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Programação de nosso Jubileu de Carvalho à página 6.

Próxima edição
O Jornal São Judas de número 470, referente ao mês de Março de 2020, 

voltará a circular no dia 28 de Fevereiro de 2020.

25 DE JANEIRO DE 2020: 
CELEBRE OS 80 ANOS DA 

PARÓQUIA CONOSCO!
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Desde 1967, no primeiro dia do ano, 
com a Solenidade de Maria Mãe de Deus, 
se celebra o Dia Mundial da Paz. Com 
justiça! Dias antes celebramos o Natal 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos 
bíblicos lidos e meditados nessa ocasião, 
chamam Jesus de Príncipe da Paz (Is 9, 5).

A paz da qual Jesus é o Príncipe, não 
tem comparação com a paz que reina nos 
cemitérios, nem é a paz do mais forte 
sobre o mais fraco. Ora nenhum desses 
tipos de paz pode ser comparada à que 
Jesus traz, oferece, doa. Esta é um dom 
sobrenatural, do céu, é uma graça divina. 
Conforme está na primeira leitura da Mis-
sa do 1º dia do ano é a paz que se alcança 
quando o olhar do ser humano se encontra 
com o olhar do Pai: “O Senhor volte para 
ti o seu rosto e te dê a paz!” (Num 6, 26).

É a paz da consciência conformada 
com a vontade de Deus. É a paz da consci-
ência de quem olhou nos olhos do Senhor, 
reconhece sua imperfeição e pequenez, e 
sabe que Ele não rejeita, mas perdoa, aca-
ricia e incentiva a ir adiante. É a paz da 
certeza de que vale a pena fazer o bem, 
mesmo sem o reconhecimento e a recom-
pensa humanas. É a paz de consciência de 
quem sabe que nunca será perfeito, mas 
que sabe que é capaz de fazer muitas coi-
sas boas e certas, ainda que imperfeitas, 
pois, só Deus é perfeito.

Em uma outra circunstância, Jesus dirá 
algo, inicialmente, perturbador porque, pa-
rece, desdizer-se a Si mesmo. Dirá Jesus: 
“Não penseis que vim trazer paz a terra. 
Não...” (Mt 10, 34). Bem entendida, essa 
Palavra de Jesus se constitui uma advertên-
cia, sobretudo para quem quer unir-se a Ele 
e compartilhar o seu projeto de vida.

É que as amigas e amigos da verda-
deira paz, não somente buscam-na para 
si. São pessoas que buscam isso. Mas, 
vão além. Empenham-se em trazer outras 
pessoas para o Senhor. São pessoas que 
se colocam à disposição, a fim de serem 
transformadas em “instrumentos da vos-
sa paz”, como Francisco de Assis que, 
depois que experimentou a paz de Jesus, 
teve que romper com seu pai, e tornou-se 
um instrumento, um artífice da paz para os 
outros. Trabalhar na promoção da paz e 
no combate às formas de violência, exige 
grandeza capaz de suportar, com o Prínci-
pe da Paz, as incompreensões.

Que você tenha a graça de “cruzar seu 
olhar com o olhar do Senhor” e receber 
d’Ele a paz. Que todo esse clima envol-
va e acompanhe nossa comunidade São 
Judas Tadeu comemorando o Jubileu de 
Carvalho e que continuemos protagonistas 
da paz para o futuro da vida e história do 
Santuário. Bom Ano Novo!

ANIVERSÁRIOS DE VIDA RELIGIOSA DEHONIANA

15/01 - Pe. Cleiton Guimarães dos Santos,scj (9 anos). Pe. Erick Max Humberto,scj (8 anos).
02/02 – Pe. Eli Lobato dos Santos,scj (41 anos); Oscar Longen,scj (66 anos), Pe. 
Aloísio Knob,scj (62 anos), Pe. Alcides Pedrini,scj (47 anos); Pe. Daniel Ap. de 
Campos,scj (21 anos); Pe. Reginaldo José de Souza,scj (19 anos)
25/02 - Pe. Antônio dos Santos da Silva (34 anos)

01– Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, Dia da Fraternidade Universal e Dia Mun-
dial da Paz. No Santuário, missas às 07h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na 
igreja nova. A Secretaria Paroquial e Loja não abrirão neste dia. Haverá atendimento 
de Padres para confissões das 8h às 14h na Capela de Bênçãos.
02 – Memória de São Basílio Magno e São Gregório Nanzianzeno
03 – Santíssimo Nome de Jesus. Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora às 9h na 
igreja nova e às 19h30 na igreja antiga.
05 – Solenidade da Epifania do Senhor; Dia dos Reis Magos, Dia da Liberdade de Culto, 
Dia da Gratidão
07 – Memória de São Raimundo de Penyafort, Beata Lindalva J. de Oliveira
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia
12 – Festa do Batismo do Senhor
13 – Memória de Santo Hilário
14 – Dia do Treinador de Futebol
15 – Memória de Santo Arnaldo Janssen. Dia Internacional do Compositor
17 – Memória de Santo Antão, Abade.
18 – Memória de Santa Prisca; Dia Internacional do Riso, Dia do Barbeiro; Dia do Cabeleireiro; 
Dia do Depilador; Dia do Esteticista; Dia do Manicure; Dia do Maquiador e Dia do Pedicure
19 – 2º Domingo do Tempo Comum, Missa dos Baianos com o Bispo Dom Luiz Cáppio, 
às 14h na igreja nova.
21 – Memória de Santa Inês. Dia Mundial da Religião e Dia Nacional de Com-
bate à Intolerância Religiosa
22 a 24 – Tríduo preparatório para a Festa Jubilar de 80 anos  da Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu às 15h e 19h30 na igreja nova.
24 – Memória de São Francisco de Sales; Dia Nacional do Aposentado
25 – Festa da conversão de São Paulo Apóstolo; 465º Aniversário da cidade de São Paulo; 
Dia do Padroeiro da Arquidiocese de São Paulo; Festa Jubilar de 80 anos da criação da Pa-
róquia/Santuário São Judas Tadeu (Missa solene às 15h, presidida pelo Cardeal Dom Odilo 
Pedro Scherer); Missas como aos domingos: 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30. 
Dia dos Correios e Telégrafos e Dia do Carteiro
26 – 3º Domingo do Tempo Comum, Domingo da Palavra de Deus (Instituído pelo Papa 
Francisco em 30/09/2019). 
27 – Memória de Santa Ângela Mérici. Dia Mundial do Hanseniano
28 – Memória de São Tomás de Aquino; Dia dedicado a São Judas Tadeu: no Santuário 
missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h, 18h, 19h e 20h30
29 – Memória de São José Freinademetz
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos e Dia da Saudade
31 – Memória de São João Bosco; Dia Mundial do Mágico

