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Igreja, instrumento 
de salvação!

Programação da Semana Santa 2019, no 
Santuário São Judas Tadeu. Participe e divulgue!

Paróquia: 



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 de nossa Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu (casamentos, batizados, missas, reuniões, bênçãos), compartilhe 
conosco e concorra a um brinde!

No dia 28 de Fevereiro, a sorteada foi 
Oswaldina B. 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.

#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

Atravessando o santo tempo da 
Quaresma, com suas várias semanas 
(pouco mais de seis), ricas em ensi-
namentos 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 vive-
remos com Ele” (Rm 6,8).

O homem cristão e a mulher cris-
tã abraçam o Senhor Jesus e sua 
proposta de vida. Mulher e homem 
cristãos escolhem viver à semelhan-
ça 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, pa-
ciente e perseverante, ir asseme-
lhando-se a Jesus. Procurar, incansa-
velmente, tornar-se como foi Jesus: 
na vida, vocação e missão própria a 
cada pessoa.

Celebrar a Páscoa da Ressurreição 
do Senhor é exatamente isto: procu-
rar 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 so-
fremos, 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... as-
sim também nós vivamos vida nova” 
(Rm 6,4). Nossa Páscoa vai se reali-
zando 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! 

“Por vossa ressurreição 
redimistes o mundo”
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EDITORIAL
Tempo de Viver
Quantas vezes perdoar?     

Espiritualidade
Para fazer uma boa Confissão!  

RUMO AOS 80 ANOS 
A capela de Bênçãos e 
Confissões! 

Ser Jovem
Construir sobre a rocha... 

Sociedade Solidária
Cristo nos impulsiona à 
caridade! 

Espaço dos Devotos  
Nós somos Santuário São 
Judas Tadeu!

Na última página, a programação 
da Semana Santa 2019 no Santuário 
São Judas Tadeu!

Amadurecer a fé
Nossos Bazares 

Testemunhos dos 
Devotos
Partilhe conosco seu 
testemunho de fé!  

Destaque
Paróquia: Igreja, instrumento 
de Salvação!  
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REVISTA SÃO JUDAS 

Foi de Pedro uma das pergun-
tas mais profundas que possa-
mos imaginar: “Senhor, se meu 
irmão me ofender, quantas vezes 
eu devo perdoá-lo?” Jesus, res-
pondendo à resposta que Pedro 
antecipadamente dera: “Sete?” 
disse: “Não Pedro, põe setenta 
vezes nisso. Setenta e sete ve-
zes.” É claro que Jesus não estava 
dizendo que depois de setenta e 
sete, já não temos mais que per-
doar. Certamente ele estava, na 
sua metáfora, dizendo que é pre-
ciso perdoar sempre, multiplicar 
o perdão infinitamente.

Lembro-me de uma aula de 
catequese que eu dava, quando 
era seminarista, e uma menina, 
muito engraçada por sinal, ao ler 
a passagem disse: “Ai que bom, 
já perdoei setenta e sete vezes a 

minha irmã; na próxima já pos-
so dar um tapa na cara e acabar 
com a desgraçada. Porque Jesus 
permite que a gente, depois de 
setenta e sete, passe para as vias 
de fato.” Todo mundo riu e eu lhe 
disse: “Você mesma não acredita 
nisso!” Ela respondeu: “Pior que 
não... Eu sei que Jesus está que-
rendo dizer que é pra perdoar 
sempre.” 

Na verdade é muito difícil per-
doar. É muito difícil o exercício 
de tolerar alguém intolerante 
e intolerável. Dói, a gente tem 
medo, se esconde daquela pes-
soa, não quer mais encontrar, 
porque ela machucou e se tiver 
chance vai machucar de novo.

Então a gente se recolhe num 
canto e deixa passar até a pró-
xima oportunidade em que tal 

pessoa se aproximar de nós. Cla-
ro que não sabemos se agredi-
mos, se revidamos e por que so-
mos cristãos preferimos calar e 
fugir para a briga não aumentar.

Há pessoas a quem é fácil per-
doar, porque elas aceitam ser 
perdoadas e há pessoas a quem 
é muito difícil perdoar, porque 
ou não aceitam, ou abusam e é 
por isso que Jesus disse que “o 
Perdão não depende do outro, 
mas de nós.”

