacional do Controlador de Tráfego
Aéreo e Dia Mundial de combate à Osteoporose. 4º aniversário da Ordenação
Sacerdotal do Pe. Cleiton Guimarães dos Santos,scj.
21 – Dia Nacional da Valorização da Família; Dia do Podcast.
22 – Memória de São João Paulo II.
23 – 30º Domingo do Tempo Comum; Dia das Missões e da Juventude
Missionária; Dia da Santa Infância. Início da Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca (até 29/10); Dia da Aviação Brasileira e do Aviador.
24 – Início da Semana do Desarmamento; Dia das Nações Unidas e Dia
Mundial do Desenvolvimento.
25 – Memória de Santo Antônio de Sant´Ana Galvão; Dia dos Profissionais da
Construção Civil; Dia da Saúde Dentária; Dia do Cirurgião Dentista; Dia do
Sapateiro; Dia da Democracia e Dia Mundial do Macarrão.
26 – Dia Mundial do Futebol. Dia do Trabalhador da Construção Civil.
27 – Dia Mundial de Oração pela Paz; Ladainha a São Judas Tadeu às 15h na
igreja nova do Santuário.
28 – Festa Solene de São Judas Tadeu, Apóstolo e Mártir e São Simão. Confira a
Programação completa atualizada no site: www.saojudas.org.br. Dia do Servidor Público.
29 – Dia Mundial de combate à Psoríase; Dia Nacional do Livro.
30 – 31º Domingo do Tempo Comum; Dia Nacional da Juventude. Dia do
Comerciário.
31 – Início da Semana de Prevenção contra doenças do Coração; Dia da Dona
de Casa; Dia do Saci.

JORNAL DE OUTUBRO/2022 APENAS ON LINE
Este Jornal São Judas de Outubro/2022 (edição número 499) 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!

saojudas.org.br
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A Igreja é missão:
“Sereis minhas testemunhas” (At 1,8)
Animados pelo Ano Jubilar Missionário, a Campanha Missionária 2022
apresenta o tema “A Igreja é missão”, cuja inspiração bíblica é “Sereis minhas
testemunhas” (At 1,8). Este tema e lema concluem o caminho de três anos onde
destacamos a natureza missionária da Igreja que não se reduz a uma dimensão
ou em atividades.
Um dos testemunhos missionários é da bem-aventurada Pauline Marie Jaricot, nascida em Lyon em 22 de julho de 1799. Ela fundou a obra da Propagação
da Fé em 3 de maio de 1822, dando origem às Pontifícias Obras Missionárias
(POM) como rede mundial de oração e solidariedade a serviço do Papa e das
Igrejas locais. Desde os primeiros anos da obra, o desejo era claro: apoiar todos
os missionários necessitados de ajuda espiritual e material.
A identidade visual do Ano Jubilar Missionário compõe alguns elementos
que expressam a intencionalidade dos jubileus celebrativos: o globo, o mapa
do Brasil, a cruz missionária, o ano 2022, as cores dos cinco continentes e a
cor dourada que remete ao jubileu. O conjunto da arte está em movimento,
expressando o dinamismo missionário que brota da Trindade, ou seja, a missão
é uma só, ela é de Deus (Missio Dei) e nasce do amor do Pai (AG,n.2), que se
expande, se comunica, sai de si e transborda sem fronteiras. O amor de Deus
é um impulso gratuito, de dentro para fora, e de um jeito de ser que tem como
origem e fim a vida divina (DAp, n.348).
O logo expressa uma grande explosão missionária que, em 1972, marcou
um novo impulso para a missão da Igreja do Brasil e que, em 2022, abre-se em
medida maior para a missão sem fronteiras para alcançar todas as pessoas, em
todas as nações. Dois grandes projetos do Programa Missionário Nacional vão
nessa mesma direção, de expandir a consciência missionária orientada para
universalidsade. Será um tempo oportuno para dar continuidade e fortalecer o
projeto Ad Gentes e projeto Igrejas Irmãs da CNBB.
A temática “A Igreja em estado permanente de missão” segue as intuições
do documento de Aparecida, que compreende a missão com identidade da
Igreja, ou seja, não é algo optativo, uma atividade da Igreja entre outras, mas a
sua própria natureza. A Igreja é missão!
O mês missionário nos convida a gestos concretos de solidariedade. Em todas as Igrejas do mundo realiza-se, no penúltimo final de semana de outubro (22
e 23) a coleta missionária, destinada de forma integral para a missão universal.

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES E
COLETA PELA EVANGELIZAÇÃO
(23 DE OUTUBRO)
No dia 23 de outubro, Dia Mundial das Missões, haverá, em todas as missas, a Coleta que mantém o Fundo Mundial de Solidariedade cuja finalidade
é a Evangelização, a animação e a cooperação missionária. Dessa coleta, 80%
são destinados para auxiliar atualmente 1.050 dioceses pobres nos territórios
de missão e diversos projetos na África, Ásia, Oceania e América Latina. Os
outros 20% são para a ação missionária no Brasil.
O Dia Mundial das Missões foi instituído pelo Papa Pio XI em 1926, conforme decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, 14 de abril de 1926: AAS
19 (1927), p.23s.
A MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO PARA
O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2022, “Somos suas testemunhas (At
1,8)” está em nosso site: www.saojudas.org.br.

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este Ano Jubilar
Missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos
missionários, sendo Igreja sinodal em estado permanente de missão até
os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline Jaricot, sejamos vossas testemunhas, no anúncio, na
oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos
ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao
Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!

Nosso
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

Foto: Arquivo Santuário SJT

Foto: www.unsplash.com/

POR DENTRO DO SANTUÁRIO
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DE PARÓQUIA A
SANTUÁRIO HÁ 25 ANOS!
O projeto de estabelecer aqui um Santuário já existia na intenção do Arcebispo Dom José Gaspar de Affonseca e Silva, ao instalar esta Paróquia de São Judas
Tadeu, em 25 de Janeiro de 1940. Até que, em 18 de
novembro de 1997, o então Cardeal Arcebispo de São
Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, oficializou e consagrou o templo como Santuário São Judas Tadeu Apóstolo e Mártir, em celebração eucarística. Portanto, no
próximo mês, em 18 de novembro, completaremos 25
anos como Santuário, oficialmente!
Em geral, Santuários não nascem por decretos. As
manifestações especiais de Deus e a afluência crescente do povo vão definindo o caráter particular do Santuário como o lugar onde o povo prefere encontrar a
proximidade com Deus.
A palavra “Santuário” significa: “o local onde se
guarda o sagrado” para que possa ser encontrado por
quem o procurar; o lugar santo, santificado pela presença de Deus; o local onde se encontra Aquele que
é Santo. Neste local, Deus se mostra mais propício
para acolher as pessoas, dispensar-lhes maior atenção
e distribuir mais largamente a abundância de sua bênção, de seus favores, de suas graças.
O povo, não encontrando atendimento para suas
necessidades, no vai e vem do dia a dia agitado das
grandes cidades, recorre ao Altíssimo, que se mostra
sempre generoso em derramar o seu amor e misericórdia sobre quem pede, em oração.
O Santuário São Judas Tadeu, que nunca deixou
de funcionar como Paróquia, é o local que atende a
todos que a ele recorrem para encontrar a paz, o bálsamo para suas feridas da alma, no silêncio e no acolhimento que só a Casa de Deus consegue proporcionar.
O Apóstolo e Mártir, primo de Jesus, continua intercedendo e apontando para seu Mestre e Senhor, a todos
que pedem a ele por cura e alívio de suas aflições. O Santuário é a Casa de Deus e a Casa de irmãos! O Santuário
é a casa de devoção!

