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Pelas Redes Sociais: Poste sua foto ou vídeo no seu Facebook, Twitter ou Instagram e marque o perfil 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu e use a hashtag: #Rumoaos80anos.

Pessoalmente: Entregue seu material na Secretaria Paroquial 
(Av. Jabaquara, 2.682, Mirandópolis – São Paulo – SP). Prazo para devolução do material: 7 dias.

Whatsapp (11 9 9204 8222) ou e-mail (santuario@saojudas.org.br) -  canais exclusivos para 
participantes da Campanha Família dos Devotos de São Judas Tadeu e Dizimistas  da Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu.

Regras:
Quem postar nas Redes Sociais deve marcar o perfil do Santuário e usar a hashtag: #Rumoaos80anos. 
As fotos devem ser anteriores ao ano 2000.

Sorteio:
Os participantes irão concorrer a um brinde que será sorteado no dia 28 de cada mês, na missa das 
12h na igreja nova. Vamos nos unir para que mais pessoas conheçam e testemunhem a alegria de 
participar desta comunidade e de pertencer à grande Família dos Devotos de São Judas Tadeu.
#Rumoaos80anos, celebraremos o Jubileu de Carvalho desta Paróquia, juntos!

Queremos que você, devoto, participe ativamente de cada etapa das comemorações da história 
da Paróquia, que também é sua história. 
Por isso, estamos realizando uma promoção! Se você tem fotos antigas em nossa Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu (casamentos, batizados, missas, reuniões, bênçãos), compartilhe 
conosco e concorra a um brinde!

No dia 28 de Janeiro, a sorteada foi 
Elisabeth Morais Costa, que enviou a foto 
do batizado de sua filha Michelly, em 
1991, realizado pelo ministro de batizados 
Ubaldino Pinheiro. 
Parabéns Elisabeth!

#Rumo aos 80 anos!

Campanha Família dos Devotos de São Judas Tadeu:
Whatsapp (11) 9 9204 8222
santuario@saojudas.org.br
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Pe. Eli Lobato dos 
Santos,scj 

Pároco e Reitor do 
Santuário São Judas 

Tadeu

Logo na primeira semana do mês 
de Março, dia 6, tem início o Tempo 
da Quaresma com a Quarta-feira de 
cinzas. Com a Quaresma e as práti-
cas tradicionais da “esmola, oração, 
jejum”, vem a Campanha da Frater-
nidade. Neste ano, com o tema:  A 
Fraternidade e Políticas Públicas.

A esmola. Obviamente, não sig-
nifica dar uma moeda para quem 
nos aborda e incomoda pelas ruas, 
praças ou cruzamento das ruas, 
enquanto o sinal está fechado. Dar 
esmolas é, primeiramente, abrir o 
coração para que possamos, além 
de ver, também sentir o que sente; 
quem, pouco ou nada tem. Segun-
do, é perguntar-se: por que acon-
tece isto e o  que é possível fazer? 
A resposta a esse questionamento 
nos remete às “políticas públicas”. 
Terceiro, dar uma moeda, não é a 
melhor atitude. O melhor é ajudar 
instituições que realizam obras a fim 
de acabar com as causas que levam 
à mendicância. Esse tipo de esmola 
é mais benéfico.

A oração. Obviamente, não sig-
nifica gritaria, palavreado “da boca 
para fora” (como se tivéssemos que 
convencer a Deus, ou convencê-lo a 
fim de que me seja favorável). Orar 
é abrir o coração e deixar que o Se-
nhor entre. É reservar um tempo, 
mesmo breve, para “ficar” com Ele, 
ouvi-lo e falar-lhe desde o próprio 
coração. É oferecer, exclusivamente, 
ao Senhor, um tempo do meu dia. 

Na prática da oração, é possível tor-
nar-se mais sensível aos apelos do 
Senhor e ao discernimento, a res-
peito de quais ações e atitudes po-
dem ser tomadas com o objetivo de 
melhorar a rua, o bairro, a cidade... 
onde moramos. Isto tem a ver com 
“políticas públicas”: “a fé sem obras 
é morta”(Tg 2,17).

O jejum. Obviamente, não se tra-
ta de dieta, regime para emagrecer, 
abster-se temporariamente de algo, 
e, depois da Páscoa consumir sem 
disciplina. O jejum de que fala a Pa-
lavra de Deus é exercício de autodo-
mínio. Em relação à comida, além 
de ser exercício para disciplinar 
meu impulso e instinto, é também 
uma forma de solidariedade: aquilo 
que eu jejuo, renuncio, não consu-
mo, ofereço a quem não o tem. Em 
outras palavras: pelo jejum, como 
menos, a fim de repartir com quem 
passa fome. Também isto tem a ver 
com “políticas públicas”. A partir 
dessa minha penitência posso en-
gajar-me em trabalhos e instituições 
que procuram combater a ganância 
e o desperdício de alimentos e aju-
dar a diminuir a fome no bairro, na 
cidade. Boa Quaresma! 

Quaresma e Campanha 
da Fraternidade
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REVISTA SÃO JUDAS 

Nossa igreja afirma que só 
duas pessoas escaparam do pe-
cado: Jesus, o Ungido, o Mes-
sias, O Cristo. Em virtude dele, 
sua mãe Maria. Outras igrejas 
não isentam Maria. De resto, 
todas as pessoas nascem com 
tendência ao pecado e pecam. 
Ninguém está livre de pecar. Por 
isso não devemos julgar os ou-
tros. Jesus manda a gente deixar 
de ser hipócrita e, ao invés de 
apontar o cisco no olho dos ou-
tros, cuidar do graveto que está 
no nosso! 

