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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - NÃO PODE SER VENDIDO

POR VOSSA RESSURREIÇÃO
REDIMISTES O MUNDO!

“Se com ele morremos, com ele viveremos.
Se com ele sofremos, com ele reinaremos” (2Tm 2,11)
Programação da Semana Santa, no Santuário São Judas Tadeu à página 12. Participe e divulgue!
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“POR VOSSA RESSURREIÇÃO REDIMISTES O MUNDO”
Atravessando o santo tempo da
Quaresma, com suas várias semanas
(pouco mais de seis), ricas em ensinamentos para a vida como cristãos,
chega-se à Semana Santa, e, com ela,
ao Tríduo Pascal e ao Domingo da
Páscoa da Ressurreição do Senhor.
Ensina São Paulo: “Se morremos
com Cristo, temos fé de que também
viveremos com Ele” (Rm 6,8).
O homem cristão e a mulher
cristã abraçam o Senhor Jesus e sua
proposta de vida. Mulher e homem
cristãos escolhem viver à semelhança de Jesus. Procuram “imitar”, em
sua vida, a vida de Jesus. Não uma
imitação teatral, como se fosse um
teatro onde o ator/atriz vive um personagem. Não. Imitar a vida de Jesus
significa mudar, desde dentro, os próprios sentimentos, o jeito de pensar,
os conceitos, os critérios, valores,
e, num processo longo, paciente e
perseverante, ir assemelhando-se a
Jesus. Procurar, incansavelmente,
tornar-se como foi Jesus: na vida, vocação e missão própria a cada pessoa.
Celebrar a Páscoa da Ressurreição
do Senhor é exatamente isto: procurar

passar da morte para a vida, com Cristo.
Outra vez é São Paulo quem nos ensina:
“Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele
reinaremos” (2Tm 2,11). Nossa Páscoa
começou com o nosso Batismo: “pelo
Batismo, nós fomos sepultados com
Cristo na morte, para que, como Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos... assim também nós vivamos vida nova”
(Rm 6,4). Nossa Páscoa vai se realizando na vida cotidiana, até chegar o dia da
Páscoa definitiva: passa-se pela morte
corporal e entra-se na vida em plenitude.
Páscoa é “passagem”. Passagem
do errado para o certo. Do que é mau
para o que é bom. Do pecado para
a virtude. Esse processo de “passagem”, iniciado no Batismo, é desenvolvido durante toda a vida, pela
adesão mais perfeita a Cristo e a seu
Evangelho; até o dia final.
Que você faça um pouco mais de
progresso em sua vida cristã, de adesão e imitação de Jesus Cristo. Isto é
Páscoa. Boa Páscoa!

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Jubileu: Todo mês, no dia 25, as celebrações da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu serão especialmente dedicadas ao Jubileu
de Carvalho, a ser comemorado em 2020. O tema para este mês
de Abril é “Paróquia: Igreja, instrumento de Salvação”. Venha
rezar conosco!
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CALENDÁRIO ABRIL
01 – Dia do Trote
02 – Dia Internacional do Livro Infantojuvenil e Dia Mundial de Conscientização do Autismo
04 e 05 – Bazar do Apostolado da Oração, das 9h às 15h no hall da Sala São Judas
05 – Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora ao Sagrado Coração de
Jesus às 9h na igreja nova do Santuário (Apostolado da Oração) e às 19h30 na
igreja antiga, concelebrada
07 – 5º Domingo da Quaresma, Dia Mundial da Saúde e Dia Nacional do Jornalista
08 – Dia Mundial da Luta contra o Câncer, Dia Mundial da Astronomia e Dia da
Natação
12 – Dia do Humorista
13 – Dia do Hino Nacional Brasileiro
14 – Domingo de Ramos e da PAIXÃO DO SENHOR. Início da Semana Santa.
Coleta como gesto concreto da Campanha da Fraternidade. Programação completa da Semana Santa à página 12
16 – Memória de Santa Bernadette Soubirous; Dia Mundial da Voz
18 – Ceia do Senhor, Mandamento do Amor, Instituição da Eucaristia, Lava-pés. Dia Nacional do Livro Infantil
19 – Sexta-feira da Paixão do Senhor. Dia do Índio e Dia do Exército. Feriado
20 – Vigília Pascal
21 – Domingo de Páscoa na Ressurreição do Senhor. Dia de Tiradentes, Dia
do metalúrgico, Dia da Latinidade e Dia do Policial Civil e Militar
22 – Dia do Descobrimento do Brasil (519º ano); Dia Internacional da Terra
23 – Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral; Dia Mundial do Escoteiro; Dia
Mundial do Choro
24 – Dia Internacional do Jovem Trabalhador
25 – Dia da Contabilidade e do Contabilista
26 – Dia da Primeira Missa no Brasil, Dia Nacional de Prevenção e Combate à
Hipertensão; Dia do Goleiro
27 – Memória de Santa Zita, Dia da Empregada Doméstica e Dia do Engraxate
28 – 2º Domingo da Páscoa - Festa da Divina Misericórdia. Dia dedicado a São
Judas Tadeu: no Santuário haverá missa às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h,
17h, 18h, 19h e 20h30 na igreja nova. Dia da Educação, Dia da Sogra, Dia Mundial
do Sorriso, Dia Mundial em Memória às Vítimas de acidentes do trabalho
29 – Memória de Santa Catarina de Sena. Aniversário da posse do Cardeal Dom
Odilo Pedro Scherer como Arcebispo de São Paulo
30 – Dia Nacional da Mulher e Dia do Ferroviário
“Jesus tinha vindo para cumprir a grande obra da
reconciliação, mas por que então uma vida longa de 30
anos, escondida, desconhecida, aparentemente inativa e
inútil? Era para esperar em tudo a hora marcada pela
vontade de Deus. Desde a sua encarnação, em toda a
sua vida, na Paixão e ainda na Eucaristia: Eis-me aqui,
venho para fazer a tua vontade! (Hb 10,7)”

Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)
Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus - Dehonianos
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TRAGÉDIAS E O NOSSO AMANHÃ
Temos acompanhado nos últimos
meses várias tragédias de graves consequências e grande impacto emocional no nosso país e em outras terras:
Catedral de Campinas, Brumadinho,
Centro de Treinamento do Flamengo,
Suzano-Escola Raul Brasil, Mesquita
da Nova Zelândia, bem como desastres naturais com enxurradas, deslizamentos de terra, ciclones e tufões,
dos quais o mais grave o do Centro
da África (Moçambique, Malaui e
Zimbabwe), que afetou mais de um
milhão de pessoas. Acrescente-se a
essa relação, a publicação da estatística de assassinatos no Brasil no ano
passado: 51.589 (cf. Fórum Brasileiro de Segurança Pública e globo.
com-27/02/19). Muitos se perguntam o que tudo isso significa. Estamos próximos do fim do mundo? Ou:
como será nosso amanhã? De minha

parte, antes de tudo, os meus sentidos pêsames e minha oração pelas
vítimas e seus familiares.
Tragédias naturais e de causas
humanas sempre existiram e continuarão a existir se...
Tragédias estão presentes no
Evangelho. Em Lc 13,1-5 Jesus cita
duas. Uma, causada por Pilatos que
passou à espada galileus que ofereciam sacrifícios no Templo; outra,
originada pela queda da Torre de
Siloé, que matou 18 trabalhadores.
Quem é culpado da morte destes homens? Na época, era comum pensar
que desgraças e males acontecem
por castigo de Deus: porque pecaram
eles ou seus antepassados. “Não”,
diz Jesus. “Mas, se não vos converterdes morrereis do mesmo modo.”
Jesus não pronuncia aqui uma ame-

Igreja

aça, mas uma advertência: se não vos
converterdes... A conversão oferece a
oportunidade de mudar o rumo das coisas, em favor da vida, podendo evitar o
suceder-se de outras calamidades.
A conversão é esse movimento de
mudança de direção, que nos conduz
ao lugar certo, à meta desejada. Nas
relações humanas, a conversão se dá
no esforço de sair do nosso ego para
caminhar na direção do cuidado e da
atenção ao próximo. Enquanto privilegiamos o próprio interesse em prejuízo do bem do outro, impedimos a
possibilidade da transformação dos
nossos círculos de relação em ambientes de harmonia e cooperação.
Quando os interesses particulares
viram cultura social, em detrimento
da busca do bem comum, crescerão
diante dos nossos olhos a insegurança geral, a violência armada, a formação de grupos de terrorismo; e, a
esta altura, já falta muito pouco para
que novas tragédias aconteçam.
Converter-se é sair do nosso egoísmo para pensar nos outros. Enquanto o
centramento sobre si mesmo tiver prioridade absoluta, pessoas prepotentes
continuarão a matar e praticarão novas
formas de corrupção, desviando recursos e material de primeira qualidade
para construir mal; torres, pontes ou edifícios podem cair, como a torre de Siloé.
Se não vos converterdes...
É emblemático o que diz Jesus a
quem, por motivos religiosos, atribuía
todo o mal que ocorre no mundo ao
pecado pessoal e ao decorrente castigo de Deus. Facilmente se consideravam puros os sobreviventes que,
por sua vez, aplicavam às vítimas o
rótulo de pecadores impuros, punidos
por Deus. Assim, tudo continuava do
mesmo modo, como quem diz: não
é comigo; não tenho nada a ver com
isso; os culpados são eles próprios.
Jesus, porém, adverte: se não vos
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converterdes... Em outras palavras, se
vos converterdes, o mundo pode vir a
ser diferente: menos inseguro e menos
perigoso. Jesus passou a vida anunciando um Deus-Amor que não veio para
condenar. Ao contrário, veio ao nosso encontro para salvar. A parábola da figueira
apresentada por Lucas, logo após a referência às duas tragédias (cf. Lc 13,6-9),
deixa isto muito claro. Todo ser humano
pode mudar de vida e produzir bons frutos. Para isso é preciso acolher a Palavra
como o adubo que o agricultor coloca na
raiz da planta, e abrir-se ao Espírito Santo, como água que permite a assimilação
dos nutrientes do adubo. Isto é, para assimilarmos os valores do Evangelho.
As tragédias recorrentes não nos
dão o direito de acomodar-nos. Ao
contrário. Foram para Jesus desafio a
enfrentar, em vista de mais vida e de
um mundo melhor para todos: “Eu
vim para que todos tenham vida” (Jo
10,10). São, também para nós, motivo para novo compromisso em favor
de uma sociedade fraterna e solidária,
sinal do Reino de Deus. O Reino, querido e anunciado por Jesus, consiste
em amarmo-nos como irmãos. Jesus
expressou isso através da vivência
pessoal e do ensino de valores como o
serviço aos outros, a promoção da paz,
o perdão e a reconciliação, as bem-aventuranças, a família, a comunidade,
a oração, a esperança na vida eterna.
Esses valores dão sabor e sentido
à vida. Cada vez que se dá um novo
passo para superar o egoísmo, gera-se nova oportunidade de vida digna
para os outros e se diminui a chance
da multiplicação de tragédias. Então,
não temos que temer o amanhã. Depois da tempestade virá a bonança.
Nova fase de esperança e vida estaremos gerando, com fé na morte e
ressurreição do Senhor.

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ

Foco
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COMPORTAMENTO

SOCORRO, NOSSAS
FAMÍLIAS ESTÃO
COM MEDO!
A família é uma instituição que vinha muito forte, mas tem sofrido golpes violentos e agora, e, mais do que
nunca clama por “socorro”. As famílias deveriam ser um abrigo de amor,
união e solidariedade, porém tem sido
um reduto de raiva, ódio e contendas.
Assustadores índices de homicídios,
estupros, jovens envolvidos com drogas, maus tratos físicos, emocionais e
espirituais. Então, a família está em desordem? O que fazer diante de uma sociedade que reflete o mal-estar social?
Cá entre nós, antes de nos tornarmos pais, sem dúvida, tínhamos muitas ideias de como iríamos tratar nossos filhos, ou seja, seríamos dedicados
a realizar o melhor dos trabalhos. As
crianças nos causam emoções que ,
muitas vezes, se confundem: alegrias,
prazeres e certezas, preocupações, culpas e dúvidas. Investimos sem cessar
em cuidado, tempo, energia, dinheiro...
Não poupamos esforços em alimentação, vestuários adequados, brinquedos atraentes. Proporcionamos todas
as vantagens, tiramos da própria boca
para dar aos nossos rebentos.
Talvez não tenhamos em nossos
lares tantos problemas, mas quando
ouvimos falar do aumento dos índi-