RECOMENDAMOS!
O novo livro “Devocionário a São Judas Tadeu
– O santo da esperança para além de toda esperança”, da Editora Paulus, está à venda na Loja Oficial de Artigos Religiosos do Santuário, ao lado da
Secretaria Paroquial. Mais informações pelo tel (11)
2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com.
Site: www.lojasaojudastadeu.com

EU VOLTAREI A VER MEU
“PET” QUE SE FOI?
No último dia 06 de setembro, a Revista
Veja São Paulo publicou uma notícia que sensibilizou muitíssimas pessoas: “Cachorros morrem após ingerir petiscos da marca Bassar, em
SP”1. Notícias similares sobre o triste fato foram replicadas em inúmeros meios de comunicação, gerando grande comoção social. Afinal,
o hábito criar animais de estimação faz parte do
dia-a-dia de tantas famílias brasileiras. O fato,
por si mesmo triste e meritório de punição à
empresa produtora dos tais “petiscos”, levanta
questões mais abrangentes. Muitas destas famílias que estimam seus “pets”, têm crença religiosa. Dentre estas, algumas são católicas e a
questão vem espontaneamente: “Voltarei a ver
o meu animalzinho de estimação que morreu?
Existe um ‘céu’ para o meu cachorrinho? E afinal: os animais têm alma?”
Estas perguntas não devem ser desprezadas, já que refletem a relevância dada (pelas
pessoas que questionam) à própria fé e aos
seus “bichinhos”. Então, se são questões relevantes, por que não abrir espaço para a reflexão teológica?
Antes de tudo, devemos afirmar que a Doutrina Católica não apresenta nenhum “dogma”
para responder se os animais têm ou não alma.
O Catecismo da Igreja Católica limita-se a dizer
que “os animais são criaturas de Deus” (n. 2416),
foram confiados ao governo do ser humano e
por isso podem ser domesticados, servirem de
alimento e participarem de experimentos científicos que possam beneficiar o homem, desde
que não superem o limite do razoável (n. 2417)
e que, por isso, é contrário à dignidade humana fazê-los sofrer inutilmente ou mesmo gastar
mais recursos com eles do que com uma ajuda

que poderia ser feita a um ser humano em situação
vulnerável (n. 2418). Neste último número, existe
uma frase categórica: “não se deveria desviar para
eles o afeto só devido às pessoas”.
Santo Tomás de Aquino apresenta a questão
sobre a “alma” nos animais dizendo que eles têm
uma “alma animal” que praticamente se confundiria com a sua própria vida. Com isso, não se deve
entender a alma como aquele princípio racional e
imortal com que o ser humano, Imagem e Semelhança de Deus (Gn 1,26), fora dotado no ato da
criação. Portanto, por criaturas belas que sejam, e
por mais que inspirem tanta afeição, nossos “pets”
possuem um grau infinitamente menor de dignidade quando comparado ao ser humano. Embora,
os escritos deste Santo não sejam necessariamente
Doutrina, são muito valiosos e demonstram o esforço de grande qualidade no “pensar a Teologia”
em suas diversas questões.
Em resumo, como católicos não temos bases
doutrinais para afirmar a existência de um céu para
os nossos bichinhos de estimação. Com isto, não
se desconsidera o afeto que tantas crianças, adultos, idosos, portadores de necessidades especiais
possuem por seus animais domésticos. Apenas
utilizamos aqui a teologia para colocar “as coisas
no seu devido lugar”. Se não colocamos cada criatura numa hierarquia racional, podemos cair num
neo-paganismo, numa idolatria. Já o Papa Francisco, em uma entrevista ao canal EWTN dos EUA,
afirmava que uma sociedade que gasta superfluamente com seus “mascotes”, mas não dá atenção
a seres humanos vulneráveis, comete o pecado da
“idolatria” e cria uma espécie de “caricatura do
amor”2. De fato, a sociedade que não se sensibiliza tanto com a criança que vende balas no semáforo para ter o que comer, e nem mesmo “se dói”
com o fomento que existe atualmente com relação
ao aborto, é a mesmíssima sociedade que chora
em modo desmedido a perda dos cachorros após
a ingestão de petiscos. Repito: tais mortes de animais são tristes e devem ser apuradas como crime.
O que não se pode perder de vista é a noção de
proporção entre a nobreza da dignidade humana e
o “lugar” dos animais na ordem da criação. Sejamos cristãos e não pagãos!
1-https://vejasp.abril.com.br/cidades/cachorros-morrem-apos-ingerir-petiscos-da-marca-bassar-em-sp/
2- https://www.youtube.com/watch?v=w7A0PyKITdw

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.”
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

Com São Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal!
De 18 a 26 de outubro celebraremos no Santuário a novena de São Judas
Tadeu. Em 2022 a novena terá como tema “São Judas Tadeu, a oração do
Senhor e a fraternidade universal”.
O livro da novena de São Judas Tadeu já está à venda na loja oficial de
artigos religiosos do Santuário (www.lojasaojudastadeu.com). Adquira sua
novena para rezarmos em família e em comunidade. Aprofundaremos nossa
fé e devoção por meio dos textos bíblicos, devocionais e litúrgicos em preparação para a festa de São Judas Tadeu no dia 28 de outubro.

PROGRAMAÇÃO DOS DIAS 18 A 27 DE OUTUBRO:
Dia: de 18 a 26 de outubro
Local: igreja nova
Horário: Vespertino: após a missa
das 15h; Noturno: às 19h30.
Obs.: Lembramos que a novena não
acontece dentro da missa. Por isso,
de 18 a 26/10 não haverá Missa no
Santuário às 19h30, com exceção do
dia 23/10 (domingo). Dessa forma,
durante a novena as intenções de 7º e
30º dia de falecimento serão acolhidas
somente para a Missa das 15h.
A novena será transmitida diariamente nos dois horários através da
WebTV São Judas Tadeu, em nosso
canal no Youtube (Santuário São Judas Tadeu), e em nossa Web Rádio
(radiosaojudastadeu.com).
No dia 27/10, véspera da festa de
São Judas Tadeu, haverá Missa com
ladainha de São Judas Tadeu, às 15h,
na igreja nova.

GESTO CONCRETO
Durante a Novena, os fiéis são convidados a realizar o gesto concreto com
a doação de alimentos, produtos de higiene, roupas etc. Os itens arrecadados
serão destinados à Obra Social São Judas Tadeu e a cada dia um tipo diferente de doação é proposto. Confira:
1º dia: Alimento não perecível;
2º dia: Produto de higiene pessoal;
3º dia: Produto de limpeza;
4º dia: Roupa (infantil);
5º dia: Calçado;
6º dia: Roupa (adulto);
7º dia: Fralda (infantil ou adulto);
8º dia: Material escolar;
9º dia: Produto para Cama/Mesa/Banho.
Que a fraternidade seja o caminho
para a libertação de todos os males, pessoais e sociais. São Judas
Tadeu, rogai por nós!

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 28 DE OUTUBRO:
Missas na igreja nova: 5h, 6h, 7h,
8h, 9h10 (transmitida pela TV Aparecida), 11h, 13h, 15h (transmitida
pela WebTV e Web Rádio) e 18h30.

na Alameda dos Guaiós (rua atrás do
Santuário).
Assessoria de Imprensa: das 06h às
18h na Sala Irmão Vicente.