No Pai Nosso, Jesus outra vez 
ensina a pedir perdão por nos-
sos pecados e a perdoar quem 
pecou contra nós. Cremos que 
Ele veio nos libertar do egoísmo 
que leva ao pecado e nos reedu-
car para o amor e para o altru-
ísmo, que certamente nos livra 
de muitos pecados. Mas, pecar, 
todos pecamos; uns mais, outros 
menos; uns gravemente, outros 
sem querer, mais por fraqueza 
daquela hora e daqueles dias de 
perda de equilíbrio, outros que-
rendo fazer o que fizeram. 

Assim o ser humano rouba, 
usa, ofende, ataca, fere, calunia, 
mata, engana, julga-se maior, 
usa até o nome de Deus por cau-
sa de poder, dinheiro, fama ou 
interesses pessoais.

O livro Santo diz no Salmo 51: 
“Nasci no pecado, minha mãe me 
concebeu no pecado”. Jesus aler-
ta os discípulos para que orem, a 
fim de não caírem em tentação 
de pecar. Os apóstolos, o tempo 
todo, advertem os fiéis para que 
se cuidem. É como lutar o tempo 
todo para que a lama de rejeitos 
não suje o nosso pobre rio. Te-
mos que lhe pôr diques e barrei-
ras e canalizá-lo. Assim mesmo, 
ele às vezes transborda. 

Eu amo, tu amas, ele ama. 
Como eu, tu e ele não amamos 
direito, volta e meia temos, com 
tristeza, que conjugar o verbo: 
eu pequei, eu peco, tu pecaste, tu 
pecas, ele pecou, ele peca! Certa-
mente ainda pecaremos, porque 
nosso coração é cheio de dese-
jos e vontades teimosas. Quando 
menos percebemos, já fizemos 
aquilo, dissemos aquilo, ou pen-
samos naquilo que, ou é, ou leva 
ao pecado de mágoa, vingança, 
roubo, desejos carnais, ódio, su-
cesso à custa da mentira. 

Nossa Igreja diz que só Jesus 
não teve tais tendências. Era 
puro! Maria, sua mãe também. 
Quem quiser pregar diferen-
te, que o faça. Nós cremos que 
aquela mulher e aquele ventre 
foram santificados por Deus para 
receber aquele Filho: por isso ela 
foi cheia de graça e sem pecado. 

Tempo de viver o perdão 
e entender o pecado

Pe. Marcelo Alves dos Reis,scj
Formiga, MG

TEMPO DE VIVER
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O REAL DA REALIDADE

Todo ano, a CNBB apresenta a 
Campanha da Fraternidade como 
caminho de conversão quares-
mal. Um caminho pessoal, co-
munitário e social que visibiliza 
a salvação paterna de Deus. Fra-
ternidade e Políticas Públicas é o 
tema da Campanha da Quaresma 
de 2019. O profeta Isaías inspira o 
lema “Serás libertado pelo direi-
to e pela justiça” (Is 1, 27). 

O Texto-Base da CF-2019 
apresenta como Objetivo Geral: 
“Estimular a participação em 
Políticas Públicas, à luz da Pala-
vra de Deus e da Doutrina Social 
da Igreja para fortalecer a cida-
dania e o bem comum, sinais de 
fraternidade”.

Os objetivos específicos são: 
“(1) Conhecer como são formu-
ladas e aplicadas as Políticas Pú-
blicas estabelecidas pelo Estado 
Brasileiro; (2) Exigir ética na for-
mulação e na concretização das 
Políticas Públicas; (3) Despertar 

a consciência e incentivar a par-
ticipação de todo cidadão na 
construção de Políticas Públicas 
em âmbito nacional, estadual e 
municipal; (4) Propor Políticas 
Públicas que assegurem os direi-
tos sociais aos mais frágeis e vul-
neráveis; (5) Trabalhar para que 
as Políticas Públicas eficazes de 
governo se consolidem como po-
líticas de Estado; (6) Promover a 
formação política dos membros 
de nossa Igreja, especialmente 
dos jovens, em vista do exercício 
da cidadania; (7) Suscitar cris-
tãos católicos comprometidos na 
política como testemunho con-
creto da fé”.

O Texto-Base define Políticas 
Públicas como “ações e progra-
mas que são desenvolvidos pelo 
estado para garantir e colocar 
em prática, direitos que são pre-
vistos na Constituição Federal e 
em outras leis”. 

A CF usa a metodologia “Ver,  

e Agir”. Na metodologia “Ver” 
do Texto-base, afirma-se que “a 
Constituição de 1988 possibilitou 
a participação direta da socieda-
de na elaboração e implementa-
ção de Políticas Públicas através 
dos conselhos deliberativos, que 
foram propostos por leis comple-
mentares em 4 áreas: Criança e 
Adolescente; Saúde; Assistência 
Social e Educação.

O “Julgar” é subdividido em 3: 
a) Referências no Antigo Testa-
mento; b) Referências no Novo 
Testamento; c) Contribuição da 
Doutrina Social da Igreja para Po-
líticas Públicas hoje. O “Agir” tra-
ta a superação da dualidade no 
campo da fé e da política; como 
deve ser a participação da socie-
dade e os valores fundamentais 
em Políticas Públicas. Recorda a 
Carta Encíclica “Populorum Pro-
gressio” do Papa São Paulo VI 
e uma frase “ninguém pode, a 
priori, sentir-se seguro em um 
mundo em que há sofrimento e 
miséria”. Por isso, o Papa Francis-
co propôs a toda Igreja a Jorna-
da Mundial do Pobre (17/11/19) 
para que as comunidades cristãs 
se tornem, no mundo, sinal con-
creto do amor de Cristo pelos úl-
timos e os mais pobres.

O Texto-base termina indican-
do quem são os sujeitos destina-
tários dessas ações: pessoas em 
situação de rua, crianças e ado-
lescentes em situação de vulne-
rabilidade social; trabalhadores 
sem-teto; mulheres e homens 
encarcerados; vítimas de violên-
cia; catadores (as) de materiais 
recicláveis etc..