02 – Festa da Apresentação do Senhor; Nossa Senhora da Luz ou da Candelária, Dia 
Mundial da Vida Consagrada (Dia do Religioso). 18º Aniversário de Ordenação Episco-
pal do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. No Santuário haverá bênção das velas em cada 
missa: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18 e 19h30 na igreja nova.
03 – Memória de São Brás, Bispo e Mártir, com bênção da garganta em todas as missas, às 
7h, 9h, 12h, 15h, 17h e  20h.
05 – Memória de Santa Águeda, virgem e mártir
06 – Memória de Santo Paulo Miki e companheiros mártires
07 – Dia Nacional do Gráfico. Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora às 9h na 
igreja nova e às 19h30 na igreja antiga.
09 – 5º Domingo do Tempo Comum
10 – Memória de Santa Escolástica, virgem. Dia do Atleta Profissional
11 – Memória de Nossa Senhora de Lourdes – Dia Mundial do Enfermo: haverá missa 
pelos enfermos às 15h, na igreja nova
12 – Dia da Internet Segura
13 – Dia Mundial do Rádio
14 – Memória de São Cirilo, monge e São Metódio, bispo.
15 – Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil
16 – 6º Domingo do Tempo Comum. Ordenação Diaconal de Arlyson Ernesto F. Go-
mes, Guilherme César Silva Rocha, Jeferson Pereira de Castro, Marco Antônio Borges 
Junior, Reges H. Mercílio, Rodrigo L. de Araújo e Valery Gilbert Ngono Onana, às 10h 
na igreja nova.
22 – Festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo
23 – 7º Domingo do Tempo Comum
25 – Terça-feira de Carnaval. 
26 – Quarta-feira de Cinzas: início da Quaresma (jejum e abstinência). Início da 
Campanha da Fraternidade 2020, tempo de penitência e conversão. Na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu haverá imposição das cinzas em todas as missas, às 7h, 
9h, 12h, 15h, 17h e 20h, na igreja nova. 
28 – Dia dedicado a São Judas Tadeu: no Santuário missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 
13h30, 15h, 17h, 18h, 19h e 20h30 na igreja nova
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CALENDÁRIO FEVEREIROPE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ 
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São Paulo escreve aos cristãos da 
Igreja, na Galácia: “Deus enviou o 
seu Filho nascido de uma mulher” (Gl 
4,4). Há mais de dois mil anos, ressoa 
essa ‘boa notícia’. No presente, ela já 
pode ser ouvida em quase todas as na-
ções do mundo. Povos e línguas, das 
mais variadas localizações em toda 
a terra, escutaram e podem escutar a 
revolucionária e jubilosa mensagem 
que Paulo escreveu outrora. Todos os 

povos, todas as mulheres e homens 
precisam saber disso: “Um Filho nos 
foi dado” (Is 9,5). 

Essa verdade central da nossa fé ca-
tólica, requer de nós três atitudes básicas:

* Primeira: silêncio e contem-
plação. Uma vez que, “o essencial é 
invisível aos olhos,” é preciso outra 
visão, que ultrapasse a do corpo, sem 
excluí-la. É preciso aquela visão que 
faz ver o que está mais profundo, além 

das aparências sensíveis. Somente o 
silêncio e a contemplação permitem a 
visão interior e penetrante.

* Segunda: adoração e gratidão. 
Como os Magos do oriente, que per-
correram muitos quilômetros procu-
rando pelo Senhor Menino, e quando 
“viram o Menino e sua Mãe, O adora-
ram” (Mt 2,11), assim são os cristãos. 
Diante do Senhor Menino, prostram-se 
e O adoram. A adoração é o reconhe-
cimento da grandeza de Deus e da pe-
quenez humana. Não é um exercício 
de autodesvalorização. Não! Jamais. 
Reconhecer a grandeza do Senhor, 
mesmo em sua frágil condição, e a pró-
pria pequenez, põe o ser humano em 
seu verdadeiro equilíbrio e lugar.

* Terceira: acolhimento e dis-
ponibilidade. O Filho que o Pai nos 
envia e doa, espera ser acolhido. Um 
acolhimento afetivo e efetivo que 
não “guarda” o Filho para si, como 
se fosse um objeto da sorte. Mas, um 
acolhimento que desperta a disposi-
ção para levá-lo a quem não o conhe-
ce, e como todos, dele precisa.

Para muitas pessoas, infelizmen-
te, o Natal do Senhor tornou-se uma 
ocasião para intenso barulho. Para 
uma infinidade de luzes e cores pis-
cantes, que causam êxtase. Para gas-
tos desnecessários e ocasião para 
excessos na comida e bebida. No fim 

disso tudo, resta o vazio. Por varia-
das razões, a atenção de muitos tem 
sido desviada e os torna incapazes de 
ver aquilo que vai além dos sentidos. 
Para esses, o Natal tornou-se uma 
coisa fluida, um aroma, um som, um 
‘espírito natalino’.

