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Mensagem do Arcebispo
Foto: Felipe Assunção

Amados e amadas de Deus,
Saúde e paz!
Orar
sempre,
com
disciplina, dedicando momentos,
mesmo que breves, ao silêncio, tem
força terapêutica. Permite voltar-se
à interioridade, uma abertura para
escutar Deus. O silêncio e a oração
revigoram, pois são passos que
aproximam cada pessoa da fonte
infinita de amor.
Deus está sempre presente,
pronto a acolher todos. O ser
humano deve, pois, deixar-se tocar
por essa amorosa presença. E a
silenciosa oração é um caminho
que leva à proximidade com o Pai.

Neste
tempo
especial,
mariano, Festa dos 60 anos da
consagração de Minas Gerais
a Nossa Senhora da Piedade,
supliquemos a Mãe Maria que nos
ajude sempre a cultivar e a dedicar
nossos dias ao exercício da oração.
Maria é discípula exemplar e ensina
a humanidade a seguir o caminho
que leva a Deus.
A Padroeira de Minas
Gerais, Nossa Senhora da Piedade,
inspire sempre a sua vida.
Fraterno abraço,
Dom Walmor O. de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de BH

Palavra do Reitor

“...os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai.” (Mt 13,43)
Queridos irmãos e irmãs na fé, “...
eleitos, amados em Deus Pai e guardados
para Jesus Cristo: a vós, misericórdia, paz e
amor em abundância!” (Carta de Judas, vv.
1-2).
Estamos ávidos por uma nova
claridade. Já se soma quase meio ano de
nuvens cinzas trazidas pela pandemia do
COVID 19. Ainda sem a segurança sanitária
que a vacina poderá nos dar, seguimos
esperançosos de respirar os novos ares
e retomar nosso caminho presencial,
com segurança e cuidado, no momento
oportuno. Certamente não desprovidos
de novas perguntas, novas pelejas e novos
desafios.
As cem mil mortes deste ano, em
nosso país, não podem ser relativizadas,
obviamente. Histórias e projetos de famílias
inteiras interrompidos ou cancelados.
Muitas feridas também surgiram. Daqui
para a frente, serão necessários novos
critérios e adequados métodos para
enfrentar a realidade. Não somos mais
os mesmos. Desde 1918, com a pandemia
da “gripe espanhola”, o mundo não tinha
vivido algo tão avassalador. Nossas gerações
não conheciam o que experimentamos
neste ano: isolamento social, medo de
contaminação
maciça,
polarizações
absurdas.... Ademais, o enfraquecimento e
desmantelamento de nossas seguranças e
referências econômicas e sociais, causaram
o aumento da desigualdade social.
Já estamos sabendo que tudo

mudou? O que aprendemos? Ou será que
há ainda alguém sonhando com um passado
adoecido pelas correrias e desalinhamentos
humanos? Com certeza há uma espécie de
paralisia nas percepções. Até agora ainda
existem pessoas que apostam no preconceito
e no racismo. O novo estilo humano de viver,
que deverá se impor, alterando as formas de
nossos comportamentos - toscos e grotescos
- para as necessárias atitudes de gentilezas
e cuidados, precisarão de maturações,
paciências e muita perseverança. Ninguém
passará pela crise sem dela se ressentir.
Marcas serão indeléveis. Mas a oportunidade
da nova claridade já começa a surgir.
“Os justos brilharão... estes são
a boa semente que pertencem ao Reino!”
(Mt 13,43). Na verdade, são justos os que
acolhem a Palavra proclamada e permitem
ser fecundados pela força do Espírito,
verdadeira Luz de Deus que sempre nos
ilumina.
Sabia muito bem disso nosso
precioso padroeiro, quando proclamou
a Palavra com profecia e martírio. Criou
estilo novo porque moveu corações,
principalmente afetando aqueles que
estavam endurecidos pelo poder e pela
ganância. Sua delicadeza atraiu os sublimes
sentimentos para o Coração de Cristo. E é
essa a nossa tarefa agora. Inspirados pelo
testemunho de São Judas Tadeu, avancemos
com os nossos passos de peregrinos,
cheios de fé, empoderados pelas Graças
que todos os dias ele nos alcança junto a
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Deus. E agradecidos pela sua permanente
intercessão, como também a da Virgem Mãe
Santíssima, que nos tem permanentemente
em seu colo. Coragem! Arregacemos as
mangas de nossa alma e avancemos para
nos aproximar, sentir compaixão e cuidar
de quem precisa ... com projetos pastorais
humanizadores e acolhedores.
Gratidão é o que desejo lhes
expressar, neste sétimo passo de nossa
Novena Permanente. Obrigado pela sua
companhia espiritual, pelas suas orações,
pela perseverança, fidelidade e pertença a
essa nossa preciosa família eclesial, neste
tempo de tanta saudade e provações.
Um abraço afetuoso e cordial, com
as bênçãos de nosso Deus das Misericórdias.

