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Editorial
NA PLENITUDE DO TEMPO

Ao longo dos séculos e milênios, homens e mulheres, muitas vezes, se ocuparam, e com profundo esforço de reflexão e pesquisa, procuraram responder às
seguintes perguntas: O que é o tempo?
Qual é o significado do tempo? Como
devemos nos “relacionar” com o tempo?
As respostas dadas a esses questionamentos são muitas, e, por vezes, diversas
umas das outras. Mas, sob a luz da reta
razão e da fé cristã, como podemos entender o que significa o tempo e por que
fomos colocados nele?
Em suas profecias, os profetas do
Antigo Testamento dão a entender que
eles compreendiam o tempo como quem
olha para um distante horizonte. Como
quem do alto de uma montanha olha para
bem longe, querendo enxergar o que
está mais remoto. Ou como quem dirige
à noite, por um longa estrada, enxerga
uma luz que quase se perde no horizonte,
e , ansioso, prossegue dirigindo a fim de
chegar até aquela remota luz.
Conforme a tradição bíblica o tempo
é um dom, real e invisível, no qual somos inseridos desde o momento da nossa concepção. A um só tempo, o tempo
é-nos dado e somos inseridos no tempo.
Para quê? Para “percorrermos” todo
o tempo em vista de um fim último.
Entramos no tempo por uma misteriosa decisão de Deus, e, durante todo o
tempo que é-nos dado, uma prática tor-

na-se constante: a busca por Deus. Sua
Luz já brilha para nós, ora com maior,
ora com menor intensidade. Deus é como
aquela luz que o motorista noturno avista
lá bem longe e anseia por chegar lá onde
ela está.
Na carta aos Gálatas (4, 4), São Paulo
diz que, “Quando chegou a plenitude dos
tempos Deus enviou o seu Filho amado,
nascido de uma mulher.” Com isso, Paulo nos diz que houve uma “plenitude dos
tempos”. Isto é, que desde o “princípio”
(Gn 1, 1) o tempo foi passando até chegar
“à plenitude”. E esta “plenitude” está ligada à chegada do Salvador Nosso Jesus
Cristo. Significa que aquela luz no horizonte da estrada, ao mesmo tempo está lá
no horizonte, mas está também ao lado
do viajante em sua viagem.
Ainda mais, com suas palavras, Paulo
confirma que a nossa atitude mais central
é acolher o Filho que Deus nos enviou (e
envia) na plenitude dos tempos. Vamos
começar o Advento em preparação à festa
do Natal do Senhor. O Advento representa muito bem a nossa viagem no tempo:
todos estamos, nesta vida, como quem
está dentro de um carro, numa longa estrada. Dirigimos-nos em direção Àquela
Divina Luz que brilha sempre e jamais se
apaga. Bom advento a todos!

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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01– 1º Domingo do Advento (Ano A); Dia Mundial da luta contra a AIDS; Dia do Casal.
02 – Dia Nacional de Relações Públicas; Dia do Samba e do Astrônomo.
03 – Memória de São Francisco Xavier; Dia Internacional das pessoas com Deficiência.
04 – Dia do Publicitário; Dia do Orientador Educacional; Dia do Perito Criminal
e Dia Nacional do Podólogo.
05 – Dia Nacional da Pastoral da Criança e Dia Internacional do Voluntário para
o Desenvolvimento Econômico e Social.
06 – Memória de São Nicolau de Mira. Missa Reparadora do Sagrado Coração
de Jesus às 9h na igreja nova seguida de Adoração ao Santíssimo (Apostolado
da Oração) e 19h30, na igreja antiga, com participação dos agentes de pastoral
da comunidade, na igreja antiga.
07 – Memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Dia Nacional do
Cirurgião Plástico.
08 – Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria;
Dia Nacional da Família; Dia da Justiça e dia do Cronista esportivo. Dia Santo de Guarda.
09 – Dia Nacional do Fonoaudiólogo e dia Internacional contra a Corrupção.
10 – Dia Internacional dos Direitos Humanos e dia do Palhaço.
11 – Dia do Engenheiro.
12 – Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina.
13 – Memória de Santa Luzia de Siracusa, virgem e mártir; Dia da pessoa com deficiência visual; Dia do Marinheiro, do Pedreiro e do Lapidador; Dia Nacional do Forró.
14 – Memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Dia do Ministério Público e dia Nacional da Ópera.
15 – 3º Domingo do Advento (“Gaudete”). Nas Missas deste dia haverá a Coleta para
a ação evangelizadora no Brasil. Dia do Jornaleiro e dia nacional do Arquiteto e Urbanista
De 15 a 23/12 – Ofício da Novena de Natal às 18h na igreja antiga. As datas para
fazer a Novena de Natal nas comunidades e pastorais fica a critério dos envolvidos.
16 – Dia do Reservista.
17 – Aniversário natalício do Papa Francisco (83 anos)
18 – Nossa Senhora da Expectação do Ó; Dia Internacional do Migrante e Dia do Museólogo.
20 – Dia do Mecânico Automotivo
22 – 4º Domingo do Advento; Início do Verão à 1h19.
23 – Dia do Vizinho.
24 – Vigília do Natal; Dia do Órfão. Missas nos horários comuns de semana, na
igreja nova, às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e às 19h30 a Missa Solene do Natal do
Senhor. Não haverá missa às 20h. A Secretaria Paroquial, Loja e Capela de Bênçãos (Confissões) atenderão das 8h às 14h.
25 – Solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Horários de missas de domingo:
às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. Capela de Bênçãos (Confissões) atenderão das 8h às 14h. Não haverá funcionamento na Secretaria Paroquia e Loja.
26 – Memória de Santo Estevão, Diácono e Protomártir
27 – Memória de São João, Apóstolo e Evangelista
28 – Memória dos Santos Inocentes, Mártires. No Santuário, dia dedicado a
São Judas Tadeu, missas às 6h; 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 18h,
19h e 20h30, na igreja nova. Dia do Salva-vidas.
29 – Festa da Sagrada Família: Jesus, Maria e José.
31 – Memória de São Silvestre I; Dia da Esperança e dia das Devoluções; Missas nos horários comuns de semana, na igreja nova, às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h
e às 19h30 a Missa Solene de Ação de Graças pelo ano de 2019. A Secretaria
Paroquial, Loja e Capela de Bênçãos (Confissões) atenderão das 8h às 14h.
01/01/2020 – Santa Maria, Mãe de Deus (Solenidade), Dia Mundial da Paz
Missas nos mesmos horários de domingo: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30,
18h e às 19h30 na igreja nova. Capela de Bênçãos (Confissões) atenderão das 8h às 14h.
Não haverá funcionamento na Secretaria Paroquial e Loja.
ANIVERSÁRIOS DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL
DOS PADRES DO SANTUÁRIO
15/12 – Pe. Cláudio Weber,scj (46 anos) e Pe. Daniel Ap. de Campos,scj (12 anos)
16/12 – Pe. Alcides Pedrini,scj (41 anos)
17/12 – Pe. Antônio dos Santos da Silva,scj (25 anos)
20/12 – Pe. Oscar Longen,scj (61 anos) e Pe. Reginaldo José de Souza,scj (11 anos)
28/12 – Pe. Eli Lobato dos Santos, scj (34 anos)
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NOSSO BISPO