Assunto difícil esse de perdo-
ar. Não sei se você já passou por 
isso. Se passar, peça forças, por-
que não está em nossa natureza 
perdoar. Perdoar é coisa divina. 
Amém!

QUANTAS VEZES PERDOAR?

Pe. Marcelo Alves dos Reis,scj
Formiga, MG

TEMPO DE VIVER ...O PERDÃO
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No dia 11 de Maio de 2004, 
a renomada arquiteta católica, 
Irmã Laíde Sonda finalizou a pin-
tura de um afresco na parede 
central da Capela de Bênçãos e 
Confissões da Paróquia/Santuá-
rio São Judas Tadeu. 

O afresco é uma iconografia de Je-
sus Cristo, Senhor da Vida, que tem 
na mão esquerda a Palavra de Deus 
com os dizeres: “Eu sou o Caminho, 

FONTE DE ÁGUA BENTA

Em Outubro de 2018, foi inaugu-
rada a Fonte de Água Benta da Pa-
róquia/Santuário São Judas Tadeu. 
Em frente à Secretaria Paroquial, 
há um reservatório de água, aben-
çoado periodicamente pelos Pa-

a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Alguns 
detalhes remetem à realeza de Cris-
to, a exemplo da almofada vermelha, 
e outros lembram a Criação de Deus 
e o dom da Vida, como o Sol e a Lua, 
as plantas e pássaros. Na parede la-
teral à direita há um afresco de um 
ícone do Apóstolo e Mártir, São Judas 
Tadeu, nosso Padroeiro.

Ir. Laíde e outros artistas sacros 
atuais são chamados a seguir as 

dres Dehonianos, onde os devotos 
podem encher suas garrafas e levar 
água benta para casa, sem custos. 

A água benta é um sacramen-
tal, é uma eficaz forma de se 
chegar às realidades espirituais 
por meio de sinais sensíveis e 
visíveis. O que é um sacramen-
tal? “A santa mãe Igreja instituiu 
os sacramentais, que são sinais 
sagrados pelos quais, à imitação 
dos sacramentos, tem significati-
vos efeitos principalmente espi-
rituais, obtidos pela impetração 
da Igreja. Pelos sacramentais, os 
homens se dispõem a receber o 
efeito principal dos sacramentos 
e são santificadas as diversas cir-
cunstâncias da vida” (Catecismo 
da Igreja Católica, n.1667). As-

sim, o ministro ordenado, seja 
um padre ou diácono, ao aben-
çoar a água, conforme prescreve 
a Igreja Católica, obtém-se um 
sacramental, que possui grande 
eficácia para as pessoas nas di-
versas realidades da vida. Com 
isso, “os sacramentais não confe-
rem a graça do Espírito Santo à 
maneira dos sacramentos; mas, 
pela oração da Igreja, preparam 
para receber a graça e dispõem 
para cooperar com ela” (CIC 1670).

Seja sempre bem vindo para 
confessar-se e adquirir a sua 
água benta em nosso Santuário!

Normas sobre Arte Sacra em seus 
trabalhos (Assembleia Geral CNBB, 
1965), adequada aos verdadeiros 
objetivos da renovação litúrgica pro-
movido pelo Concílio Vaticano II.

Há 15 anos, os devotos de São 
Judas Tadeu têm o privilégio de 
apreciar essa bela obra na Capela 
de Bênçãos, que remete à oração 
e à contemplação. 

Nesta Capela, localizada ao lado 
da Secretaria da Paróquia, os Pa-
dres Dehonianos atendem as 
confissões individuais, das 8h às 
20h de segunda a sexta-feira, aos 
sábados, domingos e feriados, das 
8h às 18h. São dois padres que se 
revezam, sem intervalos para al-
moço, no atendimento aos fiéis. 
Também são realizadas nesta Ca-
pela as bênçãos diárias, das pes-
soas e objetos (terços, medalhas, 
documentos, carteiras de traba-
lho, carros) de meia em meia hora, 
com aspersão de água benta.