ces de delinquência juvenil, uso de
drogas, abandono da escola, doenças
sexualmente transmissíveis e gravidez
indesejada, aumentam nossas preocupações de como manter nossos filhos
afastados desses caminhos perigosos
e tortuosos. Aqueles sonhos tornam-se ameaçados... O que fazer para tornar meu filho feliz, cheio de sucesso e
pronto para a vida?
Penso que existe um ingrediente substancial para todo ser humano ter mais
chance de ser feliz e aqui quero dizer com
todas as letras: AUTO-ESTIMA!
A auto estima se constrói desde
muito cedo na criança e durante toda
a vida, e se vem da base, muito provavelmente, ela vai lidar melhor com os
percalços do dia a dia. As crianças e
jovens precisam daquilo que sempre,
desde que o mundo é mundo, precisaram: AMOR, LIMITES, DISCIPLINA, ROTINA, RESPEITO, COMPREENSÃO, OPORTUNIDADES,
RECONHECIMENTO, ELOGIO,
UMA PORÇÃO DE “NÃOS”, UMA
PORÇÃO DE “SINS”, ESTUDO,
ESPORTES, SUPERVISÃO DIÁRIA, ESTRUTURA FAMILIAR,
ENFIM, PRESENÇA DOS PAIS
NA VIDA DOS FILHOS. A INTERNET NÃOS SUPRE A CARÊNCIA
O AMOR!
Nós adultos dessa sociedade em
que vivemos, não podemos deixar que
o sentimento de impotência e fracasso
tome conta de nós, pois somos responsáveis de maneira geral pela educação
dos nossos pequenos.
A PARCERIA FAMÍLIA / ESCOLA/ IGREJA É UM DOS PILARES
DO TRABALHO EDUCACIONAL.
UNIR ESFORÇOS NUM MESMO
SENTIDO PROPICIA A TODOS
UM MELHOR E MAIS EFICIENTE
RESULTADO. NÓS NÃO VAMOS
DESISTIR!

MARIANGELA MANTOVANI
Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias, sexóloga, palestrante
escolar, coordenadora do atendimento psicológico do Santuário São Judas
Tadeu desde 1984.
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PAPA: “IMITAR A MISERICÓRDIA
DO SENHOR... ELE NOS ENSINA:
DAI E VOS SERÁ DADO!”
Conselhos do Papa Francisco para viver
plenamente o tempo da Quaresma
Não julgar os outros, não condenar e perdoar: deste modo, se imita
a misericórdia do Pai. Na missa celebrada na Casa Santa Marta, em 18
de Março, o Papa Francisco recordou
a todos que na vida, para não errar,
é preciso “imitar Deus”, “caminhar
diante dos olhos do Pai”. Partindo do
Evangelho do dia, extraído de Lucas
(Lc 6,36-38), o Pontífice falou mais
sobre a misericórdia de Deus, capaz
de perdoar as ações mais “graves”.
A misericórdia de Deus é algo
tão grande, tão grande. Não nos
esqueçamos disto. Quantas pessoas
(dizem): “Eu fiz coisas tão graves.
Eu comprei meu lugar no inferno,
não poderei voltar atrás”. Mas pense na misericórdia de Deus, não?
Recordemos aquela história da pobre viúva que foi se confessar com
o cura d’Ars (o marido tinha se suicidado; tinha se lançado da ponte
num rio). E chorando, disse: “Mas
eu sou uma pecadora. Mas coitado
do meu marido! Está no inferno! Ele
se suicidou e o suicídio é um pecado
mortal. Está no inferno”. E o cura
d’Ars disse: “Mas espere senhora,
porque da ponte até o rio existe a
misericórdia de Deus”. Até o fim,
até o fim, há a misericórdia de Deus!

começar uma conversa, não? Mas
você viu aquela pessoa o que fez? O
julgamento sobre o outro. Pensemos
quantas vezes por dia nós julgamos.
Mas, por favor! Parecemos todos
juízes! Todos. Sempre para começar
uma conversa, um comentário a respeito do outro, julgam: Mas olha, fez
uma plástica! Está pior do que antes. O julgamento”. Depois, perdoar,
mesmo que seja “tão difícil”, porque
as nossas ações dão “a medida a Deus
de como deve fazer conosco”.
Mantenhamos os bolsos abertos
Na homilia, o Papa convidou todos a aprender a sabedoria da generosidade, via mestra para renunciar às
“fofocas”, em que “julgamos continuamente, condenamos continuamente
e dificilmente perdoamos: “O Senhor
nos ensina: Dai. Dai e vos será dado!
Sejam generosos em doar. Não tenham os bolsos fechados; sejam generosos em doar aos pobres, àqueles que
precisam. Dar também tantas coisas:
conselhos, dar sorrisos às pessoas,
sorrir. Sempre dar, dar. Dai e vos será
dado. E vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante,
porque o Senhor será generoso: nós
damos um e Ele nos dará cem de tudo
aquilo que nós damos. E esta é a atitude que blinda o não julgamento, o não
condenar e o perdoar. A importância
da esmola, mas não só a esmola material, mas também a esmola espiritual;
dedicar tempo a quem precisa, visitar
um doente, sorrir”.

Bons hábitos na Quaresma
Para colocar-se no sulco da misericórdia, Jesus indica conselhos práticos. Antes de tudo, não julgar: um
péssimo costume do qual abster-se,
sobretudo neste tempo de Quaresma. Disse o Papa: “É um hábito que
se infiltra na nossa vida sem que perFonte: Barbara Castelli (Cidade
cebamos. Sempre! Até mesmo para do Vaticano) no site Vatican News

Nosso
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RUMO AOS 80 ANOS

MELHOR IDADE A SERVIÇO DO AMOR
gratificante: “Nas visitas aos doentes em
hospitais, muitas vezes eu entrei pobre e
sai rico. Só tenho a agradecer a Deus, pois
com a minha idade, ainda faço tantas coisas!” Enquanto ministra da Eucaristia, dona
Flora acentua a importância de tudo o que
aprendeu: “Se as pessoas soubessem quanta
saúde traz a Confissão, estariam bem mais
saudáveis espiritualmente. Pois sem a misericórdia, nós não somos nada!”, ensina.