Fonte: Texto base CF 2019

FRATERNIDADE E 
POLÍTICAS PÚBLICAS
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ESPIRITUALIDADE

Esta é a exortação que o Papa 
Francisco fez em missa celebrada 
na Casa Santa Marta (03/03/2016). 
Na homilia, Francisco comentou a 
fidelidade de Deus e a fidelidade 
do seu povo. Na Primeira Leitura 
extraída do Livro de Jeremias, o 
Papa destaca que “Deus é sempre 
fiel, porque não pode renegar a 
si mesmo, enquanto o povo não 
presta atenção à sua Palavra. Je-
remias narra de tantas coisas que 
Deus fez para chamar à atenção 
os corações do povo”, mas o povo 
permanece na sua infidelidade.

 “Esta infidelidade do povo de 
Deus – advertiu – e também a 
nossa própria infidelidade, endu-
rece o coração: fecha o coração! 
Não deixa entrar a voz do Senhor 
que, como pai amoroso, sempre 
nos pede para abrir-nos à sua mi-
sericórdia e ao seu amor. Rezamos 
no Salmo, todos juntos: ‘Escutem 
hoje a voz do Senhor. Não endu-
reçam o seu coração! ’. O Senhor 
sempre nos fala assim, inclusive 
com ternura de pai nos diz: ‘Vol-
tem a mim com todo o coração, 

4

porque sou misericordioso e pie-
doso. Mas quando o coração é 
duro, não se entende isso. A mise-
ricórdia de Deus só é compreensí-
vel se você é capaz de abrir o seu 
coração, para que possa entrar”.

Retoma o Papa: “O coração se 
endurece e vemos a mesma histó-
ria” no trecho do Evangelho de Lu-
cas, onde Jesus é enfrentado por 
aqueles que tinham estudado as 
Escrituras, “os doutores da lei que 
conheciam a teologia, mas eram 
tão, tão fechados”. A multidão, ao 
invés, “estava impressionada”, “ti-
nha fé em Jesus! Tinha o coração 
aberto: imperfeito, pecador, mas o 
coração aberto”. 

Estes teólogos”, acrescentou o 
Papa, “tinham um comportamen-
to fechado! Sempre buscavam 
uma explicação para não enten-
der a mensagem de Jesus”, pe-
diam-lhe um sinal do céu. Sempre 
fechados! Era Jesus que tinha de 
justificar aquilo que fazia”: “Esta 
é a história, a história daquela 
fidelidade falida. A história dos 
corações fechados, dos corações 

que não deixam a misericórdia de 
Deus entrar, que se esqueceram 
da palavra ‘perdão’. Simplesmente 
porque não se sentem pecadores: 
se sentem juízes dos outros. Longa 
história de séculos. Esta fidelida-
de falida, Jesus explica com duas 
palavras chaves, para terminar o 
discurso desses hipócritas: ‘Quem 
não está comigo, está contra mim’. 
Ou você é fiel, com o seu coração 
aberto, ao Deus que é fiel a você 
ou você está contra Ele: ‘Quem não 
está comigo, está contra mim’! ”

 “Existe uma saída: se reconheça 
pecador! Se você diz: sou pecador, 
o coração se abre e entra a mise-
ricórdia de Deus e você começa a 
ser fiel: peçamos ao Senhor a gra-
ça da fidelidade! O primeiro passo 
é sentir-se pecador. Se você não se 
sente pecador, você começou mal. 
Peçamos a graça para que o nosso 
coração não se endureça, que seja 
aberto à misericórdia de Deus e à 
graça da fidelidade. Peçamos, nós, 
infiéis, a graça de pedir perdão. ”

Fonte: www.cnbb.org.br 
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soas consagradas e sacerdotes. 
Eles receberam o tesouro da fé 
e o transmitiram de geração em 
geração. Hoje, agradecidos, pela 
intercessão de são Judas Tadeu, 
vos pedimos: Aumentai em nós 
o amor por vós, a compaixão 
pelos necessitados e renovai o 
nosso ardor missionário, a fim 
de que possamos cumprir nossa 
vocação e missão. Amém!

São muitas as graças e os pe-
didos que chegam a esta Paró-
quia/Santuário, em intenções de 
missas, todos os dias. Nestes 79 
anos de história, seria impossí-
vel e inútil tentar saber quantas 
pessoas foram atendidas em 
momentos de angústia e confor-
tadas; quantas receberam ins-
trução religiosa; quantas reno-
varam neste Santuário sua fé e 
se reconciliaram com Deus pelo 
Sacramento da Confissão; quan-
tas saíram daqui reconfortadas 
com nova esperança... O Senhor, 
que não deixa sem recompensa 
um copo de água, dará a cada 
um dos colaboradores de ontem 
e de hoje o seu justo prêmio.

Aos religiosos, padres e leigos que 
hoje dirigem os destinos da Paróquia 
cabem todo o esforço de fidelidade 
à obra tão bem começada. A melhor 
gratidão que podemos prestar aos 
pioneiros é levar adiante seu proje-
to inicial, e rezar pela comunidade e 
suas necessidades. Especialmente, 
em Tempo Quaresmal, intensifique-
mos nossas orações! Disse Jesus: 
“Peçam, e lhes será dado! Procu-
rem, e encontrarão! Batam e abrirão 
a porta para vocês!” (Lc 11, 9). Essa 
é a nossa fé!

Por ocasião dos preparativos 
da Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu rumo ao seu Jubileu de 
Carvalho, os 80 anos de funda-
ção em 25 de Janeiro de 2020, 
os padres dehonianos da comu-
nidade elaboraram uma oração 
especialmente para a ocasião. 
Assim, todos: padres, religiosos 
e leigos, participam deste mo-
mento, agradecendo a Deus pelo 
passado e todos que construíram 
a comunidade e pedindo a Deus 
pelo futuro dela, com todos os 
envolvidos e suas famílias.