QUAL O SIGNIFICADO DA ESTRELA,
PARA NÓS CRISTÃOS?
“Vimos a sua estrela no Oriente e viemos
adorá-lo (Mt 2, 2)” A estrela é parte essencial
dos enfeites de Natal. Mas qual é o principal
significado da estrela, para nós cristãos?
A estrela representa, na adoração dos magos,
o nascimento do Messias. Depois de verem uma
estrela, os magos se deixam nortear por ela. Eles
eram originalmente sacerdotes persas, mas também astrólogos, por isso mesmo conheciam as
estrelas com precisão. Eles viram uma estrela
diferente, provavelmente uma conjunção estelar.
Os astrônomos falam de uma aproximação de
Júpiter e Saturno ocorrida no ano 07 a.C. Como
Júpiter era o astro dos reis, e Saturno, a estrela
da Palestina, era perfeitamente possível que os
astrólogos da Babilônia tivessem interpretado
essa constelação como sinal do nascimento de
um filho real em Israel. Daí a procura dos magos
pelo rei dos judeus.
Os padres da Igreja também associaram Jesus a outra estrela, a “matutina”. A estrela da
manhã é aquela que traz a luz. A Igreja primitiva levava a sério a realidade cósmica. Desde
sempre, os homens foram fascinados pela luz
clara da estrela matutina. Os padres da Igreja
incorporam essa experiência cósmica e a relacionam com Cristo.
Em Cristo, o mistério da estrela matutina
é cumprido. Em seu nascimento, Cristo se ergue como a estrela matutina: “Porque vindo
das alturas (...) trouxe a luz para nós, que nos
encontramos na solidão e na sombra da mor-

te”. Mas além da realidade cósmica, a estrela
representa também nossa “busca de Deus”:
almejamos uma realidade que transcende o
mundo criado. Almejamos o mundo divino. Os
magos não representam apenas outros povos e
culturas, mas também nossa própria ‘busca de
Deus’. Eles só chegam a Jesus quando se põem
a caminho, e ainda quando não têm vergonha
de pedir ajuda: “Onde está o rei dos judeus (...)”
(Mt 2, 2a). Deixam para trás tudo que sabiam e,
admirados, caem de joelhos perante o mistério
de Deus, velado em Jesus Cristo. Realizaram
o que hoje convencionamos chamar de “itinerário da fé”. Buscam a verdade, são honestos,
se deixam interpelar por ideias diferentes (a
Sagrada Escritura, por exemplo) e ao fim desta
busca conseguem encontrar Jesus.
Sem sombra de dúvida: “uma busca honesta
e dinâmica da verdade conduz até Deus”. Ao
encontrar Jesus, aqueles magos fizeram uma
profunda experiência de fé; experiência que
mudou não apenas a mentalidade, mas a vida
deles. Prova disto é que Mateus relata que eles
voltaram por outro caminho, ou seja, a vida não
foi mais a mesma para eles. Foram transformados pela experiência do Mistério. Hoje, a estrela que deve conduzir as pessoas a Jesus é o nosso testemunho de vida. Devemos ser “Epifania
de Cristo” para o mundo!

DOM JOSÉ ROBERTO FORTES PALAU
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo
para a Região Episcopal Ipiranga
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COMPORTAMENTO

NATAL: A FAMÍLIA REUNIDA
NÃO TEM PREÇO
Quem consegue esquecer a reunião de Natal
que anualmente se vive em família? Se pudéssemos dimensionar, de forma numérica, quanto bem
nos causa esse sentimento de pertença da reunião
familiar, teríamos dados incomensuráveis.
As crianças esperam ansiosamente pela festa de
Natal, pelo presente do Papai Noel, lembrando que
os Reis Magos presentearam ao Menino Deus que
nascia. A casa toda decorada e muitos preparativos... Para nós cristãos, o Natal é uma grande reunião familiar para lembrar o nascimento de Jesus.
Tudo é festa e alegria.
As crianças e os jovens levam no coração as
lembranças carinhosas dessa data tão especial. Isso
contribui para a construção de caráter, dos valores.
Aprendem a generosidade com o próximo, fazer o
bem, a compartilhar o amor ao próximo. O perdão
não pode faltar, ainda mais numa época de tanto individualismo e materialismo. Que o Natal seja um
motivo de reparação. Os nossos pequenos necessitam dessa formação no dia a dia e no Natal isso
pode ser sedimentado.
Tempo de desfrutar da ceia de Natal, com espírito
e gratidão pelo alimento que nos nutre todos os dias
do ano. Tempo de agradecer pelo ano que passou,
que nos trouxe tantos aprendizados. É preciso fazer
do Natal um dia de júbilo, de amor, união e de muita
fé, dando às nossas crianças e jovens esperança de
uma vida melhor, mais feliz. É tempo de aproveitar
para contar as histórias que marcaram a família até
os dias de hoje: suas descendências, fatos pitorescos
que fazem rir. Que gostosa é a festa de Natal!
Se você está longe da sua família, procure os
amigos que lhe preencherão o coração com amor
e esperança. Se na família houve perda de um ente
querido, que possam se reunir para dar força e coragem entre os entes queridos que ficaram.
Aproveito para convidar a todos para a palestra
do dia 12/12 às 19h30 no Salão Dehon: “Os caminhos para a felicidade.” Aguardo todos vocês.
Até lá!
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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MILHARES DE FIÉIS CELEBRARAM
A FESTA DE SÃO JUDAS TADEU!
Uma grande manifestação de fé e
de devoção! Assim podemos descrever
a Festa de São Judas Tadeu deste ano,
em 28 de Outubro, com participação
de aproximadamente 200 mil fiéis no
Santuário da Avenida Jabaquara.
No dia do Padroeiro, em plena segunda-feira, desde as 5h foram celebradas missas de hora em hora, totalizando 14 celebrações, intercaladas, dentro
da igreja nova e campais, na avenida
em frente às igrejas, todas com grande
número de fiéis. Segundo informações
dos sacristães, desde sábado (26) até
a última missa do dia 28, foram realizadas 25 mil comunhões. Ao longo do
dia, 13 padres atenderam confissões no
Salão Dehon das 5h às 19h. E as bênçãos realizadas por três diáconos, das
5h às 22h, na Sala São Judas.
A celebração das 9h, presidida pelo
Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj

foi transmitida pela TV Aparecida. O
programa “Bom dia Romeiro” e outras transmissões ao vivo da emissora,
foram realizadas nas dependências do
Santuário São Judas. A Assessoria de
Imprensa do Santuário também acolheu profissionais da TV Globo, Canção Nova, TV Câmara e Rede TV, que
produziram reportagens e várias entrevistas ao vivo com padres e devotos.
Às 11h a missa foi presidida pelo
bispo auxiliar da Arquidiocese de São
Paulo para a Região Episcopal Ipiranga, Dom José Roberto Fortes Palau e
concelebrada pelo Pe. Daniel Aparecido de Campos, scj. Após a missa campal das 12h, presidida pelo Pároco e
Reitor do Santuário, Pe. Eli Lobato dos
Santos, scj, foi realizada a reinauguração da Capela do Santíssimo Sacramento, com a bênção do novo sacrário,
dentro da igreja nova.

O Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo Pedro
Scherer, presidiu a missa campal solene das 17h, concelebrada pelo Pe.
Cláudio Weber,scj. Em sua homilia,
Dom Odilo destacou que os Apóstolos
nos levam a Jesus, para que sejamos
tocados, curados e salvos por ele. Disse
também qual é a mensagem de São Judas para os seus devotos, hoje. Confira
alguns trechos:
“O evangelho diz que era grande o
número de pessoas que se aproximavam para ouvir Jesus, para serem tocadas e curadas. O papel dos apóstolos,
entre eles Judas Tadeu e Simão, era de
auxiliar as pessoas a chegar mais perto
de Jesus, da sua graça, de sua salvação.
A palavra de Jesus tocava os corações.
Nós continuamos ouvindo a palavra de
Jesus, através da palavra da Igreja, que
anuncia o Evangelho hoje, nas situações diversas da vida. São Judas continua ajudando as pessoas, hoje, a chegar
mais perto de Jesus, intercedendo, dando força. Estamos habituados que os
santos intercedam por nós, nos ajudem,
mas é preciso também ouvir o que eles
pedem de nós. Como São Judas. O que
ele nos diria hoje? Ele diria: ‘Vai lá,
visite essas pessoas que precisam, leva

Foto: Renata Souza, Jefferson Castro, Cesar A. Nuzzi, Monise Matiotti, Valdir Lopes, Danilo N. Yoshioka e Fernando Gaio.
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uma palavra boa, de esperança. Vai lá,
porque no meio do povo está cheio de
gente sofrida, sem emprego, sem moradia, precisando de ajuda! Vocês que
ouviram aqui uma palavra boa, foram
confortados, façam o mesmo! Fiquem
firmes no caminho de Jesus.’ Isto o que
São Judas diria, e é o que nos repete
sempre a Igreja. Não escapemos da
pregação que nos chama à conversão.
Não fujam! A Igreja nos chama a ouvir
os mandamentos de Deus. Ela, que foi
edificada sob o fundamento dos Apóstolos. Jesus é o fundador da Igreja. Os
apóstolos são as colunas que sustentam
a Igreja, que somos todos nós, batizados. A base é Cristo. E somos testemunhas que apontam para Jesus Cristo.
Se alguém vier com uma pregação
diferente daquela dos apóstolos, não é
verdadeira. Não sigam, não escutem.
Para saber se está na Igreja de Jesus
Cristo, tem que estar sob o fundamento
dos Apóstolos, que ajudam a levar ao
encontro de Jesus. Que hoje São Judas
Tadeu nos ajude a chegar mais perto de
Jesus” exortou o Cardeal.
Após a missa presidida pelo Arcebispo Dom Odilo Scherer, a imagem de
São Judas Tadeu foi levada em procissão, seguida de uma última missa campal, presidida por Pe. Eli Lobato dos
Santos,scj. O encerramento da Festa
de São Judas Tadeu coube à apresentação musical do Ministério Adoração e
Vida, com o cantor Walmir Alencar, no
palco montado na Avenida Jabaquara.
A esperança dos que organizaram
essa Festa é de que o Santuário tenha
contribuído para renovar o compromisso cristão desses devotos e romeiros e
que todos tenham levado para suas casas a convicção de que Deus os ama e
de que São Judas sempre intercede por
eles junto a Cristo Jesus.