Não se trata de implicância de um 
cura (padre) um pouco envelhecido ou 
de moralismo ultrapassado. Trata-se 
de apontar um desvio que tem trazido 
um irreparável prejuízo, pois, impede 
uma enorme parcela da população de 
encontrar e conhecer Aquele que é es-
sencial. Que é verdadeiro. Aquele que 
corresponde à necessidade, inapagá-
vel, de cada ser humano, em todos 
os tempos e lugares. ENCONTRAR 
AQUELE FILHO NASCIDO DE 
MULHER E QUE NOS FOI DADO, 
dá ao ser humano as condições de ser 
mais humano. De conhecer-se e apro-
priar-se de si mesmo, de realizar a sua 
vocação e missão.

Irmão e Irmã, este, não é apenas 
mais um Natal. É ‘o’ Natal deste ano. 
É único. Como os pastores e os ma-
gos do Oriente, vá até Belém. Perma-
neça por um tempo com o Menino. 
Feliz Natal do Senhor! 

UM FILHO NOS FOI DADO!
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PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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O Pe. Eli Lobato dos Santos,scj, Pároco e Reitor da Paróquia /Santuário São 
Judas Tadeu recebeu da Câmara Municipal de São Paulo, de iniciativa do Vere-
ador Ricardo Nunes (na foto, com o Pe. Eli), uma carta com votos de Júbilo e 
Congratulações, pela comemoração dos 80 anos da fundação da nossa Paróquia 
em 25 de Janeiro de 2020. A carta é extensiva aos demais integrantes da Paróquia, 
intitulada “Requerimento RDS número 1284/2019”. 

Paróquia é uma parte, uma parcela 
da Igreja local, a qual conhecemos por 
diocese. E várias dioceses médias e pe-
quenas conglomeradas, onde no centro 
há uma grande diocese, conhecemos 
por Arquidiocese.

A paróquia é como que uma filial 
de uma grande organização (a dio-
cese, no caso). Nesta parcela deve se 
realizar tudo o que a Igreja oferece a 
um determinado território: Evangeliza-
ção, Liturgia, Catequese, Sacramentos, 
Promoção da Caridade, Pastorais etc.. 
A paróquia tem um tom mais de famí-
lia. Eu vivo a minha fé no vínculo com 
uma comunidade. É a comunidade 
próxima de onde eu vivo. Na paróquia 
há um sentido de pertença, de partici-
pação ativa, constante, periódica, onde 
acontece meu engajamento e minha 
referência de Igreja. Não existe cristão 
católico que não pertença à uma co-
munidade. A paróquia ainda é a forma 
de organização mais completa de uma 
comunidade cristã. Toda paróquia tem 
um pároco: um padre que é a presença 

do bispo nesta parcela da Igreja local 
(diocese). O pároco está em nome e 
pela autoridade do bispo e tudo o que 
ele realiza deve ser os cuidados do pró-
prio pastor, que é o bispo.

Já um Santuário, é para a tradição 
da nossa fé católica, um lugar onde há 
um fenômeno da fé com um caráter 
extraordinário. Normalmente os San-
tuários nascem de um fato milagroso 
e da proporção como esse fato ganha 
popularidade. A Igreja, discernindo 
e percebendo a autenticidade dessas 
manifestações, erige o Santuário, exi-
gindo dele um atendimento às questões 
celebrativas e litúrgicas, um espaço 
privilegiado e de referência.

Um Santuário pode nascer de uma 
paróquia como é nosso Santuário São 
Judas Tadeu. Por isso, a Igreja exige 
mais, tanto em qualidade quanto em 
quantidade: Sacramentos, Celebrações 
e espaços privilegiados de crescimento 
e vivencia da fé e da espiritualidade. 

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 próxi-
mas edições do Jornal São Judas nesta coluna “Perguntas que a fé responde.” VOTOS DE JÚBILO E 

CONGRATULAÇÕES A TODOS OS 
INTEGRANTES DA PARÓQUIA

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
PARÓQUIA E SANTUÁRIO?

HOMENAGEM PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

CLAUDEMIR MARCEL DE FARIA
Assessor de Liturgia da 

Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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JUBILEU DE CARVALHO

Nos meus 46 anos de sacerdócio, 
exerci diversas missões em diferentes 
lugares. Nunca escolhi, pois sempre 
quis estar disponível à Igreja e fiel à 
obediência que professei ao consagrar 
minha vida a Deus. A obediência passa 
pelo discernimento do superior religio-
so, de quem se recebe a designação para 
trabalhar cá ou lá. Lembro particular-
mente da primeira designação feita pelo 
Pe. Mauro Jungklaus,scj, então superior 
provincial. Poucos meses antes da mi-
nha ordenação sacerdotal perguntou-me 
onde eu esperava trabalhar no início do 
meu ministério. Respondi-lhe que tinha 
adquirido alguma experiência no cam-
po da catequese de iniciação cristã e no 
trabalho social com agricultores; que eu 
achava que poderia dar-me bem em al-
guma Paróquia do interior. Qual não foi 
a minha surpresa quando recebi a minha 
primeira nomeação para... a Paróquia 
São Judas Tadeu! E aqui trabalhei feliz 
por nove anos.

O meu superior pensou mais na 
catequese que na roça donde eu vinha. 
E aqui pude desenvolver um trabalho 
que me enriqueceu muitíssimo: cate-
quese, adolescentes, jovens, pequenas 
comunidades, a criação deste Jornal 
São Judas, a Obra Social. Nesta obra 
reencontrei a roça, nas muitas pessoas 
que dela haviam saído para melhorar 
de vida na cidade, mas encontraram 
somente a periferia, a favela, sem em-
prego... sofrimento e dores.