Pe. Nivaldo Ferreira
Pároco e Reitor do Santuário
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Servir na escuta do Mestre
Irmã Maria Aparecida Silva | Coordenadora das Obras Sociais São Judas Tadeuadeu

Geralmente, buscamos no
outro o que também nós podemos
doar. E o que nos incomoda, na
maioria das vezes, é o que fere a
nossa dignidade humana. Jesus, O
Mestre, sempre se direcionava ao
outro para resgatar do seu interior
a dignidade daquela pessoa, com
sua inteireza, quer seja física,
psicológica e espiritual.
Nos Evangelhos, encontramos Jesus que fala com amor e
firmeza à pessoa desvalida que
suplica compaixão. Ele deseja
que a pessoa faça o seu caminho,
questiona com o objetivo de tornála protagonista da sua ação. “O
que tu queres que eu te faça?” Bem
que Ele já sabia de antemão o que
poderia ser feito, porque era visível
a necessidade.
Em outros momentos infunde confiança e segurança, mesmo
contra todas as evidências físicas e
emocionais da situação: “Levanta-

te, toma teu leito e caminha”.
Entrega a seus discípulos
a tarefa de resolução de questões
básicas da sobrevivência humana:
“Dai-lhes, vós mesmos, de comer”.
Executa ordens contra toda
lógica humana circunstancial do
momento, após um querer livre
expresso: “Então, veja”.
Autoriza a forças negativas do
mal que deixem livre o coração da
pessoa: “Cala-te e sai dele”.
Diante da dor, faz a pergunta que
liberta e que faz enxergar além
do sofrimento: “Mulher, por que
choras? A quem procuras?”.
A fragilidade humana depositada no coração de Deus encontra
o caminho da liberdade para a ação.
Também nós, com o auxílio divino,
podemos oferecer, a partir do
coração, acessibilidade às pessoas,
para serem ajudadas e, ao mesmo
tempo, reconhecendo a nossa finitude, acolher a ajuda que chega

a nós para o nosso crescimento e
amadurecimento.
Por conseguinte, quem
de nós pode afirmar que é tão
forte assim, que não precisa do
outro? Sobretudo nesse tempo de
pandemia por causa da Covid 19,
em que o ser humano ficou mais
consciente da própria fragilidade,
que é tão evidente e tão igual.
Ninguém é maior do que ninguém,
somente Deus está acima de todos e
vem em auxílio da nossa pequenez.
Pois bem, somos, enquanto
discípulos do Mestre Jesus,
chamados a viver nessa lógica do
encontro e do diálogo; a lógica do
Reino, que é servir sem medida,
especialmente ao mais pobre.
Vamos rezar uns pelos outros e
acreditar, como diz José Thomaz
na canção: “O meu Reino é um
apelo que vem transformar as
razões de viver e que te faz desatar
tantos nós que ainda tens...”.
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Arraial do santuário
&

&

Live Musical Solidária

O tradicional Arraial Julino do Santuário
Arquidiocesano São Judas Tadeu foi adaptado
para atender as medidas de distanciamento social
e ganhou a versão Drive Thru. O momento festivo
foi realizado no dia 18 de julho e proporcionou
uma oportunidade para que paroquianos e
devotos vivenciassem o clima das festividades
julinas, em casa, saboreando deliciosas comidas
típicas.

Neste ano, o Arraial foi adaptado
ao formato Drive Thru.

Com a retirada dos alimentos, no formato
Drive Thru, e entrega delivery para paroquianos
que residem nos bairros da Graça, Nova Floresta
e Silveira, mais de 300 combos São Judas Tadeu,
Santa Rosa e Nossa Senhora Aparecida foram
vendidos. Toda a organização contou com o apoio
de voluntários e a arrecadação será destinada
às ações sociais e manutenção da estrutura de
funcionamento do Santuário.