Missas campais (na Av. Jabaquara, em frente à igreja nova): 10h,
12h (presidida por Dom Ângelo Mezzari,RCJ), 14h, 16h, 17h (transmitida
pela Rádio 09 de julho - presidida pelo
Cardeal Dom Odilo Scherer, Arcebispo
metropolitano de São Paulo) e 19h30.

Ambulatório: para atendimento
emergencial no corredor 145 das 06h
às 21h.

Procissão com a imagem de São
Judas Tadeu: após a Missa das 17h
(trajeto: Av. Itacira até a Rua Itavuru,
retornando pela Av. Piassanguaba até
a Av. Jabaquara).
Apresentação Musical: das 20h30
às 21h30 (Av. Jabaquara, em frente à
igreja nova) com Banda Vida Reluz
e Anjos de Resgate.
Confissões: das 05h às 21h no Salão
Dehon. Entrada pelo corredor 149
(Al. dos Guaiós, rua atrás das igrejas).
Bênçãos: das 05h às 21h na Sala São
Judas.
Secretaria, Loja e Velário: das 05h
às 21h.
Café São Judas: das 06h às 21h.
Praça de alimentação: das 06h às 21h

COMO REZAR A
NOVENA ONLINE?
A Novena a São Judas Tadeu será
transmitida todos os dias pela nossa Web TV! Inscreva-se no nosso o
canal do Youtube @SantuarioSaoJudasTadeu e ative as notificações!
De 18 a 26 de outubro de 2022,
em dois horários: após a missa das
15h e às 19h30.
Adquira o livro da Novena a São
Judas Tadeu na versão digital pelo
QR CODE

Nosso
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ALÉM DO HORIZONTE

TESTEMUNHAS DE JESUS COM
SÃO JUDAS TADEU, MISSIONÁRIO
Palavras como “apóstolo e missionário” são
equivalentes. A primeira vem da língua grega, a segunda, do latim. A palavra missão não é exclusiva
da vida da Igreja. Falamos em missão espacial, missão militar, missão diplomática... Significa que alguém, pessoa ou grupo, é enviado para cumprir determinada tarefa a serviço da autoridade que envia.
A nossa Igreja é missionária. Isto não deveria
ser um simples adjetivo, como quando dizemos:
esta casa é bonita; nem todas são bonitas. Nem deveria ser uma dimensão a mais da Igreja, ao lado
de outras. A Igreja é toda missionária, e sempre.
Assim foi desde o início. Mas parece que as últimas gerações de cristãos não assimilaram isso
muito a fundo, sobretudo nos países de maioria
católica. Ser missionário, para um considerável
grupo de fiéis, ainda soa a tarefa para os padres e
as religiosas. Como se não fosse para todos.
No início, Igreja e missão se identificavam e
complementavam. Quem entrava na comunidade
dos seguidores de Cristo convidava outros a conhecê-lo. Partilhava com outros os seus sentimen-

tos e convicções a respeito de Jesus e as razões da
sua adesão. Falava da sua experiência de encontro
com o Salvador, Mestre e Pastor. Testemunhava Jesus Cristo, seu amor e seu ensino. Graças a
Deus, é assim em vários países pelo mundo afora,
especialmente naqueles de evangelização mais re-

Só um grande ardor
missionário podia permitir
que, nas condições do seu
tempo, um homem fosse
capaz de andar em tantos
e tão diferentes países e
culturas para dar testemunho
do Mestre e Salvador

cente, em que os católicos crescem em número,
pelo testemunho de Jesus que os próprios fiéis
dão, junto com os seus evangelizadores. Aí se verifica o mandato de Jesus aos primeiros apóstolos:
“Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e
até os confins da terra” (At 1,8).
Se consideramos o percurso missionário de
São Judas Tadeu, nosso padroeiro, vemos que ele
viveu plenamente esse dom do Espírito. No Devocionário divulgado pelo nosso Santuário, podemos saber, por um relato de um historiador grego,
que Judas Tadeu iniciou a sua missão na Galileia,
depois de receber o dom do Espírito Santo. Passou
para a Samaria e a Idumeia e outras localidades
de população judaica. Pelo ano 50, tomou parte
no primeiro Concílio Ecumênico, o de Jerusalém.
Em seguida foi evangelizar a Mesopotâmia, Síria,
Armênia e Pérsia. Só um grande ardor missionário
podia permitir que, nas condições do seu tempo,
um homem fosse capaz de andar em tantos e tão
diferentes países e culturas para dar testemunho
do Mestre e Salvador.
Na Pérsia recebeu a companhia de outro apóstolo, Simão. Juntos continuaram a evangelizar,
com o exemplo pessoal e comunitário, demonstrando plena coerência entre o que praticavam e
anunciavam. E esta é uma característica essencial
de todo testemunho. Tinham aprendido de Jesus
que deviam estar unidos, como Jesus e o Pai, para
que o mundo creia (cf Jo 17,21).
Muitos vieram a crer, a ponto de os pagãos se
sentirem incomodados e irritados, decidindo impedi-los de prosseguir na sua missão. Mas não se
deixaram intimidar e não desistiram. Daí a prisão
e o martírio na própria Pérsia. O martírio é o mais
alto testemunho. É identificação com Cristo também no entregar a vida, por amor. As suas imagens,
como as conhecemos hoje, os apresentam com os
prováveis instrumentos da sua decapitação.
Demos graças a Deus pela fidelidade e perseverança dos Apóstolos até o fim. E, ao celebrar em
outubro o mês missionário, a Novena e o 28 Maior,
peçamos a graça de também sermos coerentes no
nosso modo de ser seguidores de Jesus. Queiramos, nós e todos os católicos de hoje, aprender
deles, a ser missionários, isto é, testemunhas de
Jesus para as pessoas com as quais convivemos.
São Judas Tadeu e São Simão, intercedam por nós.

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ
Vigário Paroquial na
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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INTENÇÃO DO PAPA PARA OUTUBRO:

POR UMA IGREJA ABERTA A TODOS!
Dentre as intenções de orações propostas pelo Papa Francisco para o
ano de 2022, difundidas pelo Apostolado da Oração ou Rede Mundial de
Oração do Papa, nesse mês de OUTUBRO a intenção é POR UMA IGREJA
ABERTA A TODOS.
O pedido é: Para que a Igreja, fiel ao Evangelho e corajosa no anúncio,
seja um lugar de solidariedade, de fraternidade e de acolhimento, vivendo cada vez mais a sinodalidade.
No dia 29 de junho desse ano, Festa dos dois grandes Apóstolos São Pedro
e São Paulo, o Papa Francisco lembrou que a Igreja está em processo sinodal,
empenhada em ouvir os apelos da evangelização hoje, para integrar todos e
salvar a todos: “É preciso entrar no dinamismo da ressurreição e deixar-nos
conduzir pelo Senhor ao longo dos caminhos que Ele nos quiser indicar.”
A proposta do futuro Sínodo é exatamente ser uma Igreja que se ergue em
pé, não dobrada sobre si mesma, mas capaz de olhar mais além, de sair das
suas prisões para ir ao encontro do mundo. Uma Igreja sem correntes nem muros, livre e humilde. Uma Igreja que se deixa animar pela paixão do anúncio
do Evangelho e pelo desejo de chegar a todos, e a todos acolher. O Pontífice