A CAPELA DE 
BÊNÇÃOS E CONFISSÕES

ANTES DEPOIS

RUMO AOS 80 ANOS

Priscila de Lima Thomé Nuzzi
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REVISTA SÃO JUDAS 

ESPIRITUALIDADE

O perdão é a atitude que mais nos aproxima de 
Deus, de sua bondade e misericórdia. A Bíblia está 
cheia de histórias desse gesto divino. Para que haja 
reconciliação, entretanto, é preciso a participação 
da pessoa humana. Deus está sempre pronto para 
perdoar, mas espera que nos aproximemos dele, 
que corramos ao seu encontro de braços abertos 
para acolher o seu perdão.

A Confissão é uma celebração de alegria, com sa-
bor pascal, que expressa a ação do Espírito Santo. 
A graça de Deus, recebida no Batismo, uma vez per-
dida, é reconquistada pelo arrependimento. No 
plano psicológico, a Confissão ajuda a repartir a 
angústia, o remorso do pecado que nos atormen-
ta e a descobrir novos caminhos de libertação e 
felicidade. Todas as nossas ações – boas ou más 
– por mais ocultas que sejam, têm repercussão 
comunitária e social.

São condições indispensáveis para realizar uma 
boa Confissão:

1 – Exame de consciência;
2 – Arrependimento real dos pecados cometidos;
3 – Propósito sincero de conversão;
4 – Confissão dos próprios pecados ao sacerdote, 

que, naquele ato, age na pessoa de Cristo (in perso-
na Christi);

5 – Cumprimento da penitência como demonstra-
ção de alegria pelo perdão, amor a Deus que perdoa 
e disposição para uma vida nova.

AFINAL, O QUE É PECADO?
O pecado é um ato consciente, voluntário e livre 

que ofende o coração de Deus, enfraquece o peca-
dor no seu seguimento de Jesus e torna a comuni-
dade pecadora, a sociedade menos parecida com 
o Reino de Deus. O pecado expressa nossa falta de 
amor a Deus e ao próximo. É uma falta contra a ra-
zão, a verdade e a reta consciência. Para que seja 
pecado é preciso que haja:Fo
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PARA FAZER UMA BOA 

CONFISSÃO!
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1 – Liberdade: nada me 
obriga a fazer isso;

2 – Conhecimento: eu sei 
que isso é pecado;

3 – Consentimento: mes-
mo assim eu quero fazê-lo;

4 – Ato: eu faço.

VOCÊ SABE FAZER 
UM BOM EXAME DE 

CONSCIÊNCIA?
Uma vez na presença de 

Deus, o exame de consciên-
cia deve começar com a invo-
cação do Espírito Santo, pois 
só ele é capaz de nos dar os 
frutos esperados do exame, a per-
feita contrição dos nossos pecados 
e a conversão. Em seguida é bom 
fazer um ato de humildade, ou 
seja, é preciso assumir uma atitu-
de de reconhecimento e aceitação 
de nossas faltas. 

Algumas questões podem nos 
ajudar a examinar a consciência:

EU- PESSOA: Amo a mim mes-
mo? Reconheço-me filho de Deus, 
criado à sua imagem e semelhan-
ça?  Busco melhorar-me a cada 
dia? Procuro viver como cristão ou 
me deixo levar pela onda do mo-
mento ou pela cabeça dos outros, 
contrariando a minha fé e os meus 
compromissos cristãos? Procuro 
ser senhor de minhas paixões ou 
sou escravo dos meus instintos? 
Procuro respeitar o meu corpo, 
que é templo do Espírito Santo? 
Alimento maus desejos e maus 
pensamentos? 

EU E DEUS: Amo a Deus como 
meu Pai? Ele está em primeiro 
lugar em minha vida? Faço sua 
vontade ou só me lembro Dele 
quando preciso, para que Ele faça 
a minha vontade? Rezo sempre? 

Tenho dedicado a Deus o meu 
tempo e a minha vida? Guardo o 
Domingo como Dia do Senhor? 
Encontro-me com Deus na Santa 
Missa ou alguma celebração do-
minical? Procuro ler e/ou ouvir a 
Palavra de Deus e meditá-la todos 
os dias, a fim de vivê-la? Busco 
conhecer melhor a minha fé e vi-
ver de acordo com ela? Deixo-me 
atrair por outras religiões, seitas, 
crenças e superstições? Jurei em 
vão, blasfemei contra Deus ou co-
loquei nele a culpa por coisas que 
não deram certo em minha vida? 
Valorizo e participo da minha co-
munidade de fé? Faço a Deus o 
meu ato de gratidão, devolvendo-
-lhe o Dízimo?