Fotos: Priscila T. Nuzzi
Dina Nunes

Diná

Oswaldina Nunes, que foi sorteada
no último dia 28 na promoção “Rumo
aos 80 anos” é uma dessas joias. Ela
tem 90 anos, é Salmista, e com o seu
marido José Nunes, além de dedicar-se
à Pastoral Litúrgica, conduziram muitas
celebrações de Batismo no Santuário,
quando podiam ser realizadas por leigos. Eles casaram-se nesta Paróquia, em
1955, e desde então, essa é a segunda
casa da família. Como eles, o casal José
Francisco dos Santos (93 anos) e Maria
Flora Ferreira Santos (81 anos), com 60
anos de casados, sentem-se muito bem
aqui, e hoje, ainda ajudam como ministros extraordinários da Eucaristia. Ele,
por 35 anos levou a sagrada Eucaristia
aos doentes e a esposa, além de catequista, coordenou por 20 anos o Clube de
Mães da Obra Social São Judas Tadeu.
Francisco conta que o serviço na Igreja é

Francisco e Flora

Dulce

Terezinha

ma: “Deus é tão maravilhoso... Servir
na Igreja é uma maneira de agradecer
a Ele e fazer algo pela missão. A gente
tem que ser missionário!”
Que riqueza à nossa volta! A Casa de
Deus está repleta de pessoas assim,
disponíveis ao serviço fraterno e gratuito, modelos às novas gerações. Que
Deus abençoe todos os voluntários
desta Paróquia! Rumo aos 80 anos,
ainda há muitas histórias que merecem ser compartilhadas.

PRISCILA
THOMÉ NUZZI

Jornalista da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu.

ENVIE SUA FOTO PARA NÓS!

Neide

No dia 28 de Fevereiro encontrei Diná
Sandrini, aos 86 anos, mostrando toalhas
que ajudou a fazer: “Há 20 anos aceitei o
convite para ajudar, e desde então me sinto muito útil. Sou voluntária na costura,
no artesanato da Obra Social e todo dia 28
aqui”. Neide Dalla dos Santos, 70 anos,
há 25 anos é voluntária, no dia 28 e duas
vezes por semana na Obra Social: “Com
os filhos crescidos, a gente precisa se
manter ativa. Tenho muitas graças alcançadas, e me sinto bem em retribuir com
gratidão”. Noêmia de Souza Santos, 80
anos, também está todo dia 28, disposta a
ajudar. Além de participar do Apostolado
da Oração, há 40 anos é voluntária: “São
Judas é meu padrinho, sempre morei perto e gosto de ajudar nos bazares, pois me
dou bem com todos e sou muito feliz”.
Feliz também é a Terezinha Pinto da Silva, que prometeu a Deus ajudar enquanto

Noêmia

puder. Aos 79 anos, diz que além de sentir-se útil e ativa, enquanto voluntária,
ainda se beneficia com boas companhias, novas amizades e se distrai.
Conversando com os paroquianos sobre a dedicação da melhor idade,
confesso que me surpreendo com tantos exemplos. Encontrei a Dona Dulce
Oliveira Azevedo, 91 anos, na entrada
da igreja, num sábado à tarde. Ela me
recebeu com um largo sorriso no rosto.
Quem a vê, tão alegre e disposta, nem
imagina que ela ajuda na Pastoral da
Acolhida do Santuário nos intervalos
que tem no cuidado à sua irmã doente, de
96 anos. Dulce ainda lamenta não poder
dedicar-se mais, pois recentemente teve
que deixar de ser voluntária da Farmácia
da Obra Social para cuidar da irmã, com
sequelas de AVC. Dona Dulce ainda afir-

Fotos:Renata Souza

Que os voluntários são a maior riqueza desta Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu todos sabem. O que nem todos
sabem é que cresce o número de homens
e mulheres com 70, 80, 90 anos ou mais,
que doam seu tempo, com muito amor
e dedicação, à Igreja e ao próximo. Em
nossa comunidade eles atuam como voluntários e agentes de pastoral, e nada de
demonstrar cansaço e desânimo!
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O Pe. Eli Lobato dos Santos, Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu já sorteou brindes aos devotos que participaram da campanha “Rumo aos 80 anos”, nos dias 28 de Janeiro e Fevereiro, na missa
das 12h. No dia 28 de Fevereiro, a sorteada foi Oswaldina Nunes, 90
anos, agente da Pastoral Litúrgica no Santuário. Ela nos enviou fotos
do seu casamento, com José Nunes Filho, em 1955, na igreja antiga do
Santuário. Faça como Oswaldina! Envie uma foto sua ou de sua família
em nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu (de casamentos, batizados,
Crisma, reuniões, bênçãos).
- 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). Nós devolveremos em até
sete dias úteis. As fotos devem ser anteriores ao ano 2000.
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!

Destaque
Foto: Priscila T. Nuzzi

PÁSCOA

PARÓQUIA:
IGREJA, INSTRUMENTO DE SALVAÇÃO!
A vida humana é marcada por
momentos e lugares, que acabam
proporcionando elementos fundamentais ao desenvolvimento das
condições essenciais para o amadurecimento de cada pessoa. Bem
diferente das outras criaturas, que
também percebem o espaço, o ser humano é capaz de verificar e dar sentido para cada local em que passa parte
do seu tempo. Delimitar um espaço
para o sagrado leva a humanidade à
necessidade de encontrar condições
para refletir sobre gestos que fortalecem o sentido de existir. A Paróquia é
um local delimitado, que favorece ao
cristão a oportunidade de fortalecer
o seu caminho de fé, através da convivência e dos exercícios espirituais
elementares para a salvação.
Hoje, as realidades humanas são
profundamente marcadas por lugares
e situações de imaturidade, que mais
proporcionam a alienação e destruição da vida. São poucos os lugares de
silêncio e de busca de uma vida for-