Para cada combo foram preparadas O apoio dos voluntários foi fundamental para o nosso Arraial.
deliciosas comidas típicas.
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Live Musical Solidária

E para acompanhar o Arraial Drive
Thru do Santuário, a segunda edição da
Live Musical Solidária alegrou a noite do
“Arraial do Santuário” com muita música
e animação, também incentivando doações
para as ações do Santuário.
Com um repertório variado e uma
programação repleta de convidados, os
paroquianos puderam acompanhar a Live
Solidária, saboreando, em casa, as delícias

do Arraial Drive Thru. Com a participação
especial do “Trio Mandruvá”, que sempre
anima as Festa Juninas do Santuário, o
momento musical também contou com
a participação do Forró do Terço dos
Homens, do Grupo Guadalupe, além dos
padres do Santuário e paroquianos que
animaram e curtiram a Live.
Se você perdeu, acesse nosso Youtube ou
Facebook!
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Comunidade Santa Rosa de
Lima realiza encontro virtual

“Oração do Terço”
reúne comunidades

Paroquianos da Comunidade Santa Rosa de Lima participaram de um encontro virtual no
dia 10 de julho.
Durante a reunião, que
contou com a presença de Pe.
Nivaldo Ferreira, os membros da
Comunidade experimentaram a
alegria do reencontro e da boa
noticia de avanço das obras de

À luz do Espírito Santo,
na força da oração comunitária,
dirigida a Deus com a intercessão de
Nossa Senhora e São Judas Tadeu,
a comunidade de fé do Santuário
tem-se reunido virtualmente todas
as segundas-feiras, às 19h45, na
“Oração do Terço Online”.

reforma da cozinha da igreja,
que permitirá melhor espaço
de acolhida e preparo dos
alimentos.
Também foram apresentadas as ações da Rede de
Solidariedade e providências
do protocolo de segurança,
para retorno das celebrações
presenciais na Comunidade.

Nota de Gratidão
“Tudo o que fizerem, seja em palavra seja em ação, façam-no em nome do
Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai”. (Cl 3,17)
Foram quatro mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais (R$4.755,00) as doações das pastorais
do Santuário para nosso Arraial Drive Thru. Nesta
prestação de contas, desejo manifestar profunda
gratidão por este gesto, que é muito peculiar e
particular aqui do nosso Santuário Arquidiocesano.
Desde que me inseri nesta história, tenho
me encantado com a efetiva participação dos
membros das pastorais, grupos e movimentos nos
eventos que promovemos, também através das
doações. O método e a expressiva participação
tornam viáveis a concretização de sonhos lindos
e projetos que alegram e sustentam nossa vida
comunitária.
Deus mesmo há de lhes recompensar com
bênçãos infinitas para cada um de vocês e suas
respectivas famílias e trabalhos. Da minha parte,
sincera e profunda gratidão!

Pe. Nivaldo Ferreira
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Celebração da Palavra Online
Com participação dos membros de vários Grupos, Movimentos e
Pastorais do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, a “Celebração
da Palavra Online” tornou-se um novo caminho de evangelização e
crescimento na fé, reafirmando a centralidade da Palavra de Deus,
evidenciando o compromisso de testemunhar no cotidiano a “Casa da
Palavra e da Missão”.
Participe conosco
:: Oração do Terço Online - Toda segunda-feira, às 19h45.
:: Celebração da Palavra Online - Toda quinta-feira, às 19h45.
Para acessar, ligue a câmera do seu celular e aponte para o código ao lado
ou acesse o link: https://meet.google.com/jzv-jtdw-voi
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Vivenciar com profundidade
o Tempo Comum
Toda
semana,
o
Santuário
disponibiliza
momentos
de
espiritualidade em nosso site e
redes sociais. Em “A Palavra do
Sacerdote”, Pe. Pedro de Sousa
no convida a vivenciar com
profundidade o “Tempo Comum”.
Acompanhe conosco essas palavras
de sabedoria e revigoramento
espiritual. O Vídeo completo
encontra-se em nosso Youtube.
“Vivenciar esse tempo com
profundidade é experimentar esse
amor que morre, mas ressuscita e
nos garante que, com Ele, também
haveremos de ressuscitar. É Tempo
da experiência vital de Cristo em
nossas vidas” disse.

“Movimento Amor” celebra dois anos de caminhada
missionária e pastoral
O Movimento Amor – Pastoral
Social do Povo de Rua do Santuário
Arquidiocesano
São
Judas
Tadeu
completou dois anos, neste mês de julho,
e segue empenhado na missão de ser uma
presença amorosa e acolhedora, juntos aos
irmãos e irmãs em situação de rua.
Que Deus abençoe a todos os voluntários do Movimento Amor e nossa gratidão a todos que colaboram com essa missão
de Amor.