Depois de cinco anos fui nomeado 

pároco. Neste período, a Paróquia pôde 
contar com excelentes colaboradores 
entre os leigos, além dos padres e re-
ligiosos. Muitos se interessaram por 
estudos de aprofundamento bíblico e 
teológico, criou-se a Escola de Teolo-
gia com aulas semanais durante todo 
o ano, além de diversos cursos para 
formações específicas em liturgia, ca-
tequese e outros setores pastorais. Do 
ponto de vista administrativo, conclu-
ída recentemente a construção da igre-
ja nova, nos dedicamos à construção 
da Casa dos Abarés (chácara), que foi 
muito utilizada para encontros e retiros 
de crianças, jovens e adultos. Também 
surgiram neste período várias das atuais 
Comunidades nos bairros mais afasta-
dos da igreja. Trabalhei na Paróquia de 
Janeiro de 1974 até Abril de 1983. De-
pois, por 32 anos, em várias outras res-

ponsabilidades e lugares, os 12 últimos 
anos em Roma, até Julho de 2015. Ao 
voltar, o superior provincial propôs-me 
o retorno a São Judas. Disse-lhe o meu 
sim. E aqui estou desde aquela data, e 
com muita alegria. Tenho a convicção 
de que esta Paróquia Santuário é uma 
ótima escola de pastoral para padres ini-
ciantes e também um excelente campo 
para colocar a serviço a experiência ad-
quirida ao longo dos anos.

Aqui reencontrei, ainda na ativa, 
diversas pessoas das décadas de 1970 
e 1980 e muitos adultos que então 

eram crianças de primeira comunhão, 
adolescentes ou jovens que, entremen-
tes, haviam constituído suas famílias. 
Também encontrei desafios muito 
diferentes dos daquele tempo. A so-
ciedade urbana se tornou muito mais 
secularizada. Novas influências so-
ciais e culturais, como a ideologia de 
gênero, o indiferentismo religioso e o 
individualismo desafiam a família e os 
valores religiosos. Em muitos pontos, 
tornaram-se até mesmo hostis à Igreja 
e aos valores do Evangelho. Por outro 
lado, cresceram as igrejas evangélicas 
e outras crenças. A própria Igreja criou 
novas Paróquias e Santuários, e menos 
pessoas acorrem a este.

Menos mal que a Igreja de São 
Paulo iniciou há três anos um proces-
so sinodal, caminho de conversão e 
renovação missionária, que traz gran-
de esperança. Nesta minha nova fase 
nesta Paróquia e Santuário trabalho 
com muita alegria na Pastoral Fami-
liar e no acompanhamento do Síno-
do Arquidiocesano, além do serviço 
cotidiano das confissões, celebrações 
de bênçãos e missas. O Santuário é 
um extraordinário campo de pastoral 
e o território da Paróquia, com mui-
tos condomínios e edifícios comer-
ciais, um novo desafio missionário. 
Peço ao Espírito do Senhor que nos 
ilumine para cumprirmos bem a nos-
sa missão nos próximos anos.

Pe. Cláudio Weber,scj em entrevista 
concedida a Priscila Thomé Nuzzi

UM POUCO DA MINHA 
EXPERIÊNCIA NESTA PARÓQUIA 

A Paróquia e Santuário São Judas Tadeu é a Casa de Deus e do Povo, 
onde os fiéis devem encontrar o Cristo vivo e Ressuscitado, com a oração 
e a intercessão do nosso Santo Padroeiro. Este é um lugar de acolhida, de 
orientação, de ajuda espiritual e material, um lugar de piedade e muita fé. 

Que seja local onde muitas graças de Deus sejam derramadas, irradiando 
a vida e a luz de Cristo Ressuscitado, no decorrer deste Ano Novo e sempre. 

Acompanhe ao longo de 2020 os eventos que serão divulgados neste 
Jornal São Judas e participe conosco. 

Celebremos o Jubileu de Carvalho da nossa Paróquia, juntos!

LUGAR DE ENCONTRO 
COM CRISTO RESSUSCITADO

Pe. Cláudio ao centro, em 1983

Na Comunidade Cristo Rei, em 2018. 

Pe. Cláudio em  Novembro de 2019
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Em 25 de Janeiro de 2020, a Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu completa oiten-
ta anos de fundação. Ela já é uma “senho-
ra” e celebra o seu JUBILEU DE CAR-
VALHO. Por isso, no dia 25 de Janeiro de 
2020, faremos a comemoração do Jubileu, 
solenemente, na Missa das 15h, presidida 
pelo Cardeal Arcebispo Dom Odilo Pedro 
Scherer. Queremos render graças e lou-
vores ao Senhor nosso Deus, pelo Santo 
Padroeiro que Ele nos dá. Render graças 
e louvores pelos benefícios corporais e es-
pirituais que, pelas preces e intercessão de 
São Judas Tadeu, o Senhor concede a mi-
lhares de fiéis devotos, como você.

Nossa Paróquia foi fundada em 25 
de Janeiro de 1940, na cidade e Arqui-

diocese de São Paulo, pelo Arcebispo 
Dom José Gaspar de Afonseca e Silva. 
Na época, o Arcebispo criava 25 novas 
paróquias. O Pe. João Büscher, da Con-
gregação dos Padres do Sagrado Cora-
ção de Jesus, dehonianos, foi designado 
a dirigir a Paróquia com este padroeiro 
e foi Pároco desde 17 de Março de 1940 
até 1955. Ele pessoalmente incentivou a 
devoção ao santo apóstolo.  

A imagem de São Judas Tadeu tem 
a Bíblia Sagrada na mão direita, que é a 
Palavra que ele pregou e a machadinha, 
na mão esquerda, com a qual foi morto. 
A partir desta comunidade, a devoção a 
São Judas Tadeu se espalhou por todo o 
Brasil, a ponto de hoje ser considerado o 
segundo santo mais popular do país.