Sabemos que interceder é colo-
car-se diante do Senhor em favor 
de alguém ou alguma situação, 
rogando pelas suas necessidades. 
Na intercessão, aquele que inter-
cede “não procura seus próprios 

interesses, mas, sobretudo os dos 
outros” (Fl 2, 4). E é esse o espíri-
to de uma comunidade. 

Acrescentemos às nossas ora-
ções diárias esta, em especial pela 
nossa Paróquia São Judas Tadeu:

Senhor Jesus, vós dissestes aos 
vossos apóstolos: “Como o Pai 
me enviou assim eu vos envio”. 
Nós vos louvamos e bendizemos 
pelo dom da Igreja que constru-
ístes sobre o fundamento dos 
apóstolos. Especialmente, nós 
vos louvamos e bendizemos 
pelo dom da nossa Igreja Pa-
roquial criada há 80 anos, cujo 
padroeiro é o vosso apóstolo e 
mártir, são Judas Tadeu.

Muito obrigado, Senhor, por 
todas as pessoas que vieram an-
tes de nós: cristãos leigos, pes-

Priscila de Lima Thomé Nuzzi

RUMO AOS 80 ANOS
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Desde 25 de Janeiro estamos ce-
lebrando um Ano Jubilar, rumo aos 
80 anos de existência da nossa Pa-
róquia. A Paróquia é a Igreja perto 
de nós. O templo que chamamos 
Igreja São Judas, é sinal da presen-
ça de um povo de fé no bairro. Sem 
esse povo de fé, não teria sido pos-
sível construir o que hoje é o Santu-
ário, com todas as suas dependên-
cias e serviços de evangelização.

Os edifícios que formam o con-
junto da sede paroquial, bem 
como as edificações das suas co-
munidades, necessitam de perma-
nente manutenção e renovação. 
Também a Igreja-Povo, formada 
das pedras vivas de cada membro 
da comunidade, precisa de reno-
vação periódica. É o que está em 
andamento com o Sínodo Arqui-
diocesano que nos convoca à con-
versão, comunhão e renovação 

missionária, e com o Ano Jubilar 
que visa “celebrar, agradecer e se-
guir com esperança”.

Ano passado demos importan-
te passo, junto com as outras 300 
Paróquias da Arquidiocese. Na As-
sembleia final da fase paroquial 
do Sínodo, vivida no ano de 2017, 
foram dadas valiosas indicações e 
propostas para orientar nos próxi-
mos anos o caminho de renovação. 
O Ano Jubilar é uma feliz oportuni-
dade para aprofundar as três metas 
chaves do Sínodo: , conversão e re-
novação missionária.

Comunhão -  Do Evangelho e da 
participação na Igreja aprendemos 
a viver como irmãos, em harmonia 
e paz, superando egoísmos, con-
flitos e divisões. Nada melhor que 
a comunhão fraterna para sermos 
testemunhas da presença de Deus 
na Cidade. “Que todos sejam um, 

para que o mundo creia”, pedia Je-
sus ao Pai na sua última hora (cf Jo 
17,21-22).

Conversão - Antes de propor a 
conversão aos outros, precisamos 
nós mesmos abrir-nos à escuta do 
apelo de Jesus: “Convertei-vos e 
crede no Evangelho” (Mc 1,15). 
Esse apelo é dirigido a cada um 
de nós, a mim e a você, a quem 
escreve estas linhas e a quem as 
lê, a quem já tomou parte em 
alguma atividade do Sínodo e a 
quem ainda não.

Renovação missionária - Um 
tempo, éramos maioria. Maiorias 
costumam acomodar-se. Não sen-
tíamos necessidade de anunciar 
Jesus aos outros. Achava-se que 
todos já o conhecessem e que sou-
bessem o caminho da fé e da Igreja. 
Hoje, os que aderem a Cristo e par-
ticipam efetivamente da sua Igreja 
são minoria nesta cidade. Por isso 
sofremos todos com mais insegu-
rança, violência, ganância, mortes. 
Vamos crescer e melhorar o mun-
do se voltarmos a anunciar Jesus 
Cristo como Salvador, Mestre e Pas-
tor. Este é o grande desafio para os 
convertidos a Cristo que queiram 
testemunhar a comunhão.

As propostas da Assembleia sino-
dal do ano passado dão-nos precio-
sas indicações de como afrontar os 
desafios e tornar a vida do bairro 
e da cidade mais parecida com o 
Reino de Deus, vivido e anunciado 
por Jesus. Foram apresentadas três 
perguntas aos participantes: sobre 
o anúncio, a promoção da vida san-
ta e o testemunho do Evangelho.

Dentre as conclusões concre-
tas, destacam-se estas propostas: 
a formação bíblica e catequética, 
a liturgia e as homilias das missas, 
a atenção aos jovens e às famílias, 

PARÓQUIA, IGREJA QUE SE 
RENOVA COM O SÍNODO

DESTAQUE
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Pe. Cláudio Weber,scj

também às de segunda união; re-
tiros espirituais e incentivo à vida 
de oração; renovado empenho em 
favor dos pobres, visitas missioná-
rias desde as comunidades, e a ce-
lebração do Mês Missionário Extra-
ordinário em Outubro, em sintonia 
com toda a Igreja.

Também se insistiu em melhor 
articulação das atividades pasto-
rais e mais entrosamento entre 
os agentes pastorais, padres e lei-
gos, movimentos e comunidades, 
para sermos mais eficazes em 
nossa ação evangelizadora, “para 
que o mundo creia”.