ressaltou este termo de Jesus: “todos”, pedindo que a Igreja esteja nas encruzilhadas do mundo, pronta a acolher a todos, pecadores ou não. As portas são
para acolher e não para “dispensar” os fiéis.
Outro desafio é “combater a boa batalha”, ainda em andamento, porque
muitos não estão dispostos a acolher Jesus, preferindo correr atrás dos seus
próprios interesses e de outros mestres “mais cômodos, fáceis e de acordo
com nossa vontade”.
O Papa então propôs duas perguntas. A primeira: Que posso fazer eu
pela Igreja? Isso requer não lamentar-se da Igreja, mas empenhar-se em prol
da Igreja. “Igreja sinodal significa isto: todos participam, mas ninguém no
lugar dos outros ou acima dos outros”: “Não existem cristãos de primeira
ou segunda classe”. Significa não permanecer neutro, não deixar as coisas
como estão, mas acender o fogo do Reino de Deus lá onde reinam o mal, a
violência, a corrupção, a injustiça e a marginalização.
A segunda pergunta é: Que podemos fazer juntos, como Igreja, para tornar o mundo em que vivemos mais humano, mais justo, mais solidário,
mais aberto a Deus e à fraternidade entre os homens?
Certamente não se fechar em círculos eclesiais nem se perder em discussões estéreis e no clericalismo, uma “perversão sobretudo se atinge os
leigos.” Mas ser uma Igreja que promove a cultura do cuidado, a compaixão
pelos frágeis e a luta contra toda a forma de degradação, para resplandecer
na vida de cada um a alegria do Evangelho: esta é a nossa “boa batalha”. A
batalha da tutela da Criação, da dignidade do trabalho, dos problemas das
famílias, da condição dos idosos e de quantos se veem abandonados, rejeitados e desprezados. Para isso, não se pode ceder ao saudosismo de voltar
para trás, muito em voga ultimamente.
O Papa concluiu pedindo a intercessão dos santos apóstolos: “Pedro e
Paulo intercedam por nós, pela cidade de Roma, pela Igreja e pelo mundo
inteiro. Amém!”

SETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, baseado na homilia
do Papa Francisco do dia 29 de Junho de 2022.

RETIRO E RENOVAÇÃO DE COMPROMISSO
Os Leigos Dehonianos do Santuário São Judas Tadeu, tiveram seu retiro anual no domingo,
dia 11 de setembro, com o tema: “Servidores da Reconciliação”. O pregador foi o Pe. Cláudio
Weber,scj, que também é o assessor eclesiástico do grupo.
O retiro iniciou com uma Adoração ao Santíssimo Sacramento e em seguida o Pe. Cláudio fez
uma explanação sobre o texto bíblico 2Cor 5,14-20, onde todos fizeram uma reflexão individual,
avaliando sobre o que o texto dizia para cada um.
Lembramos que Pe. Dehon contemplou a reconciliação, em Cristo Crucificado e Ressuscitado e comprometeu-se, em caminhos de reconciliação de coração à escuta, fraterno e solidário.
Foi apresentada a história da velha ânfora, onde Deus nos mostra onde melhor podemos servir.
No final foi celebrada a Eucaristia, onde tivemos a alegria de acolhermos 4 novos leigos
dehonianos que fizeram o seu 1º compromisso, outros renovaram e tiveram alguns que fizeram a
renovação do seu compromisso definitivo.

PHILOMENA PINA FIGUEIREDO BUSSAB
Animadora do Setor 1 e Vice Coordenadora Geral da Provincia BSP.

Foco
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

PARÓQUIA, COMUNIDADE
EVANGELIZADORA E MISSIONÁRIA
Pelo seu caráter eclesial, toda paróquia é uma comunidade evangelizadora e missionária, pois o número
de católicos que participam da celebração dominical é limitado; é imenso
o número dos distanciados/ afastados
e dos que não conhecem a Cristo. A
renovação missionária da Paróquia se
impõe, sobretudo nos centros urbanos.
Também é urgente a criação de novas
estruturas pastorais, pois muitas são
ultrapassadas, vindas de outras épocas, como nos afirma o Documento de
Aparecida (DAp 173). A paróquia é
um pequeno núcleo eclesial da Igreja,
que é por natureza missionária,porque
se origina da missão do Filho e do
Espírito Santo segundo o desígnio de
Deus Pai.
O Papa Paulo VI, na “Evangelii
Nuntiandi”(EN), quando fala sobre a
evangelização do mundo contemporâneo, afirma que a Igreja de Cristo é
essencialmente missionária (EN 14).
A mesma missão o Papa Francisco
aponta para nós, quando diz: “Nós

somos a Igreja ‘em saída’ ao encontro
dos afastados” ou dos que nós afastamos, para lhes anunciar o Deus amor
e apresentar-lhes Jesus Cristo caminho, verdade e vida,sem o qual não
chegaremos ao Pai (Jo 14,6). Portanto
a mais profunda identidade da Igreja
é evangelizar a todos os povos, pois
Cristo Mestre enviou seus discípulos a anunciar a Boa Nova do Reino:
“Ide, ensinai a todos... (Mt 28, 19) e
“vós sereis minhas testemunhas até os
confins da terra...”(At 1,8).Todos os
membros da comunidade paroquial
são corresponsáveis por evangelizar
homens e mulheres em cada ambiente(DAp 171).
Acrescente-se, ainda, a sinodalidade da Igreja protagonizada pelo Papa
Francisco: caminhar juntos, unidos
na mesma direção, formando a Igreja
sinodal. No 1º sínodo arquidiocesano,
iniciado em 2017, ouvimos, vimos e
discernimos sobre a realidade eclesial, pastoral, missionária e social da
Arquidiocese. E agora cabe elaborar

as diretrizes e orientações para o caminhar pós-sinodal. Não convém fazer um receituário de ações pastorais
para aplicar, mas por-nos diante do
tema e fazer o caminho da comunhão,
conversão e renovação missionária e
ser testemunha de “Deus habita a cidade.” O que fazer? Como fazê-lo?
Eis as questões!
A Igreja caminha com Jesus, assistida pelo Espírito Santo. A conversão é
constante, pessoal, comunitária e pastoral para todos na Igreja com renovação missionária. O que devemos fazer
para promover a renovação?
Como comunidade evangelizadora,
a paróquia exerce as três principais
tarefas missionárias: sacerdotal, real
e profética. Com a unção com o óleo
do crisma na fronte, após o batismo, o
batizando se torna cristão inserido em
Cristo sacerdote, profeta e rei.
A tarefa sacerdotal é glorificar a
Deus e santificar os fiéis, a família, a
sociedade. Por isso, celebra a presença salvadora e pascal de Jesus nos sacramentos, na oração, na glorificação

da Santíssima Trindade e a santificação da humanidade.
A tarefa profética consiste no anúncio e no ensino da Boa Nova da Salvação a todos.As famílias e paroquianos
são convidados a escutar, aprender e
comunicar a Palavra de Deus para que
Cristo Salvador seja conhecido, amado e seguido pelos fiéis.
A tarefa real se concretiza na promoção da pessoa humana, na formação da comunidade cristã, na transformação da sociedade, em vista da
construção do Reino de Deus com
seus valores, que já começa na história e se torna plena na eternidade.
Impulsionada pelo dinamismo da
ação do Espírito Santo, a paróquia realiza ações evangelizadoras no âmbito:
querigmático, catequético e pastoral:
Ação querigmática: proclama a
mensagem da fé cristã aos que não conhecem o Evangelho, aos afastados,
aos não suficientemente evangelizados, visando à conversão fundamental
à pessoa de Jesus Cristo.
Ação catequética: visa à evangelização dos já convertidos ou dos que
redescobriram a fé, em preparação aos
sacramentos de iniciação cristã e aos
que buscam aprofundamento na formação cristã.
Ação pastoral: se direciona à assistência e à atenção aos evangelizados
e engajados na comunidade cristã,
visando à animação da evangelização
na família, na Igreja, na comunidade
e na sociedade.
Eis, uma pequena partilha para outubro, mês das missões, para refletir,
aprofundar e assumir na família, nas
pastorais e na comunidade paroquial.
Com alegria exclamamos: “Eis nos,
aqui, Senhor, enviai-nos!”