O dia 28 de Outubro, Festa litúrgica 
do Padroeiro, é considerado o dia da fes-
ta maior. É precedido da novena à tarde 
e à noite, com muita afluência de povo. 
Outro dia de intensa vibração da devo-
ção a São Judas Tadeu é o dia 28 de cada 
mês. Desde sua origem, são três as ver-
tentes marcantes que irrigam a vida dos 
devotos que frequentam este Santuário: 
a evangelização, o apostolado social e 
o atendimento das confissões.

A Paróquia/Santuário São Judas Ta-
deu recebe uma multidão cada vez maior 
de pessoas ao longo destes 80 anos. Como 
nas suas origens, continua sendo a Casa 

de Deus, onde o povo, através da devoção 
a São Judas Tadeu vem pedir fé, bênçãos e 
renovar suas esperanças. Apesar de loca-
lizado numa avenida muito movimentada, 
o Santuário São Judas Tadeu proporciona 
local e clima de paz para as pessoas que 
buscam conforto e orientação para as 
mais diversas situações.

Há 80 anos, a Paróquia e Santuário 
de São Judas Tadeu é a Igreja perto do 
povo da cidade de São Paulo!

2020 É O ANO DO NOSSO JUBILEU DE CARVALHO!

CONVITE PARA 
O JUBILEU

TRÍDUO
Dias 22, 23 e 24 de Janeiro de 2020

às 15h e às 19h30, 
na igreja nova. 

MISSA SOLENE 
Dia 25 de Janeiro de 2020

às 15h, presidida pelo Cardeal 
Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo 

Pedro Scherer, na igreja nova. 

Serão celebrações em ação de 
graças pelo Jubileu de Carvalho, 

a Festa dos seus 80 anos, da nossa 
Paróquia.

INAUGURAÇÃO 
DO CAFÉ SÃO JUDAS

Em 25 de Janeiro de 2020 será 
inaugurado o CAFÉ SÃO JUDAS, 
com funcionamento de segunda a 

segunda-feira, das 8h às 20h. 
Você não pode perder!

PRISCILA THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu.
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Entramos no Ano Jubilar dos 80 
anos da existência oficial da nossa 
Paróquia São Judas Tadeu. Ano de 
ação de graças e de renovado com-
promisso com o povo que a esta Casa 
de Deus acorre todos os dias. 

Nosso compromisso se expres-
sa no serviço da Palavra, do Pão, 
da Caridade e da Ação Missionária. 
“Nosso”: das famílias católicas, dos 
agentes de pastoral, dos voluntários, 
das religiosas e dos padres dehonia-
nos, coordenados pelo Pároco, Pe. 

Eli Lobato dos Santos,scj.  
Juntos, reunidos em Assembleia 

paroquial no fim do ano passado, fi-
zemos revisão do trabalho de 2019 
que se encerrava e procuramos proje-
tar nossa missão para 2020. Expres-
samos nossa gratidão a Deus pelas 
boas coisas que pudemos realizar e 
tomamos algumas decisões para con-
tinuar bem a nossa missão em 2020.  

Dentre as muitas coisas pelas 
quais rendemos graças, destacamos: 
a atenção aos jovens em vista de 

sua evangelização; a atividade mis-
sionária que traz esperança a várias 
comunidades da periferia da Paró-
quia, especialmente aos moradores 
do Conjunto Cingapura e arredores; 
o generoso atendimento da Obra So-
cial; a dedicação das equipes pasto-
rais e dos movimentos, os esforços 
de formação pela catequese,  Escola 
de Teologia e semanas catequéticas, 
a doação dos servidores da liturgia 
e das celebrações, a novena de São 
Judas Tadeu, a participação no cami-

nho Sinodal da nossa Arquidiocese 
e a comunhão com nossos pastores, 
Dom Odilo e Dom José Roberto...  
Por tudo, graças a Deus!

Para 2020 a Assembleia renovou 
o seu anseio de evangelizar, orienta-
da pelas diretrizes da Igreja no Brasil 
(Doc. 109-CNBB). Estas apresentam 
a comunidade como Casa, sustentada 
por quatro pilares: a Palavra, o Pão, 
a Caridade e a Ação Missionária. 

No novo ano reorganizaremos a 
nossa dinâmica pastoral de acordo 
com essa feliz proposta: a catequese 
de iniciação cristã, o aprofundamen-
to da fé e a formação bíblica sob o 
pilar da Palavra de Deus; a liturgia e 
o crescimento espiritual com o pilar 
do Pão; o serviço à vida pela atenção 
aos pobres, à juventude e à família 
em nome da caridade e as pequenas 
comunidades, as visitas às casas, na 
consciência de que todo batizado par-
ticipa da Ação Missionária da Igreja.  

Daremos destaque à evangeliza-
ção dos jovens, à Pastoral do Dízimo, 
à melhoria da acolhida e à evangeli-
zação da família. 

O Jubileu dos 80 anos enche-nos de 
esperança e, ao mesmo tempo, do sen-
so de responsabilidade por nossa mis-
são. Assim, desde o começo do Ano 
Jubilar convidamos todos os paroquia-
nos e devotos de São Judas a aprofun-
darem a sua vivência cristã pela prática 
dos Sacramentos da Igreja. Estes serão 
reapresentados nas celebrações do ano, 
um a cada mês. Em Outubro, na Nove-
na do Padroeiro, figurarão como tema 
central. Afinal, os Sacramentos são si-
nais de salvação instituídos por Cristo, 
que sustentam a nossa fé. Eles nos le-
vam a crescer no seguimento de Cristo 
alimentados pela Palavra e pelo Pão, e 
empenhados no serviço à vida pela ca-
ridade e ação missionária.  