Podemos constatar com alegria 
que já foram tomadas algumas ini-
ciativas concretas: o “Sarau Jovem” 
do dia 9 de Fevereiro, a elaboração 
de um Projeto Missionário a partir 
das comunidades, a programação 
de uma Semana Catequética para 
Julho (dias 22 a 26/07), e uma Se-
mana Bíblica em Setembro (dias 
09 a 13/09), a realização de dois 
Encontros de Casais com Cristo 
(Abril e Outubro), em vez de um, 
como nos anos anteriores, a orga-
nização de dois Retiros Espirituais 
abertos a toda a comunidade (06 
e 07 de Abril e 20 e 21 de Julho). 
As indicações e propostas da As-

sembleia paroquial servirão para 
os próximos anos, e serão o ponto 
de partida para a renovação da Pa-
róquia no futuro.

Outra importante oportunida-
de de renovação , é a celebração 
do Ano Jubilar, rumo aos 80 anos 
de existência, em que se procura 
conhecer melhor a história da Pa-
róquia, suas carências e seu poten-
cial, bem como a vida do Padroeiro, 
Apóstolo e Mártir, que nos inspira 
no seguimento de Cristo, no anún-
cio apostólico e no testemunho.

Conhecer a Paróquia é mais do 
que saber o endereço, os horários 
de celebrações e os serviços ofe-
recidos, os limites geográficos e o 
número de habitantes. É conhe-
cer as necessidades do povo, do 
ponto de vista da fé, da educação, 
da cultura e do lazer, das oportu-

nidades de trabalho e transporte, 
da saúde e moradia.

A área da Paróquia sofreu imen-
sas transformações nos 80 anos de 
sua existência. A grande maioria 
dos paroquianos das primeiras dé-
cadas era católica. Agora muitos 
seguem tendências meramente 
individualistas da fé em vez da 
participação comunitária. Cresce-
ram também as tendências aber-
ta ou veladamente ateias e outras 
religiões cristãs e não cristãs. Os 
católicos sofrem hoje muito mais 
obstáculos, oposição e ridiculari-
zação da sua pertença e efetivo 
engajamento na Igreja, até mes-
mo nas próprias famílias.

Mas não nos deixaremos aba-
ter pelo desânimo. Ao contrário, 
viveremos o programa de Jesus 
apresentado no Sermão da Mon-
tanha, as bem-aventuranças, 
também a oitava: “Felizes os que 
são perseguidos por causa da 
justiça, porque deles é o Reino 
de Deus” (Mt 5,10). É este o ca-
minho de comunhão, conversão 
e renovação desta Paróquia jubi-
lar. Entremos neste caminho e o 
percorramos juntos, com alegria 
e esperança!
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SER JOVEM

Sócrates, filósofo grego da 
Antiguidade, encantou-se com 
a convocação “Conhece-te a ti 
mesmo” inscrita na entrada do 
Templo de Delfos, em Atenas. O 
dizer é considerado um aforis-
mo, ou seja, um texto breve que 
enuncia uma regra, um pensa-
mento, um princípio ou uma ad-
vertência. Neste caso, parece ser 
um princípio e uma advertência 
importantes também para os ho-
mens e as mulheres do mundo 
atribulado de hoje. 

De fato, o autoconhecimento 
tem sido tema de muitos cursos 
não somente na área da filosofia, 
da psicologia ou de outras disci-
plinas das chamadas “humanas”; 
mas também executivos, admi-
nistradores, economistas, ven-
dedores e outros profissionais 
têm descoberto aquilo que en-
cantou Sócrates. 

É essencial conhecer a nós 
mesmos e ter sempre os pés 
no chão de nossa história, de 

nossas vivências da infância, da 
adolescência, observando nos-
sa personalidade e caracterís-
ticas próprias, que nos fazem 
ser quem somos. Para tanto, é 
preciso olhar para nós mesmos 
e buscar compreender nossos 
sentimentos, o modo de nos 
relacionarmos com as pessoas, 
com Deus, nossas características 
positivas (virtudes) e negativas 
(vícios, limites). Quem conhece 
a si mesmo adquire uma segu-
rança interior e uma estabilidade 
maior, que lhe possibilitam ele-
mentos sólidos de lidar bem com 
as eventualidades da vida, com 
os sofrimentos, com aquilo que 
não nos agrada. 

No tempo da Quaresma, a 
Igreja nos propõe três gestos 
concretos que favorecem o nos-
so autoconhecimento: a Oração, 
a Esmola e o Jejum. A Oração é 
um meio eficaz de nos aproxi-
marmos de Deus, descobrirmos 
nele o Absoluto de nossa vida e 

Nele encontrarmos o nosso ver-
dadeiro “eu”. A Esmola é um ato 
concreto que demonstra o nosso 
desejo de nos comprometermos 
com a vida daqueles que sofrem, 
dos excluídos e, ao mesmo tempo, 
do desejo de nos apegarmos cada 
vez mais aos bens perenes. O Je-
jum, por sua vez, é uma atitude que 
recorda o nosso desejo de termos 
o domínio sobre os nossos próprios 
desejos interiores, mantendo o 
equilíbrio sobre nós mesmos. 

Esses três gestos (muito práti-
cos) fazem com que nos exercite-
mos em conhecer a nós mesmos. 
A partir deles (embora sejam ges-
tos singelos e simples) podemos 
aprofundar o nosso modo de nos 
relacionarmos conosco mesmos, 
com os outros e com Deus. Para 
nós cristãos, conhecer a nós mes-
mos é, antes de tudo, reconhecer 
a primazia de Deus na nossa vida, 
reconhecer Nele nossa origem e 
para onde caminhamos. Conhe-
cer a nós mesmos é saber que 
não estamos sozinhos e precisa-
mos nos comprometer com as 
demais pessoas, principalmente 
com aqueles que mais sofrem, a 
quem devemos ser solidários. 