EU E A COMUNIDADE:
Em minha família, no trabalho, 

na escola, minha vida tem sido 
um serviço para os outros? Dou 
testemunho da minha fé? Provoco 
brigas, inimizades e até violências 
dentro de casa e com outras pes-
soas? Amo os outros como a mim 
mesmo? Tenho perdoado as pes-
soas que me ofendem? Guardo 
ódio, rancor, desejo de vingança 
em meu coração? Sou fiel ao meu 

(minha) esposo (a)? Cometo 
adultério? Sou capaz de pe-
dir e dar o perdão? Não ten-
to tirar minhas vantagens? 
Sou corrupto, desonesto, 
desleal? Procuro ajudar os 
outros ou me aproveito de-
les? Julgo aqueles que se 
aproximam de mim e me 
solicitam ajuda? Sou egoís-
ta, vivendo só pensando em 
mim? Meu coração é sensível 
à situação dos pobres? Deixo-
-me levar pela ganância do di-
nheiro? Passo os outros para 
trás? Preocupo-me com o 

bem-comum, com o direito e a cida-
dania? Voto conscientemente? Par-
tilho com Deus e com meus irmãos 
o sonho de uma sociedade justa e 
solidária, chamada Reino de Deus? 
Luto para que ele se torne realida-
de? O que eu faço para melhorar o 
mundo ao meu redor?

SEM MEDO DE SE CONFESSAR!
Tendo feito um profundo exame 

de consciência, é bom elencar, por 
escrito ou mentalmente, os peca-
dos cometidos e deles se arrepen-
der com sinceridade. Só então, 
chegou a hora de procurar o padre 
e confessar-se... Sem medo! Você 
poderá vir à Capela de Bênçãos da 
Paróquia/Santuário São Judas Ta-
deu e confessar-se!

Depois da Confissão, não se es-
queça de agradecer a Deus pelo 
seu perdão e sua misericórdia ma-
nifestados a você nesse Sacramen-
to. Reze, por exemplo, o Salmo 32. 
Prepare-se bem para a Páscoa, re-
alizando uma boa confissão!   

Fonte: Folheto da Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu pelo Ano da Misericór-

dia: “Para fazer uma boa Confissão”.
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A vida humana é marcada por 
momentos e lugares, que acabam 
proporcionando elementos funda-
mentais ao desenvolvimento das 
condições essenciais para o ama-
durecimento 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. Delimi-
tar um espaço para o sagrado leva a 
humanidade à necessidade de en-
contrar condições para refletir so-
bre gestos que fortalecem o senti-
do de existir. A Paróquia é um local 
delimitado, que favorece ao cristão 
a oportunidade de fortalecer o seu 
caminho de fé, através da convi-

vência e dos exercícios espirituais 
elementares para a salvação.

Hoje, as realidades humanas são 
profundamente marcadas por luga-
res 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 fortalecida internamente. 
Esses lugares se tornam verdadei-
ro oásis que podem servir como 
refresco para a desenfreada vida 
cotidiana. A Paróquia pretende ser, 
muito mais do que um espaço ge-
ográfico, um local de convivência 
humana pautada segundo as orien-
tações 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 apresen-
ta, de maneira sistemática, a sua 
eclesiologia da seguinte forma: “a 
Igreja é em Cristo como que o sa-
cramento 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 en-
tendida 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) e mesmo que 
tenhamos caído pelo pecado, Deus 

PARÓQUIA, IGREJA, 
INSTRUMENTO DE SALVAÇÃO!

DESTAQUE
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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

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). Des-
te modo é o Espírito Santo que, 
durante o tempo, une a Igreja na 
comunhão e realiza a salvação ga-
rantida 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 sal-
vação perpassa pela íntima união 
com Deus e dos homens entre si. 
Esta união-comunhão é a salvação 
da qual a Igreja é sacramento e ins-
trumento; e esta união-comunhão 
com Deus dá-se por Jesus Cristo no 
Espírito Santo. Assim, “todos os ho-
mens são chamados a esta íntima 
união com Cristo, que é a luz do 
mundo, do Qual procedemos, por 
Quem vivemos e para Quem ten-
demos” (LG 4).