PARÓQUIA JUBILAR: 
PROJETOS E AÇÕES PARA 2020

PE. CLÁUDIO 
WEBER, SCJ

OS SACRAMENTOS serão o tema da Novena de São Judas Tadeu 
2020: “Com São Judas Tadeu, celebremos os Sacramentos” e a 

inspiração bíblica: “Hoje a Salvação entrou em tua casa” (Lc 19,9).
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Nos dias 23 e 24 de Novembro, no Recan-
to Sagrado Coração de Jesus na cidade de La-
vras – MG, aconteceu a Assembleia dos Lei-
gos Dehonianos da Província BSP. Estiveram 
presentes leigos de São Paulo, Barretos, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Vale do Paraí-
ba e Mato Grosso, e, infelizmente os leigos do 
Maranhão não puderam comparecer. 

A Assembleia foi conduzida pelo Pe. Túlio 
Marcos Ribeiro Correa, assessor religioso dos 
Leigos Dehonianos da Província BSP – Brasil 
São Paulo e pelo Vicente Bruno Cavalcante de 
Oliveira, coordenador geral.

No 1º dia foi apresentada a retrospectiva do 
triênio 2017-2019, a importância do animador 
do setor e da coordenação local e a prestação 
de contas da coordenação geral. Em seguida 
cada grupo fez uma avaliação de sua caminha-
da e terminamos o dia com uma Adoração ao 
Santíssimo. No segundo dia foram escolhidas 

ações concretas para 2020 e a eleição da nova 
coordenação Geral dos Leigos Dehonianos da 
Província BSP para o próximo triênio. Apresen-
tamos a coordenação geral eleita:
• Coordenador: Vicente Bruno Cavalcante de 
Oliveira - Rio de Janeiro.
• Vice coordenadora: Philomena Pina 
Figueiredo Bussab - São Paulo.
• Tesoureiro: Vanderlei Batista Flausino - Minas Gerais.
•  Secretária: Sônia Aparecida Martins 
Ribeiro – Paraná.

Que Pe. Dehon os abençoe e ajude em todos 
os momentos! Desejamos a todos os leigos e 
leigas que participam do carisma de Pe. Dehon 
e todos os fiéis da Paróquia/Santuário São Ju-
das Tadeu, que tenham um Natal abençoado e 
um Novo Ano de saúde, paz, perseverança e 
realizações.

O Curso de Aprofundamento da Fé é direciona-
do a adultos que desejam amadurecer a Catequese 
que tiveram quando crianças. Esse curso percorre os 
caminhos da Bíblia e a doutrina da Santa Igreja Ca-
tólica. Não há como se amar sem que se conheça a 
realidade de nossa Igreja: a alegria da descoberta de 
um Deus que é Pai de misericórdia e bondade, enche 
nossos corações ao final de cada curso.

Os encontros têm duração de um ano inteiro, ini-
ciando em 05 de Fevereiro de 2020, indo até meados 
de Dezembro, uma vez por semana, às quartas-fei-
ras, das 20h às 21h30. O convite está feito. Espera-
mos você! Inscrições na Secretaria do Santuário São 
Judas Tadeu.

No dia 10 de Novembro de 2019 concluíram o 
Curso de Formação de Catequistas, organizado pela 
Paróquia/ Santuário São Judas Tadeu, 22 pessoas de 
diversas Paróquias. Dentre elas, Santa Terezinha, São 
João Batista, N. Sra. Aparecida (Pedreira), Santa Cru-
z-Comunidade Cristo Ressuscitado, Sagrada Família 
e Santuário São Judas Tadeu. O Curso teve duração 
de três meses, de 15 de Agosto a 10 de Novembro e o 
objetivo foi preparar catequistas a partir da orientação 
sobre o caminho de Inspiração Catecumenal, baseado 
na experiência dos primeiros cristãos,  tendo como 
eixo central o conceito de “Iniciação à Vida Cristã”: 
adesão profunda à pessoa de Jesus, desenvolvido sob 
o prisma litúrgico-bíblico-mistagógico. Com isso, o 
curso pretendeu ser um serviço positivo à Pastoral Bí-
blico-catequéticos da Igreja.

Que os catequistas sejam profetas e mistagogos, 
onde e como o Senhor os conduzir.

Pastorais

PHILOMENA PINA FIGUEIREDO BUSSAB
Coordenadora dos Leigos Dehonianos 

do Santuário São Judas Tadeu. 

LEIGOS DEHONIANOS REALIZAM ASSEMBLEIA

A ALEGRIA DA DESCOBERTA

CURSO DE FORMAÇÃO 
DE CATEQUISTAS

Arquivo Leigos Dehonianos

Osana Abrão
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No ano que passou (2019) em nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, 
apoiados por nossos amigos, Pastorais e Movimentos, tivemos a oportunidade 
de realizar alguns eventos com o intuito de “atrair” os jovens, mostrar a eles que 
o caminho de Deus, na Igreja, é uma OPÇÃO que vale a pena.

Dentre tantas atividades ressaltamos algumas: já no início de Fevereiro 
aconteceu um lual; em Março promovemos a Via-Sacra com a juventude; em 
Abril protagonizamos o teatro da “Paixão de Cristo”; também tivemos dois 
momentos fortes de espiritualidade (Junho/Novembro) com os crismandos, 
seus familiares e amigos; não podia deixar de ressaltar o “Cristoarte” jovens 
oriundos de várias comunidades de São Paulo que se dedicaram em mostrar 
Deus através da arte e passaram dois dias aqui no nosso Santuário; um retiro 
com os jovens crismandos de 3 dias; dois shows: do Thiago Brado e Anjos 
de Resgate, grandes expoentes da música católica no Brasil, principalmente 
entre os jovens; começamos a “Missa com a Juventude” (até então realizada 
no segundo sábado de cada mês, às 19h30); e por fim, finalizamos o ano com 
um “encontrão”, em Dezembro, que chamamos de “Encontrar-Te.”

A Igreja precisa de todos, especialmente da juventude, como afirmava o Papa 
Francisco na Jornada Mundial da Juventude no Brasil em 2013: “A Igreja precisa 
de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam!” 