PRISCILA THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

• Agradecemos a presença de cada devoto que tornou
mais expressiva essa grande festa de fé que acontece no
28 Maior, dia de São Judas Tadeu!
• Prefeitura de São Paulo
• Sub Prefeitura da Vila Mariana
• Companhia de Engenharia de Tráfego CET
• Policia Militar
• Guarda Civil Metropolitana
• Policia Civil
• Secretaria Municipal de Transportes/ SPTRANS
• Amlurb- Departamento de Limpeza Pública
• Companhia do Metrô
• A Comissão de Agentes de Pastoral que trabalhou para
a instalação do novo Sacrário da igreja nova.
• Todos os membros da Pastoral Litúrgica que se dedicaram integralmente todos os integrantes do Coral que
estiveram envolvidos praticamente em todas as celebrações, desde a preparação para a Novena até o dia 28 de
Outubro.
• Todos os integrantes do grupo de Catequistas do FACE
que cuidaram da ornamentação da imagem de São Judas Tadeu, na igreja nova.
• Matiko Nishizima, que preparou a capa magna dos livros da Novena.
• Todos os coordenadores das equipes de Liturgia que se
envolveram e se empenharam nas celebrações.
• A equipe de voluntários que operam o telão da igreja nova.
• A coordenação e todos os voluntários que contribuíram para a Festa do dia 28 de Outubro
• São Judas Extintores
• Fulgor Fire Extintores
• Escritório Dra Claudia Dal Maso Lino
• Material de Construção Nicom
• Instalação e Manutenção Predial Hidráulica Eficaz
• Calhas, Rufos e Coifas Mafersil
• Casa do Norte
• Barraca do Zé
• Procont Contabilidade
• Sr. Amilcare Dallevo Jr (Rede TV)
• MaGrass Saúde
• Colégio Oemar
• Editora Ave Maria
• TV Aparecida
• Vereador Ricardo Nunes
• Padaria La Gôndola
• Padaria Marcelina
• Padaria Ceci
• Supermercado Mori
• Apostolado da Oração São Judas Tadeu.
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

QUEM DISSE QUE JESUS NASCEU EM 25 DE DEZEMBRO?
Se você tem alguma pergunta, sobre a Igreja e a fé católica, envie para o e-mail: jornal@saojudas.org.br, para que possamos
responder em nossas próximas edições do Jornal São Judas nesta coluna “Perguntas que a fé responde.”
Em primeiro lugar, a definição universal da data em que
se celebra o nascimento de Jesus Cristo acontece no final do
século IV, inicio do século V, a partir dos Concílios (Conselhos
de todos os bispos com o papa) que definiram as verdades sobre a Pessoa de Jesus, onde, até então, haviam diversas teorias
(heresias) que colocavam em dúvida se Jesus era humano e ao
mesmo tempo divino.
Com os Concílios de Nicéia e Constantinopla (de meados
ao fim do século IV) se afirmou definitiva e irrefutavelmente
que Jesus Cristo era humano-divino. Historicamente era difícil
saber exatamente o dia em que Jesus nasceu. Isso, porém, não
era preocupação dos primeiros cristãos, mas a questão central
era: qual a origem de Jesus? Mais que a data precisa do seu nascimento, os primeiros cristãos queriam, na verdade, saber como
Jesus se manifestou humano-divino. Pelos acontecimentos da
Páscoa, que eram mais conhecidos historicamente, já se tinha
claro que ele era Deus, por vencer a morte pela ressurreição.
Mas, para afirmar com segurança sua origem humana, reportaram-se a celebrar e buscar respostas sobre seu nascimento.
Tanto no Ocidente como no Oriente, no período do solstício
de inverno (um período de aproximadamente dez dias em que
o Sol brilha mais intensamente e por mais tempo nas regiões
banhadas pelo Mediterrâneo) celebravam diversas divindades
atribuídas ou ligadas ao Sol. No ocidente, essas festas se davam
no inicio do solstício - 25 de Dezembro (festas ao “solis invicti”) e no oriente, no dia em que o solstício alcançava seu ápice,
6 de Janeiro (“epifania” – manifestação do sol ou da luz). Estas
festas celebravam a vitória da Luz sobre as Trevas.
Os escritos mais antigos que citam o 25 de Dezembro como
dia do nascimento de Jesus são: do Papa Libério, que cita a festa nos anos de 350 d.C.; o calendário Romano antigo, chamado
cronógrafo de 354 d.C.; São João Crisóstomo em Antioquia em

375d.C; Gregório de Nanzianzo, Constantinópla em 380 d.C. e
Cirilo de Alexandria em 430d.C.
Já a Epifania, 6 de Janeiro, há indícios da Celebração na
Arabia e no Egito desde os anos de 120-140 d.C., que davam
mais relevância ao mistério do Batismo do Senhor.
O que para nós fica de mais importante não são as datas,
mesmo porque, desde o século V a Igreja celebra o Mistério
da Encarnação do Verbo de Deus (Deus que se faz PLENAMENTE HUMANO SENDO PLENAMENTE DIVINO) que
corresponde desde o anúncio do Anjo Gabriel à Virgem Maria
até o Batismo do Senhor como uma única só festa, o Natal do
Senhor. Tão precioso Mistério ancorado, não só na inculturação
das Festas que eram pagãs ao Sol ou a Luz, metáfora natural da
verdadeira, definitiva e plena Luz que é o Senhor Jesus. Mas,
principalmente, nas próprias profecias do Antigo Testamento
(Sl 18,6; Ml 4,2; Lc 1,78) e da referência dos 9 meses anteriores
que marcam sua Páscoa, conforme o grande Santo Agostinho
explicitará na sua sapientíssima obra sobre a Trindade.
Portanto, o Natal é muito mais que um simples “Aniversário” de Jesus, ele é a magnífica Festa da Manifestação de Deus
que habita e renova toda a humanidade de modo pleno e definitivo por toda posteridade. Celebremos com a devida dignidade
essas datas tão caras e importantes para nós cristãos, em toda
sua riqueza de novenas, liturgias, festas e toda a sua inestimável
mística e espiritualidade.

CLAUDEMIR MARCEL DE FARIA
Assessor de Liturgia da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

PENSE... E
INSPIRE-SE!
“Que Cristo morreu na cruz
todos sabem, mas os cristãos
creem que ele ressuscitou.”
“Viver caminhando, com o
volante da vida nas próprias
mãos.”
“Quando a cegueira e a surdez
imperam... as verdades não
prevalecem nem convencem.”
“Viemos ao mundo sem nada... e
nada levamos ao partir.”
“Para realizar coisas grandes,
comece pequeno.”
“O passado nada saudável e
agradável, está guardado no
túmulo da memória, mas ao
recordá-lo, vira um fantasma.”
“Não se transferem erros... nem
aprendizados.”
“O importante não é o fazer, mas
o ser.”
“Faça tudo, mas somente o que
lhe compete.”
“Como é fácil ficar nas
aparências e não conhecer a
realidade das pessoas.”
“Atos e palavras têm consequências.”
Criação e seleção de
Pe. Aloísio Knob,scj