PE. ALOÍSIO KNOB,SCJ
Vigário Paroquial na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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TREINAMENTO
DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO
Na sexta-feira, dia 09 de setembro, os
colaboradores do Santuário São Judas
Tadeu participaram, de um treinamento
de Brigada de Incêndio, com o bombeiro militar da Força Aérea sr. Wanderlei
Mendes em dois períodos alternados
(manhã e tarde). O objetivo foi proporcionar os conhecimentos básicos entre as atribuições da brigada de incêndio,
abandono de local com sinistro, prevenção e extinção de princípios de incêndio e
noções básicas de primeiros socorros.
O treinamento “Prevenção e combate a incêndio” iniciou na Sala São Judas
com as orientações teóricas e num segundo momento a continuidade foi no pátio
da Obra Social São Judas Tadeu, com a parte prática, com demonstração de manuseio de extintores e mangueiras para combate a um princípio de incêndio.
Foram abordados os ítens: extintores portáteis (classes A,B e C, ABC), sistema de
iluminação de emergência, hidrantes, sistemas de detecção e alarmes de incêndio,
definição de fogo e de incêndio (tetraedro do fogo), combustíveis, comburentes e
agentes extintores, rotas de fuga, medidas preventivas, instalações elétricas em boas
condições de uso, cuidados com gás de cozinha e panela de pressão, cuidados com
idosos, noções de primeiros socorros (manobra de Heimlich, hemorragia, queimaduras, fraturas, lesões),etc. Foi apresentado um vídeo com instruções e ações do
corpo de bombeiros (Contato pelo telefone 193).

SEMANA BÍBLICA
“O Senhor, teu Deus, estará contigo
por onde quer que vás.” (Js 1,9)
O Santuário São Judas Tadeu promoveu nos dias 13, 14 e 15 de setembro sua
Semana Bíblica acerca do livro de Josué.
“O Senhor, teu Deus, estará contigo por
onde quer que vás” (Js 1,9) foi o lema
sugerido pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) nesse mês da
Bíblia, vivenciado pela Igreja no Brasil
desde 1971. De fato, foi uma grande oportunidade de amadurecer na fé e aprofundar o conhecimento bíblico.
Contamos com a presença de professores renomados: no dia 13/09, a 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.
No dia 14/09, o Prof. Dr. Matthias Grenzer, mestre em História (PUC-SP/2013), doutor em Teologia (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen Frankfurt am Main/1995) e PhD em Teologia (PUC-Rio/2016). Professor
da Faculdade de Teologia da PUC-SP.
Por fim, no dia 15/09, o Profº Ms. Pe. Cláudio Roberto Buss, SCJ, mestre em
Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma/2013) e professor da Faculdade Dehoniana (Taubaté/SP). Com experiência na área de Teologia
Bíblica, é doutorando em Teologia Bíblica pela PUC-SP.
Ao todo participaram da Semana Bíblica 69 inscritos, no modo presencial e online.
O Pe. Guilherme César Silva Rocha, SCJ, vigário paroquial para a Pastoral Bíblico-Catequética foi o organizador do evento. No dia 15/09, ao final da Semana Bíblica, o
pároco e reitor do Santuário São Judas Tadeu Pe. Daniel Aparecido de Campos, SCJ
encerrou o evento agradecendo a todos que participaram da Semana Bíblica. O livro
bíblico a ser estudado em setembro de 2023 será a Carta de São Paulo aos Efésios.
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CPP AMPLIADO
Estiveram reunidos na manhã do
sábado, dia 10 de setembro, padres e
representantes das diversas Pastorais,
Movimentos e grupos da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, para um
CPP – Conselho Paroquial de Pastoral ampliado, no Salão Dehon.
A oração inicial foi conduzida pelo
Pároco e Reitor, Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj, abordando o mês
da Bíblia e o tema proposto pela
Igreja, que é o Livro de Josué, com o lema “O Senhor teu Deus está contigo
por onde quer que andes” (Js 1,9). Depois foram transmitidas pelo Pe. Cláudio Weber,scj as informações sobre o andamento do Sínodo Arquidiocesano
(objetivos, 4 das 7 assembleias em curso com participação de 400 delegados
em 25 grupos), a Assembleia da CNBB com o documento número 109, cujas
diretrizes foram prorrogadas até 2025 e a Cartilha de Orientação Política 2022:
“A política melhor” . Pe. Cláudio também citou o livreto de Estudo número
114, verde, que todo coordenador, animador de Pastoral deveria conhecer.
O agente de pastoral Sami Abraão falou sobre a novidade do Ministério
de Catequista/animação Bíblica Pastoral, pois o Papa Francisco quer que
os catequistas sejam reconhecidos como ministros, pois falam em nome da
Igreja, cumprindo a missão que foi dada por Cristo de evangelizar, impulsionados pelo Espírito Santo. Citou a Carta Apostólica Antiquum Ministerium
(Documento Pontifício 48) e falou dos critérios que serão avaliados para a
instituição deste ministério, que será semelhante ao do ministro extraordinário da Eucaristia: “A essência da Igreja é ser propagadora da mensagem
de Jesus, ministério atuante desde os primeiros evangelistas. O catequista
tem a missão e a vocação para tanto, age em nome da Igreja, afinado com o
clero”, pontuou Sami, que informou que algo concreto está sendo realizado
na Arquidiocese de São Paulo nesse sentido, já que a comissão da Animação
Bíblico-catequética elaborou um roteiro formativo, com 5 eixos temáticos
que afinam com a proposta de formação humana, comunitária, espiritual,
doutrinária, teológica e pastoral missionária. São eles: Bíblico, Pedagógico,
Mistagógico, Espiritual/humano e missionário.
Na sequência o Pe. Flávio Aparecido Alves,scj falou sobre a nova tradução do Missal Romano.
Pe. Daniel retomou a palavra relembrando as prioridades escolhidas na
última Assembleia Paroquial (novembro de 2021) que foram: Juventude/
Acolhida/Comunicação e pediu que os participantes se dividissem em 5 grupos para partilhar o que está sendo realizado no Santuário, em suas Pastorais, em prol desses objetivos. Após breve troca de experiências, houve uma
apresentação em plenário dos representantes dos 5 grupos. Todo o material
levantado será reunido e levado em consideração na preparação da Assembleia Paroquial desse ano, agendada para os dias 05 e 06 de Novembro.
Depois foi apresentado pela Fernanda Buniotto da Secretaria Paroquial e
o Frater Kelven Samuel Pereira, o processo de organização da Agenda Pastoral 2023, com o pedido aos diversos grupos que encaminhem seu planejamento até o mês de novembro, para a devida reserva de salas. Colocaram
a ordem de prioridades para reservas dos espaços comunitários e a urgência
da comunicação de desistências com antecedência.
O Pe. Daniel apresentou uma prestação de contas e em seguida concedeu a palavra ao sr. Marcos Cuba, que relatou seu próprio currículo e
a meta de crescimento da devoção a São Judas Tadeu neste Santuário.
Disse que lhe coube a missão de auxiliar na organização de ideias e implantação do novo planejamento estratégico que possui 19 projetos e 122
ações/tarefas. Pe. Daniel concluiu dizendo que é a Paróquia e suas Pastorais que desde 1940 dão suporte para o desenvolvimento do Santuário
ao longo desses 25 anos, oficializados em 18 de novembro de 1997, cujo
jubileu celebraremos neste ano.
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PRESENTE DE PAIS PARA FILHOS
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO JUDAS TADEU PASSA POR REFORMA
CEI ainda tem vagas disponíveis para novas matrículas
O CEI (Centro de Educação Infantil) da
Obra Social São Judas Tadeu está com seus
espaços renovados, oferecendo ainda mais
conforto e segurança. A unidade passa por
uma ampla reforma e já recebeu serviços
de manutenção no parque, nas salas de atividades, sala dos professores, lavanderia
e secretaria, além de pintura nas paredes
em todos os ambientes. Outra novidade é a
sala de leitura que vai contribuir no aprendizado e desenvolvimento das crianças.
Segundo a direção do CEI, foi realizada
também a aquisição de materiais pedagógicos, de escritório, móveis para sala dos
professores, garantindo a organização de
todos os espaços para o pleno funcionamento da unidade.
Os cuidados quanto à qualidade do cardápio da alimentação escolar continuam como
prioridade, sobretudo, na questão de controle de estoque e armazenamento adequado
dos alimentos perecíveis, também no preparo e distribuição da alimentação para os
bebês e crianças, observando sempre o valor
nutricional e diversificando as refeições de
acordo com o CODAE (Coordenadoria de
Alimentação Escolar). É observada ainda
a necessidade de cada aluno, seguindo as
orientações médicas e das nutricionistas.
A equipe Gestora do Centro Educacional
mantém, ainda, uma rotina de limpeza do
prédio, mantendo organizado e realizando
os reparos para preservar os ambientes, os
mobiliários e os brinquedos.