É com essa e tantas outras motivações que buscamos promover momentos 
de encontro com nossos jovens. É o que continuaremos fazendo em 2020!”O 
coração da Igreja é jovem precisamente porque o Evangelho é como uma lin-
fa vital que a regenera continuamente. Cabe a nós ser dóceis e cooperar nes-
ta fecundidade (...).” Ajudemo-nos a fazer da nossa Igreja sempre mais viva, 
apoiando nossos jovens, incentivando-os e testemunhando que VALE A PENA 
conhecer Jesus mais de perto.

Se você compartilha dessa mesma ideia, dê um “like”, uma “curtida” nas 
páginas sociais do nosso Santuário e acompanhe nossos eventos 
(www.saojudas.org.br). Contamos com você em 2020!

Pastorais

PE. ERICK MAX HUMBERTO,SCJ

MISSAS COM 
A JUVENTUDE

Local: Santuário São Judas 
Tadeu (igreja nova).

Local: Santuário São Judas 
Tadeu (igreja nova).

Janeiro de 2020
Horário: 19h30

Fevereiro de 2020
Horário: 19h30

Dia

11
Dia

08

Fo
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BALANÇO: CERCA DE 50 MIL PESSOAS 
ATENDIDAS EM 2019!

INSCRIÇÕES ABERTAS!A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

Os números da Obra Social São Judas Tadeu, referentes aos atendimentos reali-
zados em 2019, mostram que até Novembro, 49.796 pessoas haviam sido benefi-
ciadas por alguma ação ou projeto desenvolvido na Obra. E é com o coração cheio 
de gratidão que estamos aqui para dizer: OBRIGADO a você que esteve conosco. 
Essa missão, iniciada lá na década de 1940 com o Apostolado da Caridade da re-
cém-criada Paróquia São Judas Tadeu, vem se fortalecendo cada vez mais. Confira:

Projeto Abrindo Portas com a Coach Vivian Castanheda: Dicas e orientações 
para quem está à procura de emprego: currículo, entrevista e preparação. Próximos 
encontros: Dia: 18/01/2020 e 15/02/2019 das 9h às 11h30.

Projeto Colo Materno: Dicas, orientações e trabalho de conscientização com as 
gestantes. Serão 2 encontros mensais, aos sábados. Início da 1ª turma em Fevereiro. 

Para lançar o projeto “Colo Materno” será realizado um Seminário sobre a Pre-
venção de Gravidez na Adolescência no dia 01/02/2020 com a presença de diver-
sos especialistas, das 8h30 às 11h30, no Salão Dehon.

Clube de Mães - Gratuito: Curso de Crochê e Tricô para Gestantes e interessados 
em geral. Início dia: 06/02/20, às sextas-feiras, das 14 às 16h.

Curso de Artesanato - Gratuito: Aprenda a fazer fuxico e bijuterias. Início: 
03/02/20, terça feira. 

Curso de Massas e Molhos Artesanais com o Chef Sílvio: Faça e venda massas 
italianas de gnocchi e lasanha. Dia: 19/02/20, quarta-feira, das 12h30 às 16h30. Va-
lor de R$15,00 em dinheiro no ato da inscrição.

Projeto Viva Melhor – Acupuntura: Tratamento com práticas interativas com-
plementares. Acontece às terças-feiras das 13h às 16h30 e às sextas-feiras das 8h às 
12h e das 13h às 16h30. Valor de R$ 30,00 cada sessão. Agende: (11) 98590-9446 
ou 98154-7037. 

Projeto de Ventosaterapia - gratuito: Alívio de dores na coluna, dores muscu-
lares, abdominais, dor de cabeça etc. Atendimento às quartas-feiras a partir do dia 
08/01/20. Agendamentos: (11) 97018-6199.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Obra Social: Avenida Piassanguaba, 3061, Planalto Paulista, São Paulo – SP 
(ao lado do Santuário). (11) 5078-6544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br

Pagamento apenas em dinheiro. No dia da inscrição, é preciso trazer cópia do 
RG para a emissão do Certificado.

VOCÊ PODE AJUDAR!

Doe alimentos não 
perecíveis, roupas e 
calçados, móveis em bom 
estado, eletrodomésticos, 
eletrônicos etc.

DOAÇÕES VIA 
DEPÓSITO BANCÁRIO
Banco Bradesco
Ag. 2818, C.C. 4397-4
CNPJ: 04322035/0001-06

RENATA SOUZA

CORAÇÃO 
VOLUNTÁRIO!

Hoje, cerca de 50 voluntários atu-
am na Obra. São pessoas dedicadas 
e comprometidas a mudar a vida do 
próximo. A você que faz parte desse 
time, nossos sinceros agradecimen-
tos. Quer ser um voluntário? Entre 
em contato conosco: obrasocial@
saojudas.org.br

Rumilda Baltazar, voluntária

CURSOS PROFISSIONALIZANTES
EM PARCERIA COM A ESCOLA ALPHA

Dia Inscrições até Valor
Berçarista e 
babá

10/02 das 9h 
às 16h 05/02/20 R$ 100,00

Cuidador de 
idosos

11 e 18/02 das 
9h às 16h 06/02/20 R$ 150,00

Portaria, 
Controlador 
de Acesso e 
Recepção

14/02 das 10h 
às 16h 11/02/20 R$ 80,00

ATENDIMENTO SOCIAL  2.943

ATENDIMENTO JURÍDICO 146
PROJETO BEM VIVER 1.760
ATENDIMENTO FARMÁCIA 12.218
MEDICAMENTOS DOADOS 
ASSISTIDOS 28.409

CESTA BÁSICA ASSISTIDOS 2.101
SACOLAS DE ALIMENTOS 
ASSISTIDOS 440

CESTA BÁSICA 
COMUNIDADES 306

CESTA BÁSICA PARÓQUIAS 184

CLUBE DE MÃES (REUNIÃO) 115

VICENTINOS (VISITAS) 124

CESTA BÁSICA VICENTINOS 120
SACOLA DE ALIMENTOS 
VICENTINOS 32

CESTA BASICA ENTIDADES 615
CURSO DE PINTURA 49
CURSO DE ARTESANATO 106
CEI SÃO JUDAS 100
ALFABETIZAÇÃO DE 
ADULTOS 20

ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO 4800

ATENDIMENTOS / PACIENTES 720
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112º ENCONTRO DE 
CASAIS COM CRISTO

O 112º ECC-Encontro de Casais 
com Cristo da Paróquia/Santuá-
rio São Judas Tadeu será nos dias 
20,21 e 22 de Março. Inscreva-
-se na Secretária Paroquial até o 
dia 12 de Março. Contatos: Pau-
lo (11) 95119-6117 ou Evelyn 
(11)98371-5900.
E-mail:eccsaojudastadeu@hot-
mail.com