Destaque

Jornal São Judas
Dezembro de 2019

Foto: reprodução

www.saojudas.org.br

PARÓQUIA: IGREJA ENCARNADA!
Todo o Mistério de Jesus Cristo
pode ser expresso conforme dois movimentos: descendente e ascendente.
Isto é, um movimento de cima para
baixo e outro de baixo para cima.
O primeiro e mais impactante
componente de todo o Mistério de
Jesus Cristo, é o Mistério da Encarnação do Verbo Eterno do Pai, por
obra e ação do Espírito Santo, no
seio santo da Virgem Maria. Logo
no início de seu Evangelho, São João
afirma sonoramente: E o Verbo se fez
carne e habitou entre nós (Jo 1, 14).
Esse é o movimento descendente, de
cima para baixo. Deus toma a condição humana (Cf. Fl 2, 7). O Verbo
fez-se homem e foi chamado Jesus,
pois foi assim que o anjo do Senhor
ordenou a José: tu o chamarás com o
nome de Jesus (Mt 1, 21).
Ao longo de toda a sua breve vida
na terra, sobretudo nos intensos anos
de sua vida pública, Jesus, o Verbo de

Deus, impôs-se um profundo processo de “descida”, isto é, de encarnação
na vida comum a todo e qualquer ser
humano. Nossos Bispos, afirmaram
isso com as seguintes palavras: Com
efeito, por sua encarnação, o Filho de
Deus uniu-se de algum modo a todo
homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou
com um coração humano (Constituição Pastoral Gaudium et Spes
nº 22/265). Portanto, assim se deve
compreender o “movimento descendente” do Senhor Deus em direção a
toda a humanidade e a todas as dimensões de cada ser humano.
O segundo, e não menos impactante componente de todo o Mistério
de Jesus Cristo, é o Mistério de Sua
Ascensão. De fato, além do evangelista Marcos, Lucas narra por duas
vezes a Ascensão do Senhor: Enquanto abençoava...era elevado ao

céu (Lc 24,51). Elevou-se à vista
deles (At 1, 9). Esse é o movimento
ascendente. De baixo para cima, tudo
o que é verdadeiramente humano, assumido pelo Verbo de Deus, agora é
elevado ao céu. Com palavras ainda
mais desconcertantes, São Paulo escreveu: Deus que é rico em misericórdia (...) nos vivificou juntamente
com Cristo (...) e com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos Céus em
Cristo Jesus (Ef 2, 4- 6).
Os dois constantes movimentos do Amor e de todos os verdadeiros amores. Deus Todo-Poderoso, movido pelo Amor, primeiro fez
um movimento descendente até o ser
humano, assumir aquilo que é verdadeiramente humano, e , depois, fez
o movimento ascendente, elevando
até Si nossa humanidade. Entre nós,
quando amamos de verdade, primei-
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ro “descemos” até quem amamos,
depois, “subimos” juntos em nossa
humanização. Quando é verdadeiro,
o amor eleva as pessoas.
Paróquia: Igreja Encarnada
Como prolongamento do Mistério de Cristo entre os povos e na sucessão dos séculos, a Igreja, para ser
fiel, tem de fazer ininterruptamente
os dois movimentos que, em Cristo,
Deus Nosso Senhor realizou. A Igreja tem que descer e subir. Tem que
encarnar e ressuscitar. Ela tem que
encarnar-se, fazer o movimento de
descida em direção ao ser humano e
a toda a realidade que lhe diz respeito, reparar o que está danificado e depois, fazer o movimento de ascensão,
elevando o ser humano e tudo o que
lhe está relacionando.
A missão da Igreja é ajudar a humanidade a elevar-se até Deus. Mas,
para isso, tem que aproximar-se de
quem d’Ele se encontra afastado, e ,
consequentemente, está embaixo. Ela
tem que descer aos homens e mulheres que são como ovelhas sem pastor.
Tem que descer até quem foi enredado pelo erro, o desvio, os vícios e oferecer-lhes os meios para “subir” até o
reto caminho, à prática das virtudes,
e à condição verdadeiramente humana. A Igreja dever realizar constante
movimento de descida e oferecer, a
quem está “embaixo”, uma mão firme e segura que ajude a soerguer. Ela
deve “descer” aos falsos caminhos,
aos becos e encruzilhadas da vida e
oferecer, a quem quiser, a luz que ilumina na escuridão, devolve a vontade de ficar em pé e que anima a subir.
Na pessoa de cada homem e mulher de boa vontade, que já foi alcançado pelo Verbo Encarnado e por Ele
elevado, seja um leigo, leiga, religioso, religiosa ou sacerdote, a Paróquia
São Judas Tadeu, com suas possibilidades e limites, ao longo de oito
décadas, “se encarna” desce e eleva
centenas de pessoas. Deus seja louvado por tudo isto!

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ

Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Nosso
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RUMO AOS 80 ANOS

ALEGRIA DE SER PADRE!
“Minha história na Paróquia São
Judas começou quando eu ainda era
Frater e vinha para cá ajudar o Pe.
Gregório Westrupp,scj no Instituto,
enquanto fazia Teologia em Taubaté. Lá no Instituto tinha uma casa de
madeira onde eu e outros seminaristas ficávamos hospedados. Foi Pe.
Gregório que me aceitou na Congregação e me recebeu no Seminário.
Ele foi comigo comprar tecido, me
levou ao alfaiate para fazer a batina
da minha Ordenação e escolheu meu
padrinho. Em 1983 eu estava no hospital, quando ele morreu tranquilo.
Eu sempre achei essa comunidade
muito movimentada. A festa de São
Judas é maravilhosa! É uma alegria
caminhar em procissão. Eu não perco
uma procissão! Em todas eu gosto de
ir na frente.
Na vida, a gente tem que estar
sempre voltado para Deus! Como
religioso tenho votos de obediência,
pobreza e castidade e procuro ser fiel
ao compromisso com esses votos.