Diante da realidade da comu-
nhão-salvação, a Igreja, Corpo Mís-

tico de Cristo, nos remete para a 
Comunhão dos Santos (Cf. CIC 946-
962): “Uma vez que todos os cren-
tes formam um só corpo, o bem de 
uns é comunicado aos outros... As-
sim, é preciso crer que existe uma 
comunhão dos bens na Igreja” . 
Esta comunhão dos bens na Igreja 
dá-se na Comunhão na fé; na Co-
munhão dos Sacramentos; na Co-
munhão dos Carismas; na Comu-

nhão 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 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 co-
mum), pois “se um membro sofre, 
todos os membros compartilham 
o seu sofrimento; se um mem-
bro é honrado, todos os membros 
compartilham a sua alegria” (1Cor 
12,26s). Isto nos leva a assumirmos 
a opção preferencial pelos que so-
frem e, de forma especial, na rea-
lidade da Igreja da América Latina 
na qual vivemos. Deste modo a Co-
munhão-Salvação antecipa, no “já” 
o Reino do Esposo que “o Espírito e 
a Esposa dizem: vem!” (Ap 22,17a).

O Espírito Santo 
une a Igreja na comunhão 

e realiza a salvação 
garantida pela obediência 
de Jesus à vontade do Pai!”
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SOCIEDADE SOLIDÁRIA

Caros devotos de São Judas Tadeu, a Palavra de Deus vai aos 
poucos abrindo a nossa mente e coração, e é capaz de trans-
formar nossa vida, se permitirmos. Vir à igreja rezar, buscar os 
Sacramentos, principalmente na participação à Santa Missa, na 
vivência em comunidade e o testemunho dos irmãos de cami-
nhada vai nos levando a praticar a caridade, nos impulsionando 
a sermos mais irmãos, em Cristo, mais abertos ao próximo, mais 
generosos e menos egoístas. Quanto mais perto de Deus, mas 
queremos nos aproximar de Sua Graça!

A maturidade na fé nos leva a descobrir a alegria da gratuidade 
no serviço fraterno. Jesus, que disse  “Eu vim para servir” (cf. Mc 
10,45), é o nosso mestre nessa empreitada rumo à santidade. E 
o Papa Francisco também nos diz: “Se queremos seguir Cristo 
de perto, não podemos procurar uma vida cômoda e tranquila. 
Será uma vida empenhada, mas cheia de alegria.”

Por isso, venha servir conosco, aos irmãos e irmãs na fé, sendo 
um voluntário e colaborador da Obra Social São Judas Tadeu! A 
Obra Social São Judas Tadeu precisa de sua ajuda! Esta é uma 
Instituição sem fins lucrativos, vinculada à Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu, à Av. Piassanguaba, 3061. Mais informações 
pelo telefone (11) 5584-9966 ou 5078-6544. E-mail: obraso-
cial@saojudas.org.br

PRECISA-SE DE DOAÇÕES!
A Obra Social São Judas Tadeu pede a sua 

colaboração para doação de: fraldas geriátricas 
(qualquer tamanho), tecidos para confecção de 
fronhas, toalhas de mesa e material de artesa-
nato em geral. Sempre precisamos de alimen-
tos não perecíveis para as famílias cadastradas, 

auxiliadas pela Obra. Faça a sua doação na Secretaria Paroquial 
(Av. Jabaquara, 2682) ou na própria Obra Social (Av. Piassanguaba, 
3061). Deus o abençoe por essa obra de misericórdia! 