As famílias e a comunidade podem e devem contribuir com sugestões para melhorar e aperfeiçoar o trabalho desenvolvido
com as crianças, fortalecendo as relações
internas. É importante lembrar que todo o
atendimento é gratuito e há vagas de creche
no período integral e parcial para crianças
de 1 ano e seis meses a 3 anos e 11 meses.
Para mais informações as famílias podem ligar: para (11) 2394-0000 ou (11)
96447-0443.

MÁRCIA MACEDO
voluntária da Obra Social
São Judas Tadeu.

O CEI – Centro de Educação
Infantil São Judas Tadeu, mais
conhecido como “Creche São
Judas”, está localizada na rua
Mauro, 226 (Vila da Saúde).

Inscrições e informações sobre a Obra
Social São Judas Tadeu de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Endereço: Av. Piassanguaba, 3061. Telefone: (11) 2050-6190.

Dia das crianças, 12 de outubro, o que os filhos aguardam ardentemente?
Os pais preocupam-se com o presente que as crianças pedem e
por isso, guardam dinheiro, por vezes um ano inteiro para satisfazer os desejos materiais dos filhos.
Ora, estava eu conversando com Bruno, meu filho, sobre os presentes que meus netos queriam para o Dia das Crianças e então
ele me contou que o combinado na casa dele no dia 12 de outubro
seria passar brincando, passeando de bicicleta e jogando bola.
Achei encantadora essa ideia, pois no consultório a maior reclamação das crianças e adolescentes é sobre a ausência dos pais na
vida deles no dia a dia.
Sabe aquela musica do Tim Maia, “Não quero Dinheiro”? Pois
é, diz toda verdade sobre o que os filhos querem ser presenteados.
E isso vai desde os presentes mais simples até os mais emotivos.
Cuidado para não criar um filho materialista, não sendo você
também um materialista. Um celular caro, um videogame mais
moderno, um tênis de marca, uma roupa de grife, um brinquedo
caro, tudo isso alimenta os desejos materialistas e não as necessidades reais e verdadeiras.
As carências guardam por traz um coração vazio precisando de
amor e atenção. Portanto, quando seu filho pede coisas caras, será
que não está mostrando uma vontade da sua presença, da sua companhia? Então, vamos a algumas ideias!
Diga para seus filhos que este ano o presente do Dia das Crianças será diferente e criativo. Proponha um piquenique, um passeio
no parque, uma tarde gostosa de cinema comendo pipoca, passar
o dia só fazendo coisas gostosas juntos.
Quer marcar seu filho com preenchimento de amor? Então siga
essas ideias e você verá o resultado marcante para
você e seus filhos.

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.

RECOMENDAMOS!
O novo livro da psicóloga Mariangela Mantovani,
“Amor sem DR”, das Paulinas Editora, está à
venda na Loja Oficial de Artigos Religiosos
do Santuário, ao lado da Secretaria Paroquial.
Mais informações pelo tel (11) 2275-0724.
WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: contato@
lojasaojudastadeu.com. Site: www.lojasaojudastadeu.com

saojudas.org.br
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ACONTECEU NO SANTUÁRIO

CULTURAVOC, UM DIA DE INTENSO
TESTEMUNHO VOCACIONAL!
No Santuário São Judas Tadeu da
Avenida Jabaquara, em São Paulo, o
dia 28 de agosto deste ano foi marcado,
não só pela devoção a São Judas Tadeu,
com 10 missas, confissões e bênçãos o
dia todo, mas também pelas atrações
da primeira edição do CulturaVoc.
No encerramento do mês vocacional, esse evento ofereceu a oportunidade de expor tendas com diversas
Congregações e Institutos religiosos,
apresentando seus carismas e dons.
Estiveram presentes: Congregação
dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, o Instituto Meninos de São Judas
Tadeu, a Associação Sagrada Família
Bordeaux; São José de Cluny; Comunidade Católica Casa da Juventude (CAJU), Comunidade Eucarística,
Comunidade Shalom, Instituto Missionário Servas de Jesus Salvador- Irmãs Salvistas, Congregação das Concepcionistas do Ensino, Franciscanas

Alcantarinas, Instituto das Pequenas
Missionárias de Maria Imaculada,
Congregação Oblatos de São José,
Congregação das Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição, Congregação Pias Discipulas,
Pia Sociedade de São Paulo - Paulinos, Instituto das Comunidades de
Nossa Senhora da Ressurreição, Ordem das Mercês, Irmãs de São Carlos
Borromeu- Scalabrinianas, Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils, Irmãs Franciscanas
Angelinas, Missionários Oblatos de
Maria Imaculada SIM, Fraternidade
“O Caminho”, Irmãs de Maria Stella
Matutina, Congregação Rogacionistas e também a Pastoral Familiar do
Santuário e da Região Episcopal Ipiranga e o SAV- Serviço de Animação
Vocacional, tanto do Santuário quanto
da Região Episcopal Ipiranga.
Além da “feira” vocacional, foi
montado um palco na Alameda dos
Guaiós, na rua atrás das igrejas nova e
antiga, com shows diversos ao longo
do dia (das 9h até a missa das 18h),
de cantores e bandas católicas, de carimbó (Grupo Carimbó Pai Dégua),
danças e muita animação. Estiveram presentes o Vida Reluz, Walmir
Alencar com o Adoração e Vida, Davidson Silva, Jake Trevisan, Igor Felix, Diego Fernandes, Ana Gabriela,
Pe. Rodrigo Natal, Thatá Rodrigues,
Ramon e Rafael, Olívia Ferreira, que
cantou no momento da Adoração ao
Santíssimo e a Fraternidade São João
Paulo II, que também animou a celebração Eucarística das 18h (campal).
Fizeram a apresentação do evento:
Frei Matheus Alves Baliski,OSJ e
a Irmã Marina Januária Fernandes
(Franciscana Angelina). Foi um dia
especialmente dedicado a celebrar as
vocações e a cultura!
MISSA DE ENCERRAMENTO
DO CULTURAVOC E DO MÊS
VOCACIONAL NA REGIÃO
EPISCOPAL IPIRANGA
A missa de encerramento do CulturaVoc foi campal, ao final da tarde, com a presença de 600 pessoas,
entre elas o Prefeito Ricardo Nunes Prefeitura de São Paulo, o Deputado
Federal Enrico Misasi, o Secretário