Todo cristão deve dar testemunho
bom, mas eu, além de padre, sou religioso do “amor e reparação” e procuro reparar as injúrias ao Sagrado
Coração de Jesus.
Já acompanhei o Apostolado da
Oração e tenho saudades dessa época. Minha mãe era do Apostolado.
Fiz a primeira comunhão em 1940
e entrei no Apostolado logo depois.
Depois veio a Cruzada Eucarística,
fui coroinha, sacristão e com 14 anos
entrei no Seminário. O presente mais
bonito que ganhei na vida foi ser do
Coração de Jesus!
Eu gosto muito de abençoar as
pessoas, os objetos... As bênçãos da
água benta no Santuário ainda são
comigo. Procuro estar sempre ocupado por aqui: varro o quintal, arrumo a
mesa, cuido das plantas, mando cartas para a minha irmã e sobrinhos. Eu
e minha irmã Maria Luiza cuidávamos de um jardim, plantávamos flores quando éramos crianças. Fui cria-

do em igreja franciscana. Quando fui
ordenado padre, quase mudei meu
nome para Lucas, que era o nome do
frei que me batizou. Quando fiquei
padre, me lembrava bastante dos padres franciscanos. Sempre fui devoto
de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora das Graças e de Lourdes.
Ultimamente tem aumentado minha
devoção a Nossa Senhora Aparecida.
Sempre vou ao altar onde tem a imagem, na igreja antiga do Santuário, e
peço para ela ajudar nossa Paróquia,
a Congregação... Rezo o terço.
Fico triste quando ouço alguém
falar mal do Papa, porque ele é muito
esforçado. Que coisa linda foi o Ano
da Misericórdia! A Igreja tem passado por mudanças. Lembro quando a
consagração era em latim e depois
de 1962, com o Concílio, a missa foi
passando para o Português. Quando
leio em latim, ainda entendo. Também em francês, italiano, alemão,
inglês e grego... Muitos escritos do
Pe. Dehon são em francês. No Seminário os estudos eram puxados e a
gente ainda limpava a casa, o pátio.
Mas também tinha o recreio para jogar futebol, onde eu ficava na defesa.
A educação que recebi no Seminário
foi muito boa: a gente aprendia a fazer silêncio, a tirar o chapéu quando
passava por uma imagem e tantas outras coisas.

Hoje estou com 88 anos, ainda
atendo confissão quando me pedem
e concelebro missas. Em 20 de dezembro completo 61 anos de padre.
Fui ordenado onde o Pe. Eli Lobato
dos Santos foi batizado, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em
Taubaté. Trabalhei como padre no
Rio de Janeiro por mais de 20 anos.
Eu gosto muito do Santuário São Judas. Estou aqui servindo como padre
desde o dia 09 de Julho de 1998. Não
posso nem imaginar estar em outro
lugar! Estou acostumado com este
Santuário, com tantas pessoas conhecidas e queridas.”
Pe. Oscar Longen,scj
em entrevista concedida a
Priscila de Lima Thomé Nuzzi

“Sou devota fervorosa de São
Judas Tadeu, paroquiana desde
meus 10 anos. Hoje tenho 75 anos.
Vovó e mamãe foram zeladoras
do Sagrado Coração de Jesus e eu
também faço parte do Apostolado
da Oração. Nesta foto estão 4 gerações: vovó, mamãe, eu e minha
filha, batizada na Paróquia São Judas Tadeu em 05 de Maio de 1965.
Eu também me casei nesta Paróquia, em 30 de Novembro de 196. Agradeço
pelas graças recebidas, por intercessão de São Judas Tadeu. A ele peço a bênção para minha família e para o mundo!” - Assumpta Patte Guertas
#Rumoaos80anos, celebraremos o Jubileu de Carvalho desta
Paróquia, juntos!

Pastorais
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PREPARAR A CASA
PARA O NATAL. COMO?
Sua casa, lugar de Deus. A Palavra de Deus se refere muitas vezes à casa.
Casa como moradia, lar, família, templo, o próprio coração, o corpo. Hoje a
salvação entrou nesta casa. Destruam este templo e eu o reconstruirei em três
dias. Casa de Israel, Casa de Davi. Casa de Deus.
A gruta onde Jesus nasceu também foi casa de Deus. Todo presépio é lembrança dela. Tenha na sua casa um pequeno presépio ou uma imagem dele.
Una-se a Maria e José, aos pastores e magos que aí adoraram o Menino Jesus.
Contemple a ternura da cena e perceba nela um convite a ser irmão, irmã.
Os primeiros cristãos, ao aderirem à fé em Jesus morto e ressuscitado,
reuniam-se nas casas para a escuta da Palavra, para a oração, a ação de graças
(fração do pão, eucaristia) e a fraternidade.
A Novena do Natal é uma feliz oportunidade para renovar essa experiência. Celebre-a na sua casa! Dê a esta celebração um toque missionário, um
tom de acolhida: abra a sua casa, convide familiares, vizinhos, conhecidos,
amigos, padrinhos e amigos dos seus filhos. Desde o Batismo você tem o
direito de fazer isso. Viva a alegria de acolher. Você chegará ao Natal feliz,
contente por ter oferecido a mais alguém a possibilidade de celebrar um Natal
cristão, um Natal feliz.
O que é um Natal cristão? No mínimo, diferente de um feriado qualquer.
Diferente de uma festa como as outras, com muita comida, bebida, presentes,
gastos, correria, stress... O simpático papai Noel não basta. Não é ele O Presente, O Dom, O Salvador, A Graça de Deus. O Menino que nasceu é o Filho
que o Pai nos deu, de presente. De graça. E permanece presente. É o Salvador.
Seu nome - Jesus - significa: Deus salva. Permanece presente, Presente e Salvador. Está no meio de nós e nos salva.
Prepare-se para acolhê-lo. Colha a ocasião para ajudar outros a terem um
Natal cristão. A Novena de Natal é uma fantástica oportunidade. Prepara para
a dupla celebração: na sua casa e na “casa comum”, a sua comunidade de fé.
Toda a Missa do Natal é feliz memória da Encarnação do Filho de Deus que o
Pai nos enviou como Graça, por Amor. Obrigado, Senhor!
Você gostaria de obter apoio da Paróquia para a realização da Novena de
Natal? Dê seu nome, deixe contato. Pode deixar os seus dados na Secretaria
Paroquial ou nos plantões da Pastoral Familiar na saída das missas.
Você vive em prédio, condomínio? Identifique duas ou três famílias católicas. Comece a Novena no seu apartamento. No fim do primeiro encontro, pergunte se o segundo dia pode ser na casa de outra família. Incentive a estender
o convite a mais alguma família conhecida. Tenha certeza: Deus habita esta
cidade. Também o seu condomínio. Você é um sinal. Dois ou mais reunidos
em nome de Cristo, serão um sinal ainda mais visível da presença de Deus
nessa casa. Feliz Natal para você e sua família!