CRISTO NOS IMPULSIONA À 

CARIDADE
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SER JOVEM

Mateus recolhe uma parábola 
(Cf. Mt 7,24-27) na qual é subli-
nhado algo que nós cristãos de-
vemos lembrar continuamente: 
ser cristão é “praticar” as palavras 
de Jesus, “tornar realidade” seu 
Evangelho. Se isto não acontece, 
nosso cristianismo é “insensato”, 
não tem sentido. A afirmação aci-
ma lança luzes para compreender, 
mesmo na atualidade, o conteúdo 
e o grau de alcance do que quis ex-
pressar a parábola do Evangelho. 
De fato, não é somente a audição, a 
compreensão, ou o conhecimento 
acerca da proposta da Nova Lei de 
Jesus que determina o “ser-cristão”. 
Essa determinação ocorre obser-
vando-se o agir. Essa foi a diferença 
fundamental entre o ensinamento 
de Jesus, que exigia uma atitude de 
vida, uma adesão, e o ensinamento 
dos escribas e fariseus, tão presos 
na lei e pouco praticantes daquilo 
tudo que compreendiam. Não es-
tariam faltando, na realidade atual, 
verdadeiros cristãos que tenham 
atitudes de amor e misericórdia, de 
justiça, que busquem a paz nos am-

bientes nos quais se inserem? Os 
apelos do Papa Francisco, nos úl-
timos tempos, parecem caminhar 
nesta direção.

Desta forma, a sensatez e a 
insensatez continuam presentes 
na nossa realidade quando os ho-
mens e as mulheres fazem suas es-
colhas que condizem ou não com o 
projeto de Jesus expresso no “Ser-
mão da montanha” (Mt 5 - 7). O 
homem de hoje, como em outros 
tempos, é tentado a construir sua 
casa, sua existência de qualquer 
maneira, sem alicerce. Contudo, a 
ruína é certa para quem não soli-
difica sua existência. Isso se perce-
be perfeitamente quando se vê, no 
hoje da história, a perda do sentido 
da vida mesmo entre os jovens, a 
corrupção e o lucro a qualquer pre-
ço, a promiscuidade na vivência 
afetivo-sexual, os alarmantes índi-
ces de violência, etc. Ao contrário, 
o homem sensato sabe que não se 
pode construir algo duradouro sem 
o devido cuidado e a devida aten-
ção. Esse cuidado exige escolhas e 
estas muitas vezes são de renúncia 

e não muito agradáveis, porém, são 
elas que darão estabilidade à nossa 
existência.

As chuvas... como caem as 
chuvas e como investem os ven-
tos sobre aqueles que se propõe 
a construir. A existência humana 
sempre foi e é também atualmen-
te colocada à prova com propostas 
egoísticas que insistem em colocar 
o próprio “eu” no centro do mun-
do. Trilhar o caminho proposto 
no “Sermão da montanha” exige 
a constância de quem está forti-
ficado naquilo que é essencial: o 
projeto de Jesus, o amor. Contudo, 
há sempre a possibilidade de as di-
ficuldades do caminho ou mesmo 
as comodidades (que são “chu-
vas” também) tirarem o cristão do 
foco. Olhar para Deus e para os de-
mais com amor e colocar-se como 
aquele que serve, nem sempre é 
simples e não é possível quando 
não se está bem alicerçado.

Por fim, para que se possa ser 
sábio e prudente na construção da 
nossa vida de acordo com os ensi-
namentos de Jesus, é preciso revisar 
constantemente os nossos alicerces. 
Há algum tempo, o Papa Francisco 
na Exortação Apostólica Pós-Sino-
dal “Amoris Laetitia” convidou, de 
alguma forma, todos os cristãos a 
reverem os fundamentos da família. 
Esta, de fato, tem sido atacada de 
tantos lados. Entretanto, também 
a Igreja deve rever seus alicerces e 
todos nós, cristãos. Nossos alicerces 
não podem ser as estruturas, nem 
as rubricas, nem as roupagens, nem 
as posses... O alicerce é a rocha fir-
me dos ensinamentos de Jesus que 
é a vontade do próprio Deus, que 
devemos praticar.

CONSTRUIR SOBRE A ROCHA...

Pe. Josimar Baggio, scj
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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 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, 
domingos e feriados 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 na igreja antiga 
e às 9h, 12h, 15h e 19h30 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, domingos e feriados 
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, Domingos e 
feriados 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 e feriados 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!

De terça-feira a domingo, das 8h às 
17h, com entrada pela Alameda dos 
Guaiós, 145. 

Serão vendidos: roupas semino-
vas, sapatos, cintos, bolsas, eletrodo-
mésticos, eletroeletrônicos,e outros. 
Venha conhecer o novo BAZAR SÃO 
JUDAS TADEU!