Santuário

Marcos Gadelho - Secretário Municipal Urbanismo e Licenciamento, o
Secretário Milton Alves - Secretário
Adjunto Municipal da Casa Civil e o
Subprefeito Luis Felipe Miyabara, da
Subprefeitura da Vila Mariana.
A celebração também encerrou o
mês vocacional na Região Episcopal
Ipiranga. Foi presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Vigário
Episcopal para a Região Ipiranga e
concelebrada por Padre José Carlos
dos Anjos, Coordenador do Centro
Vocacional Arquidiocesano (SP), Padre Israel Mendes Pereira, Coordenador da Pastoral Vocacional da Região
Ipiranga, o Pároco e Reitor do Santuário São Judas Tadeu Padre Daniel
Aparecido de Campos,scj e o Padre
Rarden Pedrosa,scj, vigário paroquial do Santuário São Judas Tadeu
e organizador do evento.
Na sua homilia, Dom Ângelo disse
que anunciar Jesus Cristo é mais do
que necessário nos dias de hoje e que
esse evento – o CulturaVoc - mostra
a Igreja em contínua construção, na
sua riqueza, manifestada nas diversas vocações: “Cada um de nós é filho e filha de Deus, pela vocação de
seu batismo, que na Igreja manifesta
de tantas formas o amor por Jesus
Cristo”. E o Bispo continuou: “A diversidade e complementariedade de
tantos dons, carismas e graças são
pelo bem do Reino de Deus, para a
nossa santificação, para a missão e o
serviço. Hoje, que fizemos memória
a São Judas Tadeu neste Santuário, a

saojudas.org.br
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Santo Agostinho, fizemos memória
também à vocação, ao chamado do
Senhor a cada um e por isso queremos nessa celebração eucarística de
encerramento, agradecer!”
Dom Ângelo também lembrou do
tema do mês vocacional deste ano:
“A Igreja no Brasil nos propõe um
tema muito bonito, de quando Santa Maria Madalena, na madrugada
da Páscoa, diz: ‘Eu vi o Senhor, eu o
encontrei!’ Não há maravilha maior
do que encontrar Jesus, viver a unidade e comunhão na vida da Igreja,
vida sacramental e no dia-a-dia, no
trabalho, na vida social, na família.
Toda vocação inicia quando encontramos Jesus Cristo, o amamos profundamente e por ele damos a vida.
Cristo vive, reina e continua presente
no meio de nós, chamando, indicando seus caminhos. Eu o anuncio porque creio. Ele continua vivo: na sua
Palavra, na Eucaristia, nos irmãos e
irmãs nas famílias, sobretudo naqueles que mais precisam de seu amor:
nas crianças, nos adolescentes, nos
adultos e idosos. É ele o Senhor de
nossas vidas, da nossa missão. Nós
somos suas testemunhas, seus discípulos e missionários.” E continuou
sua reflexão: “Quantas vidas são dedicadas a Cristo, no cuidado com os
doentes, com os pobres, na caridade,
nas famílias. A graça de encontra-lo
hoje, vamos anunciar, proclamar o
seu Evangelho e testemunhar com
nossa vida. O Senhor confiou em nós
para essa missão. Vamos lutar pelo
Cristo e o povo de Deus.”
Dom Ângelo completou com uma
breve reflexão sobre o Evangelho do
dia (Lc 14,1.7-14): “Na humildade,

o Senhor revela os seus mistérios de
amor. Somos criaturas, filhos e filhas
de Deus e ele nos chama para a mesma mesa, com o mesmo carinho. Nos
corações simples e humildes está
o seu chamado. A humildade tem a
mesma raiz semântica da humanidade. Dá-nos, Senhor, o dom da humildade, da simplicidade e ajuda-nos a
dizer não à arrogância, opressão e
prepotência. O Senhor convida a todos a irmos ao encontro dos pobres,
humildes, dos simples, com o coração aberto. Sem a pretensão dos
primeiros lugares. Dá-nos, Senhor, o
dom da partilha, do carinho, do afeto,
da inclusão social, dom para todos.
Os bens da Criação são para todos:
comer, beber, ter a sua casa, viver
com dignidade. Para que todos vivam plenamente! A mesa do Senhor
é de todos e começa aqui, na mesa
da Eucaristia! Em nosso coração, damos preferência àqueles que não têm
a sua dignidade reconhecida. Envia,

Senhor, operários e operárias para a
messe que é grande, mas os operários
são poucos! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja
louvado!”
Ao final da celebração, Dom Ângelo concedeu aos presentes a bênção
com a relíquia de São Judas Tadeu.
AGRADECIMENTO ESPECIAL
AOS APOIADORES
O CulturaVoc foi uma realização
do Santuário São Judas Tadeu (Padres, Funcionários, Pastorais, Serviço de Animação Vocacional - SAV,
Movimentos, Voluntários) e não seria
possível sem o importante apoio dos
seguintes apoiadores: a Prefeitura de
São Paulo - Prefeito Ricardo Nunes, a
Secretaria de Cultura do Município de
São Paulo - Secretária Aline Torres,
a Secretaria de Turismo do Município de São Paulo, o Deputado Federal Enrico Misasi, o Vereador George
Hato, a Subprefeitura da Vila Mariana
- Subprefeito - Luis Felipe Miyabara,
a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, a Polícia Militar de São
Paulo, a Guarda Civil Metropolitano
– GCM, a Spturis, a Summer Beat
Produções e o Seminário Dehoniano
de Taubaté (Filosofia) - Diretor Pe.
Flávio dos Passos,scj. A todos, o nosso apreço, gratidão e prece!