Por fim, é possível afirmar que 
o “Conhece-te a ti mesmo” que 
inquietou e encantou Sócrates 
também encantou a Igreja e 
deve nos encantar... Que utili-
zemos os meios recomendados 
pela Igreja, sábia Mãe e Mestra, 
para conhecermos melhor a nós 
mesmos e, assim, caminharmos 
cada vez mais serenos rumo à 
plenitude, à felicidade pensada 
por Deus para cada um de nós. 

Pe. Josimar Baggio, scj

“CONHECE-TE 
A TI MESMO...”
“CONHECE-TE 
A TI MESMO...” Fo
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VIVER SAUDÁVEL

Nosso calendário é marcado por 
tonalidades que buscam chamar a 
atenção e conscientizar as pessoas 
sobre a importância de cuidarmos 
da saúde e priorizar a qualidade de 
vida. Apesar de ainda não existir 
um calendário oficial sobre as cores 
dos meses, as campanhas são cada 
vez mais conhecidas, divulgadas e 
abraçadas pelas pessoas ao redor 
do mundo. É importante conhecer 
essas causas, ter informações e en-
gajamento às ações. Veja a cor indi-
cada para cada mês e saiba qual é a 
campanha destinada a esse período:

Janeiro Branco: O primeiro mês 
do ano alerta sobre a saúde mental. 
A depressão afeta 322 milhões de 
pessoas no mundo e 11,5 milhões 
de brasileiros, segundo a OMS. Já os 
transtornos de ansiedade acometem 
264 milhões (18,6 milhões no Brasil).

Fevereiro Roxo / Laranja:  O pe-
ríodo é referente ao combate da 
conscientização da lúpus, do Mal de 
Alzheimer e da fibromialgia. Há tam-
bém uma campanha “alaranjada”, 
para conscientizar sobre a leucemia.

Março Lilás/ Azul Escuro: O mês 
de Março lilás é voltado ao debate 
sobre a prevenção ao câncer do colo 
do útero. A campanha do Março azul-
-marinho lembra o câncer colorretal, 

que acomete o intestino grosso e reto. 
Abril Azul/Verde: O Abril Azul é 

voltado ao debate sobre o Autismo, 
transtorno que afeta 1% da popula-
ção mundial, até 4 vezes mais fre-
quentes no sexo masculino. Abril 
verde visa conscientizar para pre-
venção de acidentes em ambientes 
de trabalho. 

Maio Roxo/ Amarelo e Vermelho: 
Maio roxo é destinado à prevenção 
de doenças inflamatórias intestinais, 
que podem provocar o câncer color-
retal. O “Maio amarelo” estimula a 
prevenção de acidentes de trânsito. 
Já o “Maio vermelho” tem como ob-
jetivo informar sobre a hepatite.

Junho Vermelho: O laço vermelho 
de Junho é alerta para a importância 
de doar sangue, já que no Inverno 
caem muito as doações. Junho ainda 
se colore de Laranja para conscienti-
zar sobre os perigos da anemia.

Julho Amarelo: Julho ganha a cor 
amarelada para trazer à tona a cons-
cientização sobre o câncer ósseo e 
também as hepatites virais.

Agosto Laranja/ Dourado: O 
“Agosto laranja” alerta sobre a Es-
clerose múltipla, em que as células 
de defesa do organismo atacam o 
sistema nervoso, causando fadiga, 
visão embaçada, perda de equilíbrio 

e outros problemas. Nesse mês, 
entre os dias 01 e 07, acontece a 
“Semana Mundial da Amamenta-
ção”, por isso, o período “dourado” 
é destinado às informações sobre o 
aleitamento materno.

Setembro Amarelo/ Vermelho 
e Verde: Setembro é amarelo pelo 
combate ao suicídio, considerado 
pela OMS um grave problema de saú-
de pública. No mundo, há mais de 
800 mil suicídios todo ano. O mês fica 
vermelho para ressaltar a importância 
de cuidarmos da saúde do coração. O 
período também destaca ações sobre 
a doação de órgãos e a prevenção do 
câncer no intestino. Para essas duas 
campanhas, o mês se pinta de verde.

Outubro Rosa: Mais divulgado e 
conhecido por todo o mundo, o Outu-
bro Rosa foi uma das primeiras cam-
panhas criadas (nos Estados Unidos, 
década de 1990) e é dedicado à cons-
cientização sobre o câncer de mama.

Novembro Azul: Novembro Azul 
chega para os homens quebrarem 
seus preconceitos históricos e se 
conscientizarem sobre a prevenção 
e combate ao câncer de próstata. A 
cor também serve para campanhas 
votadas aos cuidados da diabetes. 

Dezembro Laranja / Vermelho: O 
ano se fecha com cores vibrantes. 
O “Dezembro laranja” serve para 
conscientizar sobre a importância 
de combater o câncer de pele, en-
quanto o “Dezembro Vermelho” 
ressalta a necessidade de prevenir 
a AIDS. Dados de 2017 indicam que 
882.810 brasileiros vivem com o ví-
rus da Aids e cerca de 40 mil novos 
casos são registrados por ano. Índi-
ces cada vez mais crescentes.

AS CORES DOS MESES NA 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Fontes: www.conquistesuavida.com.br; 
Fernando Barros e Luiza Monteiro, site super.abril.

com.br; OMS, ONU, Unaids, Inca, Instituto Lado 
a Lado pela Vida, Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das IST, HIV/Aids e Hepatites 
Virais, Associação Brasileira de Psiquiatria, 

Associação Brasileira de Alzheimer, Associação 
Brasileira de Esclerose Múltipla, DSM-V, Portal 

Brasil, Portal da Coloproctologia, G1, Correio 
Braziliense, EBC e Cláudia.