NOVO BAZAR SÃO 
JUDAS TADEU A 
PARTIR DE 28 DE 

MARÇO!

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.
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TESTEMUNHO DOS DEVOTOS

Não há nada melhor que par-
tilhar um testemunho! Eu, Gra-
ziela, tenho contato diário com 
os devotos e dizimistas da Paró-
quia/Santuário São Judas Tadeu 
e não teria mãos nem pés para 
contar para vocês quantas histó-
rias e testemunhos eu já ouvi. E 
já me emocionei muito com eles. 
Por isso decidimos criar essa se-
ção, para partilhar com vocês as 
maravilhas que chegam para nós. 

Neste mundo que vivencia-
mos, onde prevalecem as notícias 
ruins, ler um testemunho faz com 
que paremos e lembremos que 
Deus está aqui, nunca nos desam-
para... Nunca estamos sozinhos!

Quantas vezes ficamos “ba-
lançados” e questionamos  o 
amor de Deus por nós.... Será 
que Ele também questiona  nos-
so amor a Ele? Claro que não. 
Ele sempre nos surpreende, nos 
acolhe, nos ouve, nos ampara. 
Se estamos conectados a Deus, 
não há nada que nos abale. Ob-
viamente algumas notícias nos 
deixam perplexos, porém se se-

guimos no caminho, com fé em 
Cristo, podemos e devemos ser 
felizes, mesmo perante as prova-
ções e tribulações.  

Quantas pessoas já te pedi-
ram oração por um ente doente, 
por uma entrevista de trabalho, 
e você rezou, rezou e no fim deu 
tudo certo? Não temos como 
medir a FÉ, mas podemos divul-
gar, testemunhar nossas vitórias. 
Testemunhar é uma forma de 
agradecer a Deus, sem esquecer 
que para chegarmos à vitória pre-
cisamos passar pela cruz. Como 
disse Jesus a seus apóstolos: “Se 
alguém quer vir após mim, renun-
cie a si mesmo, tome sua cruz e 
siga-me” (Mt 16,24). Nosso Papa 
Emérito Bento XVI proclamou o 
seguinte na Carta Apostólica Fidei 
em 2011: “A renovação da Igreja 
realiza-se também através do tes-
temunho prestado pela vida dos 
crentes: de fato, os cristãos são 
chamados a fazer brilhar, com a 
sua própria vida no mundo, a Pa-
lavra de verdade que o Senhor Je-
sus nos deixou.” 

 Em Setembro de 2016, o 
Papa Francisco disse: “Evange-
lizar é dar este testemunho: eu 
vivo assim, porque creio em Je-
sus Cristo... creio em Jesus Cristo 
e O anuncio, não somente com 
a Palavra, mas com a vida”. Este 
evangelizar, disse o Papa, “tam-
bém se faz gratuitamente”, “por-
que recebemos de graça o Evan-
gelho”, “a graça, a salvação não se 
compra nem se vende: é grátis! E 
de graça devemos dá-la.” 

 Tenho certeza que você tam-
bém tem um testemunho para nos 
contar e se ainda não tem, prepare 
seu coração... Pois em breve terá! 

Compartilhe seu testemunho 
enviando para: 

· santuario@saojudas.org.br  
· WhatsApp 11 992048222 
· Deixe o seu nome e telefone 

de contato na Secretaria Paro-
quial (11) 3504-5700  e entrare-
mos em contato.

ESSE ESPAÇO É PARA VOCÊ PARTILHAR 
CONOSCO SEU TESTEMUNHO DE FÉ!

Graziela Bracco
Departamento de Marketing



“Eu sou devota de São 
Judas Tadeu, por muitas 
graças alcançadas, por 
intermédio dele, junto 
ao Pai Eterno.” 

ELENILDA MARIA DA 
SILVA

“Sou devota, porque 
confio na intercessão 
de São Judas Tadeu e sei 
que é um Apóstolo fiel 
de Jesus.”

SIDINÉIA SOUZA 
OLIVEIRA e família 

“Bom dia, com São 
Judas Tadeu! Uma salva 
de palmas!”