talecida internamente. Esses lugares
se tornam verdadeiro oásis que podem servir como refresco para a desenfreada vida cotidiana. A Paróquia
pretende ser, muito mais do que um
espaço geográfico, um local de convivência humana pautada segundo as
orientações deixadas por Cristo, através dos apóstolos. A comunidade da
Igreja paroquial encara as situações
de imaturidade como um grande desafio para a prática do perdão e para a
responsabilidade fraterna da correção.
O Concílio Vaticano II apresenta,
de maneira sistemática, a sua eclesiologia da seguinte forma: “a Igreja é
em Cristo como que o sacramento ou
sinal e instrumento da íntima união
com Deus e da união de todo o gênero humano” (Lumen Gentium - LG
1). Esta unidade com Deus e dos discípulos entre si é entendida como a
salvação querida pelo Pai, realizada
em Jesus Cristo, no Espírito Santo.
O Pai “decretou elevar os homens à
participação da vida divina” (LG 2)
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e mesmo que tenhamos caído pelo
pecado, Deus não nos abandonou e
sempre nos dá os auxílios necessários para a nossa salvação “em vista
de Cristo, o Redentor” (LG 2).
Não se pode esquecer de que
“veio, portanto o Filho, enviado pelo
Pai (...) e por Sua obediência realizou
a redenção” (LG 3). Tendo-se consumado a missão do Filho, foi enviado
sobre nós o Espírito Santo, a fim de
santificar a Igreja. “Por Ele o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado” (LG 4). Deste modo é o Espírito
Santo que, durante o tempo, une a
Igreja na comunhão e realiza a salvação garantida pela obediência de
Jesus à vontade do Pai.
Pelo que se vê até aqui pode-se dizer que Deus quer a salvação de todo
o gênero humano e esta salvação perpassa pela íntima união com Deus e
dos homens entre si. Esta união-comunhão é a salvação da qual a Igreja
é sacramento e instrumento; e esta
união-comunhão com Deus dá-se
por Jesus Cristo no Espírito Santo.
Assim, “todos os homens são chamados a esta íntima união com Cristo,
que é a luz do mundo, do Qual procedemos, por Quem vivemos e para
Quem tendemos” (LG 4).
Diante da realidade da comunhão-salvação, a Igreja, Corpo Místico de
Cristo, nos remete para a Comunhão
dos Santos (Cf. CIC 946-962): “Uma
vez que todos os crentes formam um
só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros... Assim, é preciso crer
que existe uma comunhão dos bens
na Igreja” . Esta comunhão dos bens
na Igreja dá-se na Comunhão na fé;
na Comunhão dos Sacramentos; na
Comunhão dos Carismas; na Comunhão da Caridade e no “Colocavam
tudo em comum” (At 4,32).
Por vivermos a Comunhão dos
Santos devemos partilhar de todos
os nossos bens, quer espirituais, quer

Foto: Priscila T. Nuzzi
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materiais. Por isso a Igreja, Corpo
Místico de Cristo, nos leva a uma
atitude não de exclusão, mas de inclusão (quer na fé, quer nos sacramentos, quer na caridade, quer nos
bens colocados em comum), pois “se
um membro sofre, todos os membros
compartilham o seu sofrimento; se um
membro é honrado, todos os membros
compartilham a sua alegria” (1Cor
12,26s). Isto nos leva a assumirmos a
opção preferencial pelos que sofrem
e, de forma especial, na realidade
da Igreja da América Latina na qual
vivemos. Deste modo a Comunhão-Salvação antecipa, no “já” o Reino
do Esposo que “o Espírito e a Esposa
dizem: vem!” (Ap 22,17a).

PE. DANIEL APARECIDO DE CAMPOS ,SCJ
Coordenador da Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Religiosa e Paroquial,
Diretor do Núcleo de Aprofundamento Cristão do Eneagrama – NACE, Vigário
Paroquial e Vice Reitor do Santuário São Judas Tadeu – SP

Destaque
Foto: Reprodução
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A CRUZ, SINAL DE VIDA!
Estamos próximos do momento
central da nossa vida espiritual cristã: a
Páscoa. E para que a vivamos com intensidade, convido-os a olharmos para a
imagem mais importante desse tempo:
A Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando contemplamos a Cruz de
Nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos ali o grande mistério da manifestação de Deus para a humanidade.
Na compreensão da espiritualidade cristã, o mistério é totalmente revelado, ou seja, ele é tão infinitamente claro, visível, palpável que chega a
ofuscar a visão de nossa inteligência.
Por isso, Deus se serve da beleza dos
grandes símbolos da fé e nos permite
contemplar, ao menos uma parcela
ínfima do seu mistério. Interessante
que, quando nos colocamos diante do
mistério, aumenta em nós a sede de
Deus, o desejo de conhecê-lo e amá-lo e permitir que ele realize em nós
sua extraordinária obra de amor.
Assim, pelos símbolos, olhando a
Cruz, nos maravilhamos e abrem-se os
nossos olhos interiores para acolher-

mos o Deus de Amor que se revela. E
revela o que nós somos na essência.
A Cruz. Dentre tantos significados ao longo da nossa tradição espiritual, vamos contemplá-la sob dois
grandes sentidos: símbolo da Vida e
fonte de Vida da Igreja.
1. SÍMBOLO DA VIDA: Os cristãos mais antigos perceberam que a
Cruz é a árvore da Vida em contraposição à árvore da morte, do conhecimento do mal, presente no belo e
profundo relato da atitude de Adão
e Eva, que ao comerem do fruto da
árvore abrem uma ferida na natureza
humana, o pecado original, que leva
a humanidade à morte. Agora Cristo
é o fruto da Vida e Vida eterna, elevado na Cruz, que agora se tornou a
árvore da Vida.
Portanto, Jesus, ao morrer na
Cruz, entrega-se como fruto da Vida
e Salvação para toda a humanidade.
Porém, não é qualquer fruto, é fruto
pascal, ou seja: Vinho Novo, Pão da
Vida. Jesus, Deus-homem, se entrega

como a uva cultivada, colhida, pisada, fermentada, maturada e se torna o
mais nobre vinho para a festa da eternidade. Jesus se entrega como Pão.
Grão de trigo que morre, frutifica em
espiga, semente, fruto, é colhido, triturado, vira farinha, depois massa, é
cozido no fogo e torna-se pão. Assim
vinho e pão, são sinais perfeitos do
Cristo que, crucificado, se transforma no Ressuscitado. Isso é Pascoa.
2. FONTE DE VIDA DA IGREJA:
Na Cruz, Cristo é transpassado no
seu lado pela lança, e dessa augusta
fenda brotam sangue e água. Como
a rocha ferida no deserto por Moisés,
donde jorrou água para saciar a sede
dos judeus no deserto. Jesus torna-se
a verdadeira e definitiva rocha, donde brotam as águas batismais. Sua
vida sacia plenamente a sede mais
profunda da humanidade. Vida que
se torna Eucaristia, o sangue da nova
e eterna aliança, alimento de Vida em
abundância. Assim nasce a Igreja de
Jesus, da Cruz. Pelo Batismo, somos
mergulhados em Cristo, entramos no
útero que nos prepara a nascer para a
eternidade. Pela Eucarística, recebemos o alimento que nutre nossa vida
espiritual, para a eternidade.
Que, ao contemplamos a Cruz de
Nosso Senhor, nesta Páscoa, tão rica
e bela de manifestação do Mistério
de Deus, acolhamos e deixemo-nos
transformar por tão grande graça. Peçamos ao Senhor que nos dê o dom
do maravilhamento, do encantamento. Contemplemos o verdadeiro significado da Cruz. Carreguemo-la no
coração e na vida, revelando para o
mundo seu sentido redentor.