VIVER SAUDÁVEL
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SOCIEDADE SOLIDÁRIA

Iniciamos na Igreja o tempo da 
Quaresma, período de penitência, 
oração, jejum e caridade. Celebrar 
a Quaresma é reconhecer a pre-
sença de Deus na caminhada, no 
trabalho, na luta, no sofrimento 
e na dor da vida do povo. A Qua-
resma nos provoca e convoca à 
conversão, mudança de vida: cul-
tivar o caminho do seguimento 
de Jesus Cristo. Ela desperta a ne-
cessidade de partilha e nos apro-
xima da irmandade. Fraternidade 
e Políticas Públicas é o tema da 
Campanha da Fraternidade para 
este ano. O profeta Isaías inspira o 
lema: “Serás libertado pelo direi-
to e pela justiça” (Is 1,27).

Política pública não é somente 

a ação do governo, mas também 
a relação entre as instituições e os 
diversos agentes, sejam individuais 
ou coletivos, envolvidos na solução 
de determinados problemas. Os 
cristãos, os batizados, em sua mis-
são no mundo, devem participar 
da construção de Políticas Públicas 
que construam a fraternidade.

Você pode contribuir com a 
fraternidade em nossa Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu sendo 
um agente transformador, tor-
nando-se voluntário em nossa 
Obra Social, ou ainda, realizando 
doações das mais diversas: de 
alimentos não perecíveis, roupas 
semi-novas, calçados, acessórios, 
objetos de utilidades domésticas, 

eletro-eletrônicos, livros, mate-
riais de higiene e limpeza, fraldas 
infantis e geriátricas, remédios, 
objetos hospitalares (muletas, 
cadeiras de banho, cadeira de ro-
das). Muitos irmãos e suas famí-
lias buscam na Obra Social São Ju-
das a ajuda de que precisam para 
viver com dignidade. Há irmãos 
na fé precisando dessa sua inicia-
tiva de partilha fraterna! 

A Obra Social São Judas Tadeu 
é uma Instituição sem fins lucra-
tivos, vinculada ao Santuário São 
Judas Tadeu, localizada à Av. Pias-
sanguaba, 3061. Mais informa-
ções pelo telefone (11) 5584-9966 
ou 5078-6544. E-mail: 
obrasocial@saojudas.org.br 

A FRATERNIDADE EM CAMPANHA!
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SEJA BEM VINDO AO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
Av. Jabaquara, 2682 (Próx. estação São Judas do metrô) – São Paulo/SP.  
CEP 04046-500. Telefone: (11) 3504-5700 / (11) 5072-9928 / Fax: (11) 3504-5702. 
www.saojudas.org.br. E-mail: saojudas@saojudas.org.br.

QUANDO AS IGREJAS 
PERMANECEM ABERTAS
Igreja Antiga: Todos os dias das 
6h30 às 20h.
Igreja Nova: Segunda a sexta-
feira das 19h30 às 21h. 
Sábados: Das 8h30 às 12h e das 
14h até o último casamento. 
Domingos: Das 6h30 às 13h e das 
14h30 às 20h30. Dia 28 de cada mês 
- Igreja Nova das 6h30 às 21h30. 
Igreja Antiga das 6h30 às 21h.
 
SECRETARIA PAROQUIAL: 
Aberta de segunda a sexta-feira 
das 8h às 20h. Aos sábados e 
domingos das 8h às 18h. Dia 28 
de cada mês das 6h às 21h.
 
MISSAS
Segunda a sexta-feira às 7h, 9h, 
12h, 15h, 17h, na igreja antiga, e 
às 20h, na igreja nova.
Sábados às 7h e 19h30 na igreja 
antiga e às 9h, 12h e 15h, na 
igreja nova.
Domingos às 7h, 8h30, 10h, 12h, 
15h, 16h30, 18h e 19h30, na 
igreja nova.
Dia 28 de cada mês às 6h, 7h, 
8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 
18h, 19h e 20h30, na igreja nova.

VELÁRIO PARA ACENDER 
VELAS: Aberto de segunda a 
sexta-feira das 8h às 20h. Aos 
sábados e domingos das 8h às 
18h. Dia 28 de cada mês das 6h 
às 21h.
 

CONFISSÕES E ORIENTAÇÃO 
COM SACERDOTE
Segunda a sexta-feira das 8h 
às 20h. Sábados das 8h às 18h. 
Domingos das 8h às 18h, na 
Capela de Bênçãos. Dia 28 de 
cada mês, somente Confissões 
das 6h45 às 19h, no Salão Dehon.
 
BÊNÇÃOS
De segunda a sexta-feira das 8h 
às 20h. Sábados das 8h às 18h.
Domingos ao final de cada 
missa. Dia 28 de cada mês das 
6h às 21h, na Sala São Judas.
 
LOJA DE ARTIGOS RELIGIOSOS 
De segunda a sexta-feira 
das 7h30 às 20h. Sábados e 
domingos das 7h30 às 18h. Dia 
28 de cada mês das 6h às 21h.
 
MISSAS AOS DOMINGOS NA TV 
BAND E RÁDIO CAPITAL 1040 AM
A missa dominical das 7h no 
Santuário é transmitida, ao vivo, pela 
TV Band e Rádio Capital. 
Rádio 9 de Julho 1600 AM - Santa 
Missa de segunda a sexta-feira às 17h.

WEBTV SÃO JUDAS
Assista a transmissão da 
Santa Missa ao vivo de 
segunda a sexta-feira às 
17h pelo nosso canal no 
Youtube: www.youtube.com/
agendasaojudastadeu. Inscreva-
se, ative as notificações e não 
perca nossos vídeos.

AMADURECER A FÉ

FAÇA A SUA VISITA AO SANTUÁRIO DA 
ESPERANÇA!