SANTOS MOREIRA 
 

“Meu nome é Ir 
Sueko Takase,Serva da 
Caridade, cuja Fundadora 
é Santa Maria Crucifixa Di 
Rosa. Neste santuário, em 
1969, há 50 anos pedi ao 
S. Judas Tadeu a graça de 
ser religiosa e a graça da 
perseverança. Em 05/03 
/2020 se for vontade de 

Deus, farei bodas de Ouro de entrada na congregação. 
Estou atualmente cuidando de 88 velhinhos carentes no 
asilo, Lar Padre Leone Ibiporã - Paraná.”

IRMÃ SUEKO TAKASE, Serva da Caridade

“Eu sou devota de 
São Judas Tadeu, por-
que quando me senti 
aflita e sem direção, 
aqui encontrei a luz que 
vem de Deus!”

MARIA ELIANA 
DE FREITAS com seu 

sobrinho Gabriel Freitas

“Sou devota de São 
Judas Tadeu porque 
caminhando com este 
grande Santo, sinto cres-
cer a minha fé, minha 
esperança na vida e na 
salvação, vejo-me bem 
próxima de Jesus e vivo 
o santo Evangelho. São 
Judas Tadeu é o grande 

intercessor de todos nós, que a ele recorremos.” 

MARIA ALDA FRAGOSO COLMANETTE

ESPAÇO DOS DEVOTOS 

Nós somos Santuário 
São Judas Tadeu!

REVISTA SÃO JUDAS 12



QUERIDO(A)  DEVOTO(A), QUEREMOS 
CONHECÊ-LO! 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.

“Eu sou devoto de 
São Judas Tadeu porque 
a avó de minha esposa 
era devota dele e senti-
mos que já recebemos 
muitas graças pela in-
tercessão de São Judas. 
Sentimos uma enorme 

gratidão a ele!”

CÉSAR JOSÉ CREMPE COM KÁTHIA E O  FILHO CESAR

“Sou devota de São 
Judas Tadeu porque me 
sinto feliz e protegida na 
caminhada da vida.” 

TAISE LIMA DE 
OLIVEIRA

“Eu sou devota de 
São Judas há muitos 
anos. Morava no ABC e 
ouvia as missas todo dia 
28 e recebi várias graças. 
Há 8 anos moro próximo 
e adoro participar das 
missas. Venho aos 
domingos, no dia 28 de 
cada mês, sem falar no 

dia da Festa em Outubro. Não perco!”

MARIA DAS GRAÇAS A. SANTOS

“Sou devota de São 
Judas Tadeu porque recebi 
uma graça importante. 
Há uns anos eu tinha um 
problema sério nas pernas 
e precisava fazer uma 
cirurgia. Como sempre 
fui devota de São Judas 
Tadeu, me apeguei a 
ele e todo dia rezava e 

conversava com ele em meus pensamentos. Falava que 
se fosse da vontade dele e de Deus, e que se eu realmente 
precisasse fazer a cirurgia, que ocorresse tudo bem, até 
porque eu tinha minha filha pequena. Com a graça de Deus, 
e de São Judas Tadeu, eu não precisei fazer e todo ano eu vou 
à missa no dia dele. Hoje eu quero alcançar a graça da minha 
filha e os sobrinhos arranjarem um emprego. Mas, sempre 
tendo fé e não desistindo nunca, a gente consegue!”

MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS

“Eu e minha família 
somos devotos de 
São Judas! Com muito 
amor!”

RENATA G. ALMEIDA 
SILVA (FOTO DO FILHO 

ARTHUR)

“Fui batizada na igre-
ja de São Judas Tadeu e 
tenho um carinho espe-
cial por Ele e pela igreja. 
É uma energia especial, 
cheia de graças e bên-
çãos, a nós devotos, se-
guidores e simpatizan-
tes.” 

SIMONE CORREA DIACOPULOS



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 Procis-
são 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 Cí-
rio Pascal em frente à Igreja. Não 
haverá bênçãos neste dia. Confis-
sões das 8h às 15h no Salão Dehon.

DOMINGO DE PÁSCOA DA 
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. Bên-
çãos no final de cada missa.

CELEBRAÇÕES SEMANA SANTA 2019, NO 
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

PROGRAMAÇÃO
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