CLAUDEMIR
MARCEL DE FARIA

Assessor de Liturgia da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu

Programação da Semana Santa, no Santuário São Judas Tadeu à página 12.
Participe e divulgue!
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PENSE...
E INSPIRE-SE!
“Nos piores momentos da sua
vida, lembre-se que Deus é Pai
e cuida de seus filhos.”
“Ouvir muito, falar pouco e não
perguntar nada: é a melhor atitude na visita aos enfermos.”
“Missão não se escolhe, nem se
discute, mas se cumpre!”
“Deus não faz nada antes nem
depois. Ele age na hora certa!”
“Somos filhos de Deus pelo Batismo. Ninguém nos pode roubar esta carteira de identidade.”
“O passado foi como foi, não se
muda... Mas, conhecê-lo, poderá mudar o futuro.”
“A amizade é o sentimento mais
precioso do mundo. Ela não se
compra, nem se pede, mas se
merece e conquista.”
“Uma mentira compromete mil
verdades, e muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta.”
“Aproveitemos cada minuto,
como se fosse o último segundo.”
“Deus me ama como sou, para
que eu vá sendo como Ele quer.”
Criação e seleção de
Pe. Aloísio Knob,scj

8

Pastorais

Jornal São Judas
Abril de 2019

saojudas.org.br

FORMAÇÃO DOS LEIGOS
DEHONIANOS
Aconteceu, nos dias 23 e 24 de
Fevereiro, a formação anual dos Leigos Dehonianos da Província BSP
(Brasil São Paulo). O encontro foi realizado no Instituto Meninos de São
Judas Tadeu, no bairro do Jabaquara.
Conforme Philomena Pina Figueiredo Bussab, coordenadora dos Leigos Dehonianos do Setor 1 (São Paulo
e Barretos), estiveram presentes leigos
de São Paulo, Vale do Paraíba, Minas
Gerais (Lavras, Varginha e Baependi),
Rio de Janeiro, Paraná (Terra Boa e
Indianópolis) e Maranhão.
O tema central abordado foi “A
Família Dehoniana como Família
Carismática”, que foi apresentado pelo coordenador geral, Vicente
Bruno Cavalcanti de Oliveira e pelo
sacerdote assessor dos Leigos Dehonianos da Província, o Pe. Túlio Marcos Ribeiro Corrêa.
O encontro foi iniciado com uma
reflexão sobre o carisma de Padre
Dehon, fundador da Congregação
dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus. Alguns assuntos abordados fo-

ram: a Igreja, o Carisma e a procura
de um DOM. Um dom vem ativado à
categoria da gratuidade, como grande via sobre a qual nos movemos
para construir a Família Dehoniana.
São 3 formas de expressão: Unidade Carismática, Unidade Orante e
Unidade Social. Após ser explicado
detalhadamente cada uma delas, foram apresentados também os temas:
Tipos e Estruturas de Carismas; a diversidade de vocações em uma única
família; ensinamentos antropológicos da família; alcance eclesial da
Família: Discernimento – Complementariedade e Comunhão e a Forma
organizativa da Família Dehoniana.
Após essa formação, foi apresentado o novo Projeto de Vida que os
Leigos Dehonianos devem seguir
para um bom andamento do grupo.
Em seguida foram entregues os calendários de eventos, reuniões gerais,
retiros e assembleias até 2021.

PHILOMENA PINA FIGUEIREDO BUSSAB
Coordenadora dos Leigos Dehonianos
do Santuário São Judas Tadeu.

REZE CONOSCO!
“Em Outubro de 2016, estava vivenciando um momento muito delicado e triste da minha vida. Fui buscar um conforto espiritual na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Para minha bênção completa, era uma
terça-feira, dia do “Terço dos Homens” (19h, na igreja antiga). Com
alegria e muita oração fui muito bem recebida e assim, me juntei a essa
família de fé, na busca da cura do meu marido. Permaneci firme. Infelizmente o meu marido faleceu, mas não deixei esmorecer a fé, porque
acredito que Deus o recolheu e eu fiquei na minha missão. Agradeço
aos senhores do “Terço dos Homens”, pela oportunidade de enaltecer
ao Senhor com orações plenas. Meu muito obrigada!”
Cida Dias, membro do “Terço dos Homens” da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu. Participe, toda terça-feira, às 19h, na igreja antiga!

VENHA NOS VISITAR! 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. Site: www.saojudas.org.br.
E-mail: saojudas@saojudas.org.br.

Nosso
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SEUS DIREITOS

DIREITOS DO
CONSUMIDOR:
PARTE 2
Na edição de Fevereiro, falamos sobre alguns
direitos básicos do consumidor, e nos comprometemos a trazer mais esclarecimentos aos leitores, pois em 15 de Março comemoramos o Dia
do Consumidor. A título de curiosidade, o Dia
Mundial do Consumidor foi comemorado, pela
primeira vez, em 15 de Março de 1983. Data escolhida em razão do famoso discurso feito, em
15 de Março de 1962, pelo então presidente dos
EUA, John Kennedy. Em seu discurso, Kennedy salientou que todo consumidor tem direito,
essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. Isto provocou debates em
vários países e estudos sobre a matéria, sendo,
por isso, considerado um marco na defesa dos
direitos dos consumidores.
No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de Setembro de 1990,
com a Lei nº 8.078, e um de seus maiores avanços foi o reconhecimento da vulnerabilidade de
todo o consumidor no mercado, trazendo as seguintes previsões:
A) PROTEÇÃO CONTRATUAL - Todo
contrato deve ter: letras em tamanho de fácil leitura; linguagem simples; cláusulas que limitem
os direitos do consumidor, bem destacadas. Antes
de assinar um contrato, o consumidor deve analisar se não contém cláusulas abusivas, ou seja,
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que gerem desvantagem ou prejuízo para si, em
benefício do fornecedor. No entanto, se essas
cláusulas passarem despercebidas, futuramente o
consumidor poderá requerer sua nulidade perante
a Justiça, caso venha a sentir-se lesado em razão
de sua aplicação.
B) LIBERDADE DE ESCOLHA - o consumidor tem todo o direito de escolher o produto ou serviço que achar melhor, sem nenhuma
interferência do fornecedor. No momento da
compra, reflita, analise e não se deixe influenciar
pelo discurso do vendedor, pois só você sabe o
que realmente é importante e adequado às suas
necessidades. O consumidor precisa se conscientizar da posse desse poder e exercer essa
soberania.
C) NOTA FISCAL: A maioria das pessoas
tem o costume de dispensá-la, porém, ela traz
informações essenciais, como local e data da
compra, principalmente se for necessário efetuar a troca de um produto, caso o mesmo apresente algum defeito. Exija sempre a nota fiscal!
D) INDENIZAÇÃO: O consumidor tem
direito de ser indenizado, caso tenha sido prejudicado, por quem lhe vendeu o produto ou
lhe prestou o serviço, inclusive podendo ser recompensado pelos danos morais sofridos.
E) DIREITO DE ARREPENDIMENTO:
O consumidor só tem direito de se arrepender e
desistir do contrato se o negócio foi feito fora do
estabelecimento comercial (vendas por telefone,
telemarketing, internet, etc.). Você tem o prazo
de 7 dias para se arrepender de compras feitas
por reembolso postal, por telefone ou à domicílio, contado a partir da assinatura do contrato ou
do recebimento do produto ou serviço.
O propósito dessa matéria foi alertar os
consumidores sobre seus direitos e deveres, a
fim de que passe a adotar uma nova postura no
mercado, equilibrando a relação de consumo.
O consumidor que tiver seus direitos desrespeitados pode procurar um órgão ou associação de
defesa dos consumidores (PROCON, IDEC),
um advogado de sua confiança, o Ministério
Público ou a Defensoria Pública para exigir o
cumprimento da lei.