Senhor, ajudai as mulhe-
res a serem como Raquel, na 
arte de amar; como Joquebe-
de, no espírito de sacrifício e 
renúncia; como Débora, na 
solidariedade e no estímulo; 
como Rute, na dedicação e na 
bondade; como Ana na fé e 
na fibra para cumprir o voto; 
como Micol, na astúcia para 
usar suas qualidades para o 
bem e não para o mal; como 
Abigail, a mensageira da paz; 
como Ester, desinteressada e 
altruísta; como Maria, Mãe 
de Jesus, mulher pura, humil-
de e obediente a Deus; como 
Isabel, que sabia regozijar-
-se com o bem alheio; como 
Marta, na disposição para o 
trabalho material; como Ma-
ria, no anseio espiritual em 
aprender com Jesus; como Lí-
dia, abrindo as portas aos que 
chegassem cansados; como a 
mulher samaritana, que corre 
a falar da salvação.

Senhor, se houver, retire 
de mim: a vontade de olhar 
para trás, como a mulher de 
Ló; a preferência por um filho, 
como Rebeca; o desejo adúl-
tero da mulher de Putifar; a 
traição de Dalila; a trama ma-
cabra de Herodíades. De vós, 
Senhor, suplicamos: a paz, a 
bênção e o perdão. Amém!  

José Carlos Pereira, do livro 
“Em oração com Maria: 

reflexões para cada dia do 
mês, Ed. Paulinas”.

SENHOR, AJUDAI AS 
MULHERES A SEREM...



“Sou devoto de São 
Judas Tadeu porque sei 
que ele opera milagres.”

JOSE ROBERTO DE LIMA 
com Wilian

“Eu sou devota de São 
Judas Tadeu porque por 
seu intermédio junto ao 
Pai, consegui alcançar a 
graça de um emprego. 
Gratidão por tudo que 
tenho!!”

PATRICIA SOUZA 
VINHA

“Já recebi muitas gra-
ças e sou muito devota 
de São Judas Tadeu!”

VALMIRA DIONIZIA 
DA SILVA ARAUJO

com a filha Eduarda

“Desde a juventude 
passei  a frequentar a 
Igreja de São Judas Ta-
deu,  no Rio  de Janeiro. 
Senti que todos os  pedi-
dos  que fiz  foram aten-
didos,  inclusive  passar 
no vestibular de Medici-
na . Sempre que tenho  
um caso complicado,  

peço ajuda  a ele  e  sou atendido.”

JULIO LAUREANO DAS CHAGAS

“Minha família e eu somos devotos de São Judas 
Tadeu pois além de nosso padroeiro, nos abençoa com 
muitas graças.”

PRISCILA VIEIRA TADEU DE JESUS 
com o marido Márcio, e filhos Nicolas  e Maximus

“Somos todos devo-
tos de São Judas,pelas 
muitas intercessões em 
nossas vidas! Peço sem-
pre sua proteção para 
minha família.”

NEUSA MARIA 
BONINI DO REGO e 

família

ESPAÇO DOS DEVOTOS 

Nós somos Santuário 
São Judas Tadeu!
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QUERIDO(A)  DEVOTO(A), QUEREMOS 
TE CONHECER! ENVIE  SUA FOTO E  

DEPOIMENTO SOBRE SUA DEVOÇÃO A SÃO 
JUDAS TADEU!

AGORA TEMOS DOIS CANAIS 
EXCLUSIVOS PARA OS PARTICIPANTES DA 
CAMPANHA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE 

SÃO JUDAS TADEU.

WHATSAPP (11) 9 9204 8222
santuario@saojudas.org.br

Colaboração de Graziela Bracco.

“Nós somos devotos 
de São Judas porque 
acreditamos em sua his-
tória e em sua glória!!!!!”

ELCIO RODRIGUES 
FAVARE

Com esposa 
Michele e filha 

Giovanna

“Sou devoto de São 
Judas Tadeu porque mi-
nha fé está sempre com 
Deus. Eu e minha prince-
sinha Emely pedimos: São 
Judas Tadeu, rogai por 
nós, amém!”

MANOEL VALDECI 
RODRIGUES

com a filha Emely

“Eu dou devota de São 
Judas Tadeu.”

FRANCINETE 
FERREIRA DA SILVA

“Sou devota de São 
Judas Tadeu pelas graças 
já alcançadas em minha 
vida. Creio muito na in-
tercessão de São Judas! 
Tenho muita fé de que 
conseguirei ainda muitas 
graças. Obrigada, São Ju-
das Tadeu!” 

ELAINE CRISTINA CALVO

“Sou devota de São 
Judas Tadeu desde 
criança. Minha profes-
sora rezava o Pai-nosso 
no início das aulas e ao 
final ela dizia: ‘São Judas 
Tadeu, proteja a nossa 
família e rogai por nós!’ 
Foi assim que aprendi a 
gostar desse santo ma-

ravilhoso. É só bênçãos! Nós amamos ir nesse Santuário 
acolhedor. Viva São Judas Tadeu! Beijos a todos.”

TEREZINHA ROCHA DEL NERI
e familia

“Todas as vezes que 
pedi a intercessão de 
São Judas eu consegui 
sua ajuda. Tenho 56 anos 
e fui batizada na igreja 
antiga de São Judas e 
batizei meu filho tam-
bém. Sou frequentadora 
da missas de São Judas 
todo dia 28. O melhor de 

tudo é que meu marido, que era adepto de outra religião 
quando o conheci, eu apresentei a igreja de São Judas e 
ele nunca deixou de me acompanhar nas missas. São tan-
tas as bênçãos que recebo pela sua intercessão, que se eu 
for escrever, não acabo hoje. Beijos!”

MARIVANI CHAVES IRINEU 
com o marido Jorge



Pai misericordioso e compassivo,
que governais o mundo com justiça e amor,
dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença 
do vosso Reino entre nós.
Em sua grande misericórdia, Jesus,
o Filho amado, habitando entre nós
testemunhou o vosso infinito amor
e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher
os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs
com políticas públicas justas,
e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.
O divino Espírito acenda em nossa Igreja
a caridade sincera e o amor fraterno;
a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade
e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”
Amém.

Fonte: CNBB
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