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: radiosaoju-
dastadeu.com ou baixe pela Google 
Play nosso Aplicativo: Rádio São 
Judas Tadeu. 

BÊNÇÃO DA GARGANTA NO 
DIA DE SÃO BRÁS

No dia 03 de Fevereiro, ocor-
re a memória de São Brás, bispo e 
mártir. Na Paróquia/Santuário São 
Judas Tadeu será dada a bênção da 
garganta em todas as missas: às 7h, 
9h, 12h, 15h, 17h e 20h.

ORDENAÇÃO DIACONAL
No dia 16 de Fevereiro, às 10h, 

serão ordenados diáconos na igreja 
nova da Paróquia/Santuário São Ju-
das Tadeu: Arlyson Ernesto F. Go-
mes, Guilherme César Silva Rocha, 
Jeferson Pereira de Castro, Marco 
Antônio Borges Junior, Reges H. 
Mercílio, Rodrigo L. de Araújo e Va-
lery Gilbert Ngono Onana. Participe!

NOVA TURMA DA ESCOLA 
DE TEOLOGIA PARA LEIGOS

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 segun-
da-feira das 20h às 21h30, durante 
2 anos. Os temas serão desenvol-
vidos por módulo. Inscrições na 
Secretaria Paroquial, com o paga-
mento de uma taxa de R$30,00.

DOM JOSÉ ROBERTO É O 
NOVO BISPO DE LIMEIRA 

No dia 20 de Novembro o Papa 
Francisco nomeou Dom José 
Roberto Fortes Palau, bispo 
auxiliar da Arquidiocese de 
São Paulo, como novo bispo 
da Diocese de Limeira, SP. A 
missa de posse será no dia 18 de 
Janeiro de 2020. 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
No dia 26 de Fevereiro, Quarta-
feira de Cinzas, dia de jejum 
e abstinência, inicia na Igreja 
o tempo da Quaresma. Na 
Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu haverá imposição das 
cinzas em todas as missas, 
às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 
20h, na igreja nova. Neste dia 
começa no Brasil a Campanha 
da Fraternidade 2020 com o 
tema: “Fraternidade e Vida: 
Dom e Compromisso” e do 
lema “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele” (Lc 10,33-34). 

31 DE DEZEMBRO E 1º DE JANEIRO
Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, no dia 31 de Dezembro serão 
celebradas missas às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e às 19h30 a Solene Missa 
de Ação de Graças pelo ano de 2019, na igreja nova. Não haverá missa 
às 20h. A Secretaria Paroquial, Loja e Capela de Bênçãos (Confissões) 
atendem das 8h às 14h. 
No dia 1º de Janeiro 2020 haverá missas às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria Paroquial e Loja não 
abrirão neste dia. Haverá atendimento de Padres para confissões das 
8h às 14h na Capela de Bênçãos

MISSA DOS BAIANOS
No dia 19 de Janeiro, domin-

go, será celebrada a tradicional 
Missa dos Baianos na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, às 
14h na igreja nova, presidia por 
Dom Luiz Cappio, bispo da dio-
cese de Barra (BA). 

APRESENTAÇÃO DO SENHOR
No dia 02 de Fevereiro, domingo, 
ocorre a Festa da Apresentação de 
Jesus Cristo ao Templo pelas mãos 
de Maria e de José. É também Dia 
Mundial da Vida Consagrada. Na 
Paróquia/Santuário haverá bênção 
das velas em cada missa: às 7h, 
8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h 
e 19h30 (igreja nova). Traga suas 
velas e venha participar! 

VIA-SACRA NA QUARESMA
Na Paróquia/Santuário São 

Judas Tadeu a oração da Via-
-Sacra vai iniciar em 04 de 
Março. Sempre na igreja an-
tiga: às quartas-feiras, após a 
missa das 9h e às sextas-feiras, 
após a missa das 15h.

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 12 de 
Dezembro de 2019. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou 

(11) 5072-9928 e site: www.saojudas.org.br
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FAMÍLIA DOS 
DEVOTOS DE SÃO 
JUDAS TADEU!

Como toda Família temos um amor especial uns pelos outros! Assim, acolhemos você que-
rido devoto com muito amor e carinho em nosso Santuário! Ajude-nos a dar continuidade aos 
nossos projetos de Evangelização! FAÇA PARTE DA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO 
JUDAS TADEU E COLABORE para que nosso Santuário seja sempre a sua casa, espaço de 
acolhida e devoção!

Preencha o cadastro e entregue na Secretaria Paroquial ou envie para: santuario@saojudas.
org.br ou WhatsApp (11) 9 9204-8222. Você receberá mensalmente a Revista  São Judas 
e um boleto para colaboração espontânea. PARTICIPE! 

Você pode nos ajudar via transferência bancária: 
Paroquia São Judas Tadeu 

CNPJ 63.089.825/0115-02 Bradesco Ag 2818-5 c/c 0028-0

Nome Completo:

Endereço:

CEP:                                       Data de nascimento:
 
Telefone residencial:

Celular:
 
CPF:
 
E-mail:
 