DEBORA MONTEIRO ESPOSITO
Assessoria Jurídica,
tel. (11)3329-9382 e 99153-8404 www.dmeadvocacia.com.br

CRIATIVIDADE NA SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
A Pastoral do Empreendedor convida você, que
já é empreendedor ou pretende abrir um negócio,
para participar de nossa Palestra: “Criatividade
na Solução de Problemas”, no dia 02/04 às 19h30,
no salão Dehon. Gratuita, não necessita de inscrição
(Lanche Comunitário). Palestrante: Laerte Temple, administrador, advogado, mestre em administração, doutor em ciências sociais. Especialista
em criatividade pela Creative Education Foundation,
Buffalo, NY, USA. Professor universitário, executivo de organizações, empreendedor e palestrante.
Todos nascemos com bom potencial criativo,
mas, com o passar do tempo, as ocupações, pressões, stress etc., faz nos conformarmos com a rotina
e abandonarmos a criatividade. Podemos ser mais
criativos, resgatando algumas características específicas e utilizando, da melhor forma, nosso cérebro e
potencial.
A palestra abordará os seguintes tópicos: “Criatividade: mitologia, conceitos e aplicações”, “Bloqueios e barreiras à criatividade”, “O uso integrado
do cérebro” e “O processo criativo”.
Acompanhe nossa fanpage:
pastoraldoempreendedorpsjt
Site:pastoraldoempreendedorsjt.com.br
Contato:
contato@pastoraldoempreendedorsjt.com.br

Nosso
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A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

Ajude a tornar a Páscoa de uma
criança ainda mais feliz:

DOE CHOCOLATE!

O CEI – Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu pede a sua colaboração para arrecadar
ovos de Páscoa (de qualquer tipo e tamanho), ou barras de chocolate, caixas de bombons, para
fazer mais feliz a Páscoa das 101 crianças atendidas. Faça a sua doação, na Secretaria Paroquial ou
na Obra Social São Judas Tadeu. Ajude a tornar a Páscoa de uma criança ainda mais feliz!
DOAÇÃO COM VALOR, MISSÃO DE AMOR!
A sua doação, de qualquer espécie (roupas, calçados, acessórios, móveis, objetos domésticos,
fraldas geriátricas, remédios, etc.) tem muito valor para que a Obra Social e o Santuário São Judas
Tadeu, tenham condições de realizar a sua missão evangelizadora. Além disso, você ajuda na manutenção do Santuário e no desenvolvimento de um trabalho social que ajuda muitas famílias. O que
você doa, é muito importante para nós! Faça a sua doação, na Secretaria Paroquial.
A Obra Social São Judas Tadeu é uma Instituição sem fins lucrativos, vinculada à Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, localizada à Av. Piassanguaba, 3061. Mais informações pelo telefone
(11) 5584-9966 ou 5078-6544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br

24 HORAS PARA O
SENHOR
Nos dias 29 e 30 de Março, a Igreja em todo o mundo se mobiliza para as 24 horas para o Senhor, em preparação à Semana Santa. O tema deste ano é do Evangelho de São João, “Nem eu te condeno” (Jo 8, 11).
Essa passagem “se propõe contemplar a imagem de Jesus que, ao contrário da multidão reunida para julgar e
condenar, oferece sua infinita misericórdia, como uma
oportunidade para acolher a graça e uma nova vida”.
Nesse sentido, o Papa Francisco destacou na Carta
Apostólica Misericordia et Misera que “o Sacramento
da Reconciliação deve reencontrar o seu lugar central
na vida cristã”, acrescentando que a realização da iniciativa “24 horas para o Senhor, próxima ao IV Domingo da Quaresma, “encontra muito apoio nas dioceses
e continua sendo um forte chamado pastoral a viver
intensamente o Sacramento da Confissão”.
Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu haverá Vigília e Adoração ao Santíssimo Sacramento, no
dia 30 de Março, sábado, das 7h às 19h30, na igreja
antiga. As Confissões serão atendidas na Capela de
Bênçãos, das 8h às 18h.

Notícias
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PASTORAL DA ACOLHIDA
PRECISA DE VOLUNTÁRIOS!

VEM AÍ: NOVO BAZAR SÃO JUDAS TADEU!

No dia 28 de Março será inaugurado o novo Bazar São Judas Tadeu! A
partir deste dia os bazares conhecidos como “Mega Bazar” e “Bazar do 28” serão unificados e funcionará de terça a domingo, das 8h às 17h. Serão vendidas
peças de roupas, sapatos, acessórios, eletrodomésticos e muito mais. Não perca
a inauguração. Entrada pela Alameda dos Guaiós, 145 (rua atrás do Santuário).

JUBILEU

Todo mês, no dia 25, as celebrações da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu serão especialmente dedicadas ao Jubileu de
Carvalho, a ser comemorado em
2020. O tema para este mês de
Abril é “Paróquia: Igreja, instrumento de Salvação”. Venha
rezar conosco!

CRISTO NO SEU CASAMENTO

Participe do 110º ECC – Encontro de Casais com Cristo da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, nos dias 12, 13 e 14 de Abril.
Mais informações e inscrições na
Secretaria Paroquial. Contatos:
Paulo (11) 951196117 ou Evelyn
(11)983715900.
eccsaojudastadeu@hotmail.com

BAZAR DO
APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Nos dias 04 e 05 de
Abril, o Apostolado da
Oração do Santuário vai
promover um Bazar Beneficente, das 9h às 15h, no hall
da Sala São Judas. Venha
prestigiar!