TEXTO: PRISCILA THOMÉ NUZZI

FOTOS DE RENATA SOUZA, JEFFERSON CASTRO E
PRISCILA THOMÉ NUZZI.
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NOVENA A NOSSA
SENHORA APARECIDA
E DIA DA PADROEIRA
Dos dias 03 a 11 de outubro
haverá no Santuário São Judas Tadeu a oração da Novena
a Nossa Senhora Aparecida às
18h durante a semana, sendo
nos dias 08 e 09/10 (sábado e
domingo) às 11h, sempre na igreja antiga.
E no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, haverá missas em horários como
aos domingos, isto é, às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h,
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova, com bênção
das crianças ao final de cada celebração.
MISSA DOS SANTOS
ARCANJOS
No dia 29 de Setembro, quinta-feira, acontece, no Santuário São
Judas Tadeu, às 19h30 a
Missa por Cura e Libertação, solene em honra
aos Santos Arcanjos
Miguel Rafael e Gabriel, encerrando a Quaresma
de São Miguel, veiculada pela Web Rádio São Judas Tadeu. Você pode trazer vela, água e sal para
serem abençoados. Convide os amigos, a família
e participe!
BÊNÇÃO DAS
ROSAS NO
DIA DE SANTA
TERESINHA
No dia de Santa Teresinha, padroeira das
missões, 1º de outubro,
haverá no Santuário São
Judas Tadeu a Bênção especial das Rosas na Capela de Bênçãos das 8h às 18h. Haverá a venda de
rosas na Loja oficial de artigos religiosos, ao lado
da Secretaria do Santuário.
BÊNÇÃO ESPECIAL
DOS ANIMAIS
No dia 04 de outubro (terça-feira), dia
em que a Igreja celebra
São Francisco de Assis,
protetor dos animais e
padroeiro da ecologia,
haverá no Santuário São
Judas Tadeu a bênção dos animais no pátio em
frente à Sala São Judas, das 8h às 20h, de meia em
meia hora. Traga seu animal de estimação ou uma
foto do seu pet para receber a bênção especialmente neste dia!

CAIXINHAS DE SUGESTÕES
Agora no Santuário São Judas Tadeu, o fiel devoto poderá depositar
sugestões, reclamações e elogios, em
caixinhas verdes espalhadas: nas entradas das igrejas nova e antiga, no
pátio ao lado da Secretaria e na Obra
Social (Av. Piassanguaba, 3061).
Aproveite e comunique a sua opinião
para que nosso Santuário se aperfeiçoe na acolhida e na
evangelização de todos. Contamos com o seu apoio!
DOAÇÃO DE
ENXOVAL PARA CRIANÇA
O Colo Materno da Obra Social
São Judas Tadeu é um projeto com
3 encontros realizados com gestantes
de 1 a 7 meses, que recebem orientações de uma médica ginecologista
sobre as mudanças biopsicossociais dessa nova fase e dos
cuidados necessários para uma gestação saudável. Comparecendo aos encontros, a gestante ganha um envoxal
para o seu bebê.
Seguem opções de doações de ítens para que possamos
dar continuidade a este projeto: lençol para berço, manta,
cueiro, edredom, cobertor, protetor de colchão, fronha,
travesseiro, kits de fralda de boca, saída de maternidade,
macacão RN, P, M e G, body manga longa RN, P, M e G,
culote (mijão) RN, P, M e G, body manga curta RN, P, M
e G, casaquinho RN, P, M e G, pares de meias, sapatinhos,
luvas, touca, conjunto para bebê P, M e G, pacote de fralda
descartável tamanho RN, P, M e G, fralda de tecido, pacote de lenço umedecido, pacote de algodão, caixas de hastes flexíveis (cotonetes), creme para assaduras, shampoo,
condicionador, hidratante, sabonetes líquido, colônia, óleo,
kit escova e pente, massageador de gengiva, álcool em gel,
mamadeira pequena, média e grande, escova para mamadeira, bico de mamadeira até 6 meses e a partir 6 meses,
babadouro, sacola para roupinhas, sacola pequena (frasqueira), banheira, toalha com capuz, toalhas fralda, trocador, brinquedo de banho, termômetro clínico, chupeta fase
1 e fase 2, prendedor de chupeta, mordedor, chocalho.
Local para a entrega das doações: Avenida Piassanguaba,
nº 3.061 - Planalto Paulista – SP.
SORTEIO EJC
Os jovens da equipe piloto do EJCEncontro de Jovens com Cristo do
Santuário São Judas Tadeu realizaram um sorteio de uma cesta de produtos diversos na missa das 12h do
dia 11 de setembro e o feliz ganhador foi Samuel Garcia com o número
54197. Essa cesta foi uma promoção
para angariar fundos para a realização do encontro nos
dias 24 e 25 de setembro de 2022.
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BAZAR DA OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU
No Bazar da Obra Social São Judas Tadeu
você encontra roupas, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e livros semi-novos.
Venha conferir!
Aos sábados das 8h30 às 11h; em dia 28 de
cada mês das 9h às 15h. Endereço: Alameda
dos Guaiós nº 40 - Planalto Paulista – SP.

PRECISAMOS DE
PSICÓLOGAS!
Precisa-se de Psicólogas voluntárias para atuarem no atendimento psicossocial e/ou em
grupo na Obra Social São Judas Tadeu. Mais
informações: (11) 99384-0931.
Endereço: Avenida Piassanguaba, nº 3.061 Planalto Paulista – SP.

VANDA
COMPLETA 97
PRIMAVERAS!
A sra. Vanda Batista dos Santos, completou 97 anos de
vida no dia 20 de setembro. Vanda participava, até antes da pandemia, da celebração
diária das 7h, antes de ir trabalhar. Sim: ela
ainda trabalhava até 2019, num consultório
médico. E é voluntária da Paróquia, desde
que chegou de Minas Gerais para morar em
São Paulo, em 1929, com 4 anos. “Quando
foi abençoada a pedra fundamental da igreja
nova, eu estava presente”, conta dna. Vanda.
“São Judas foi a primeira Paróquia que conheci na cidade e foi amor à primeira vista.
Minha igreja é essa. Nesses anos todos, ajudei muito, em vários eventos, sempre como
voluntária. Dedicar-me à Igreja é uma bênção do Céu. Aqui não tenho inimizades, sou
bem acolhida por todos.” Parabéns Vanda!
Gratidão por sua dedicação ao Santuário por
tantos anos!
NOVA IMAGEM DE SÃO PADRE PIO
No dia 23 de
setembro, memória de São Padre
Pio de Pietrelcina,
aconteceu no Santuário São Judas
Tadeu a entronização de uma imagem desse santo
na missa das 7h, presidida pelo Pe. Aloísio
Knob,scj.

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 22 de Setembro 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.

Nosso

14

Santuário

Jornal São Judas
Outubro de 2022

saojudas.org.br

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.

O Calendário do Santuário São Judas Tadeu 2023
traz o tema do Ano Jubilar – Casa de Devoção – pois
há 25 anos foi instalado oficialmente o Santuário,
por ato do então Cardeal Arcebispo Dom Paulo
Evaristo Arns, que presidiu a consagração do templo
e do altar em 18 de novembro de 1997.

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

Adquira já o seu Calendário 2023, por apenas R$10,00
cada, na Loja oficial do Santuário ou pelo site
www.lojasaojudastadeu.com.
Informações pelo tel. (11) 2275-0724.
WhatsApp: (11) 99338-0758.
Não perca tempo, pois a edição é limitada.
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A Bíblia de São Judas Tadeu comemorativa tem um
encarte especial com a história deste Santuário
como Casa de Devoção, além da biografia e oração a
São Judas Tadeu e fotos exclusivas, por apenas
R$ 29,90 cada!

O Calendário 2023 traz uma ilustração inédita a cada
mês que remete ao Santuário e ao nosso Padroeiro São
Judas Tadeu, primo de Jesus, discípulo missionário,
apóstolo e mártir da fé, além do santo do dia, as festas e
solenidades litúrgicas, os dias 28 devocionais.

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

Anos
2022-2023

CELEBREMOS JUNTOS O JUBILEU DE PRATA
DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU!
Confira no site: www.saojudas.org.br as notícias sempre
atualizadas para acompanhar de perto esse Jubileu e
tudo o que acontece em nosso Santuário.
Participe da Família dos Devotos de São Judas Tadeu:
(11) 99204-8222
familiadosdevotos@saojudas.org.br