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ

OS 175 ANOS DO APOSTOLADO
A atual Rede Mundial de Oração do Papa, mais conhecido como Apostolado da Oração, completa 175 anos de fundação no dia 03 de Dezembro. Para
comemorar, o Apostolado da Oração da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
convida a todos para uma celebração Eucarística neste dia, às 9h na igreja
nova, presidida pelo Pe. Aloísio Knob,scj, diretor espiritual do grupo.
No dia 06 de Dezembro haverá às 9h a Missa Reparadora, com troca de
fitas, pois será abolido o uso das fitas estreitas, segundo novos estatutos do
Apostolado. Todos usarão a fita larga. Lembrando que a fita vermelha simboliza o amor e devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
O Apostolado da Oração foi fundado em 03 de Dezembro de 1844, na
França, pelo sacerdote jesuíta Francisco Xavier Gautrelet. A associação completa 10 anos de refundação, aprovada pelo Papa Francisco, em 2014. O
Apostolado da Oração da Paróquia Santuário São Judas Tadeu vai completar
80 anos, junto com a Paróquia, em 2020. Venha conhecer o grupo de oração
do Coração de Jesus!

NOVENA DE
NATAL
Adquira o livrinho da Novena
de Natal por apenas R$2,00,
na saída da igreja ou na loja de
artigos religiosos do Santuário.
Faça a Novena em sua casa e
ajude outros a se prepararem
para um Natal cristão!
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Obra Social

saojudas.org.br
DÍZIMO

COMECE 2020 BEM!
A Obra Social São Judas Tadeu, em parceria com a Escola São Marcos,
abre inscrições para os seguintes cursos: Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de
Necrópsia, Técnico em Gesso Hospitalar, Instrumentação Cirúrgica, Auxiliar de
Laboratório, Auxiliar de Papiloscopista/Perícia Criminal e Técnico em Eletrocardiograma. Inscrições: Até o dia 08/01/2020, com uma taxa de $100,00.
Início dos Cursos: 9/01/2020. Mensalidades: R$ 130,00. Inscrições e outras
Informações na Secretaria da Obra Social São Judas Tadeu.
ABRINDO PORTAS
A Obra Social São Judas Tadeu promove no dia 30 de Novembro, das 9h às
11h30, mais um encontro do “Abrindo Portas” para você entrar em 2020 com
muito mais chances de recolocar-se no mercado de trabalho.
ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
Conheça o serviço gratuito de Assessoria Jurídica. O projeto é desenvolvido
com o apoio de profissionais de Direito que atendem às segundas-feiras das 10h
às 12h e às sextas-feiras das 9h30 às 12h. O atendimento visa orientar as pessoas
sobre seus direitos e realiza encaminhamentos.
BAZAR QUEIMA TOTAL
Participe de mais um “Bazar Queima Total” da Obra Social São Judas Tadeu,
nos dias 12 e 13 de Dezembro das 9h às 15h e no dia 14 de Dezembro das 8h30
às 11h30, com entrada pela Alameda dos Guaiós, 40. Roupas por R$3,00 qualquer
peça, além de calçados, bolsas, móveis, livros, eletrodomésticos, eletrônicos, com
preços muito baixos. Aproveite!
DOAÇÕES: O Clube de Mães precisa de doação de lãs da marca Família e
Super Bebê. Encaminhe à Obra Social ou à 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) 5078-6544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br

Foto: Renata Souza

Foto: pixabay.com

A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

Jornal São Judas
Dezembro de 2019

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O DÍZIMO E A
OFERTA NA MISSA?
Quem já é dizimista tem que dar dinheiro como oferta no momento da santa
missa? É uma dúvida que muitos dizimistas podem ter. A resposta é muito simples: o Dízimo é muito mais do que a oferta na missa, porém um não anula o
outro. O dizimista é o fiel realmente comprometido com a comunidade paroquial,
que faz sua doação espontânea todo mês, de maneira ininterrupta. Ele partilha
seus dons, grato a Deus por tudo o que é e possui, devolvendo a Deus parte do
que recebe Dele gratuitamente. O dizimista reconhece que precisa contribuir com
a Igreja, em sua dimensão religiosa, social e missionária, comprometendo-se com
seu dízimo, consciente e com frequência.
A doação oferecida no momento da apresentação das ofertas, dentro da celebração litúrgica, é eventual, sem compromisso, e pode ser feita em dinheiro ou através da doação de alimentos não perecíveis, roupas, etc.. No momento do ofertório
cada fiel apresenta o fruto do seu trabalho, que no altar do Senhor será unido ao
Sacrifício de Cristo, oferecido ao Pai, em cada celebração. Ofertar uma quantia
espontânea em dinheiro na missa é uma maneira de ofertar-se a Deus. E o dizimista também pode fazer essa oferta, sem deixar de ser dizimista.
Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu você pode fazer sua contribuição como
Dizimista:
•Via Boleto Bancário;
•Diretamente na Secretaria Paroquial;
•Via Depósito ou Transferência Bancária (se possível enviar o comprovante via
e-mail ou WhatsApp).
Paroquia Santuário São Judas Tadeu: CNPJ 63.089.825/0115-02
Bradesco (237) – Ag. 2818-5 - c/c 0028-0.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco ou com a Pastoral do
Dizimo: Tel: (11) 3504-5700 / WhatsApp: 11 9 9204-8222.
E-mail: santuario@saojudas.org.br.
Plantão da Pastoral do Dízimo:
Sábados às 15h e às 19h30. Domingos em todas as missas, na igreja nova.

Notícias

Jornal São Judas
Dezembro de 2019
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NOVA TURMA DA ESCOLA
DE TEOLOGIA PARA LEIGOS

“VEM SENHOR JESUS, CONSERVAI A
FECUNDIDADE DE NOSSAS FAMÍLIAS!”

Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, a cada semana do Advento rezaremos por nossas famílias em preparação para o Natal. Em cada domingo
e em todas as celebrações eucarísticas, na igreja nova, rezaremos por
uma intenção em especial. Confira:
01/12: Famílias numerosas com 4 ou mais filhos.
08/12: Famílias prestes a ter filhos.
15/12: Famílias com filhos especiais.
22/12: Famílias com filhos adotivos.
Convide sua família e participe!
Ofício da Novena de Natal
Teremos na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu o Ofício da Novena de
Natal dos dias 15 a 23 de Dezembro, às 18h na Igreja antiga. No Domingo
será após a Missa das 15h, também na igreja antiga. Confira a Programação
das celebrações e atendimentos de Dezembro no Santuário, à página 12.
BAZAR DE MÓVEIS
E ROUPAS

Nos dias 06 e 07
Dezembro será
realizado mais um
Bazar de Móveis e de
Roupas, na Sala São
Judas da Paróquia/
Santuário São Judas
Tadeu, à Av. Jabaquara,
2682. No dia 06/12,
sexta-feira, será das
9h às 16h30. E no dia
07/12, sábado, das 8h30
às 14h. Imperdível!

Estão abertas as inscrições para a
turma de 2020 e 2021 da Escola
de Teologia para Leigos São Judas Tadeu. As aulas começam no
dia 10 de Fevereiro, sendo toda
segunda-feira das 20h às 21h30,
durante 2 anos. Os temas serão
desenvolvidos por módulo. Inscrições na Secretaria Paroquial,
com o pagamento de uma taxa de
R$30,00
TERÇO DA CARIDADE E
PROSPERIDADE BÍBLICA

Está sendo realizado no Santuário São Judas Tadeu o inédito
Terço da Caridade e Prosperidade Bíblica. Este terço 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
pelo Whatsapp (11) 98994-8086.
BAZAR DE NATAL DO
APOSTOLADO

Nos dias 13 e 14 de Dezembro, das 10h às 15h, na entrada da
Sala São Judas, o Apostolado da
Oração do Santuário vai promover mais um Bazar de Natal, com
roupas, acessórios, presentes,
brinquedos, utensílios domésticos
e de decoração. Venha prestigiar!
RÁDIO SÃO JUDAS TADEU

A Web Rádio São Judas Tadeu
tem uma programação especial,
voltada a você, devoto de São Judas Tadeu. Acesse pelo site:
radiosaojudastadeu.com ou baixe
pela Google Play nosso Aplicativo: Rádio São Judas Tadeu.
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MISSA EMPREENDEDORES

A Pastoral do Empreendedor
convida para a Missa em ação
de graças pelo ano de 2019, no
dia 03 de Dezembro às 19h30
no Salão Dehon, presidida pelo
Pe. Daniel Ap. de Campos,scj.
A confraternização será em seguida, com lanche comunitário
(traga salgados, doces ou bebidas). O grupo vai entrar em férias, portanto a próxima palestra será em 04/02/2019. E-mail:
contato@pastoraldoempreendedorsjt.com.br
Whatsapp: (11)99177-8968.

PARTIU PARA A CASA DO PAI

Faleceu no dia 29 de Outubro,
o sr. José Roberto Camargo, mais
conhecido como “Pingo” da Katy.
Pingo e a esposa trabalharam muito na Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu, nas décadas de 1980 e 1990,
junto aos membros mais antigos
do ECC-Encontro de Casais com
Cristo. Que o Sagrado Coração de
Jesus receba esse nosso irmão em
seu Reino de Amor pleno!
GARRAFAS PET

Agradecemos a todos que doaram garrafas plásticas pet para
doações de bebidas aos irmãos
de rua, mas por enquanto não
serão necessárias mais garrafas,
por falta de local para depósito.

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 21 de
Novembro de 2019. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou
(11) 5072-9928 e site: www.saojudas.org.br

Nosso
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PROGRAMAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO NO SANTUÁRIO
24 de Dezembro (terça-feira)
Missas nos horários comuns de
semana, na igreja nova, às 7h, 9h, 12h,
15h, 17h e às 19h30 a Missa Solene
do Natal do Senhor. Não haverá missa
às 20h. A Secretaria Paroquial, Loja
e Capela de Bênçãos (Confissões)
atenderão das 8h às 14h.

“Deus ama-te! Mesmo
que já o tenhas ouvido
– não importa! –, quero
recordar: Deus ama-te.
Nunca duvides disto na
tua vida, aconteça o que
acontecer. Em toda e
qualquer circunstância, és
infinitamente amado.” –
Papa Francisco
O Natal, o nascimento de Deus
encarnado em Cristo, é a maior
manifestação desse amor do Pai
pela humanidade. Desejamos que
a alegria e a santidade do Natal
sejam constantes em sua vida e
que 2020 seja um ano de bênçãos e
amor redobrado!

CELEBRAMOS 80 ANOS!
Em 25 de Janeiro de 2020 a
Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu completa 80 anos de
história. Vamos comemorar com
um Tríduo preparatório, do dia
22 a 24 de Janeiro, às 15h e às
19h30, na igreja nova. E, no dia
da Festa, 25 de Janeiro de 2020,
participe da Missa das 15h, na
igreja nova. Serão celebrações
de ação de graças pelo Jubileu
de Carvalho, a Festa dos seus 80
anos, da nossa Paróquia. Você não
pode perder!
Mais informações pelo tel. (11)
3504-5700 ou (11) 5072-9928 e
site: www.saojudas.org.br

25 de Dezembro (quarta-feira)
SSolenidade do Natal de nosso Senhor
Jesus Cristo. Horários de missas de

domingo: às 7h, 8h30, 10h, 12h,
15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.
Capela de Bênçãos (Confissões) atenderão
das 8h às 14h. Não haverá funcionamento
na Secretaria Paroquial e Loja.
31 de Dezembro (terça-feira)
Missas nos horários comuns de
semana, na igreja nova, às 7h, 9h, 12h,
15h, 17h e às 19h30 a Missa Solene
de Ação de Graças pelo ano de 2019.
Não haverá missa às 20h. A Secretaria

Paroquial, Loja e Capela de Bênçãos
(Confissões) atenderão das 8h às 14h.
1º de Janeiro de 2020 (quarta-feira)
Santa Maria, Mãe de Deus
(Solenidade), Dia Mundial da Paz
- Missas nos mesmos horários de
domingo: às 7h, 8h30, 10h, 12h,
15h, 16h30, 18h e às 19h30 na igreja
nova. Capela de Bênçãos (Confissões)
atenderão das 8h às 14h. Não
haverá funcionamento na Secretaria
Paroquial e Loja.