Quantas vezes na vida
precisamos de um sorriso,
abraço ou mesmo uma palavra amiga? Aqui na Pastoral
da Acolhida estamos sempre
dispostos a dar esse carinho
ao próximo. Por que você não
vem trabalhar conosco, sendo
um voluntário, agente de pastoral? Faça sua inscrição aos
domingos, na Sala da Acolhida, com Isolina, ou pelo celular (11) 98787-8121.

WEB RÁDIO
SÃO JUDAS
Baixe o aplicativo da
WEB Rádio São Judas
Tadeu em seu celular!
INSCRIÇÕES PARA PRÉ
CATEQUESE E CATEQUESE

Dos dias 17 de Março a
28 de Abril, na Sala de Acolhida do Santuário, inscrições
com os Catequistas, sempre
ao final da missa das 10h, somente aos domingos. Idade
mínima para pré-catequese:
4 anos. Idade mínima para a
Catequese: 8 anos. Documentos necessários: RG original
+ cópia, certidão de Batismo
+ cópia (se batizado).
Taxa de inscrição: R$10,00.
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PROGRAMAS DA PARÓQUIA/
SANTUÁRIO SÃO JUDAS
TADEU NA RÁDIO 9 DE
JULHO AM 1600 KHZ

05h55 - Amanhecer com
Esperança - Pe. Claudio
Weber,scj (Diariamente)
06h55 e às 20h - O Pão da
Palavra - Diácono Erick Max
(Segunda a sábado)
16h - O Poder da Palavra
- Pe. Antônio dos Santos, scj
(Segunda a Sexta-feira)
17h - Santa Missa (Segunda a
Sexta-feira)
17h50 - A Missa Continua Diácono Erick Max (Segunda a
sexta-feira)

Já está sendo realizado aqui
no Santuário o inédito Terço da
Caridade e Prosperidade Bíblica. É uma oração de adesão
completa à Palavra: da prática
da justiça e misericórdia, à tomada de posse de suas promessas de Bênçãos e Prosperidade
completa. O Terço neste Santuário acontece em três opções de
horários: às terças-feiras após a
missa das 15h, às quartas-feiras
após a missa das 9h e às quintas-feiras após a missa das 17h.
Informações na Secretaria ou
Whatsapp (11) 97209-9770.
www.instagram.com/tercodacaridadeeprosperidade

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 20 de
Março de 2019. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11)
5072-9928 e site: www.saojudas.org.br - WEBTV SÃO JUDAS:
www.saojudas.org.br.

CELEBRAÇÕES SEMANA SANTA,
NO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

DOMINGO DOS RAMOS E DA PAIXÃO DO
SENHOR – 14/04/19
16h30 – Bênção dos Ramos, Procissão e Missa
Solene – Igreja nova
Missas como aos domingos com a bênção de ramos:
às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h e 19h30. A missa das 18h
será na igreja antiga. Confissões na Sala São Judas:
das 8h às 18h. Bênçãos ao final de cada missa.
SEGUNDA-FEIRA SANTA - 15/04/19
15h – Missa: Nossa Senhora das Dores – Igreja nova
19h30 – Via-Sacra – Igreja antiga
Missa pelos falecidos na Igreja nova às 20h. Demais missas como de costume (7h, 9h, 12h e 17h).
Confissões na Sala São Judas, das 8h às 20h. Bênçãos na Capela de Bênçãos, das 8h às 20h.
TERÇA-FEIRA SANTA - 16/04/19
15h – Missa: Senhor dos Passos – Igreja nova
19h30 – Via-Sacra – Igreja antiga
Missa pelos falecidos na Igreja nova às 20h. Demais missas como de costume (7h, 9h, 12h e 17h).
Confissões na Sala São Judas, das 8h às 20h. Bênçãos na Capela de Bênçãos, das 8h às 20h.

QUARTA-FEIRA SANTA - 17/04/19
15h – Missa pelos enfermos e idosos, na Igreja nova
Missa pelos falecidos, às 20h, na Igreja nova. Demais Missas como de costume (7h, 9h, 12h e 17h).
Confissões, das 8h às 20h, na Sala São Judas. Bênçãos, das 8h às 20h, na Capela de Bênçãos.
QUINTA-FEIRA SANTA- 18/04/19
Via-Sacra na Igreja antiga às 7h, 9h, 12h, 15h e 17h.
20h – Missa Solene da Ceia do Senhor – Igreja
nova (Única Missa deste dia).
Após a Missa, na Igreja antiga, haverá Vigília até às 24h.
Confissões no Salão Dehon, das 8h às 18h. Bênçãos na
Capela de Bênçãos, das 8h às 18h.
SEXTA-FEIRA SANTA DA PAIXÃO DO SENHOR - 19/04/19
Não haverá missas e bênçãos neste dia.
Confissões das 8h às 14h no Salão Dehon.
Via-Sacra na Igreja antiga das 6h às 13h.
15h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor – Igreja nova
17h – Via-Sacra Encenada – Igreja nova
Logo em seguida haverá a Procissão do Senhor Morto
(Saída da Igreja nova).

SÁBADO SANTO
(VIGÍLIA PASCAL) - 20/04/19
19h30 – Solene Celebração da Vigília Pascal –
Igreja nova (Única Missa do dia) com Bênção
do fogo novo e acendimento do Círio Pascal em
frente à Igreja. Não haverá bênçãos neste dia.
Confissões das 8h às 15h no Salão Dehon.
DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR - 21/04/19
6h – Procissão da Ressurreição
(Saída da Igreja nova).
7h – Missa Solene de Páscoa transmitida pela
TV BAND – Igreja nova (Para todos os agentes
de pastoral, voluntários, funcionários e devotos).
Demais missas como aos domingos (às 8h30, 10h,
12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30). Confissões das 8h
às 12h na Capela de Bênçãos. Bênçãos no final de
cada missa.

WEB TV E WEB RÁDIO SÃO JUDAS TADEU
ACOMPANHE AS PRINCIPAIS CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA PELA WEBTV SÃO JUDAS (PELO NOSSO CANAL: youtube.com/
santuariosaojudastadeu) E PELA WEB RÁDIO EM radiosaojudastadeu.com. BAIXE TAMBÉM O NOSSO APLICATIVO NO GOOGLE PLAY!

