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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – NÃO PODE SER VENDIDA

EDIÇÃO COMEMORATIVA DO
JUBILEU DE CARVALHO!

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU:

80 ANOS COMPARTILHANDO
FÉ, DEVOÇÃO E ESPERANÇA!

#80 ANOS COMPARTILHANDO
FÉ, DEVOÇÃO E ESPERANÇA!

Em 2019 realizamos a promoção “Rumo aos 80 anos”, na qual devotos e paroquianos
puderam enviar à nossa Redação fotos antigas em nossa Paróquia. Com isso, todos puderam testemunhar a alegria de participar desta comunidade e de pertencer à grande
Família dos Devotos de São Judas Tadeu. A todos que participaram, o nosso “Muito obrigado”! Confira algumas fotos:

São Judas
Tadeu
Faça parte da “Família dos Devotos de São Judas Tadeu” e receba a Revista São Judas,
mensalmente em sua casa! Entre em contato:
WhatsApp (11) 9 9204 8222 / santuario@saojudas.org.br
AJUDE-NOS A EVANGELIZAR!
Doações online: www.saojudas.org.br / Depósito bancário: Banco Bradesco: Ag. 2818-5,
C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02.

EDITORIAL
DIA MUNDIAL DA PAZ
No 1º dia do ano, Solenidade de Maria Mãe de Deus, se celebra também 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 é um dom sobrenatural, do céu, é uma
graça divina. Conforme está na primeira leitura da Missa 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, de quem
olhou nos olhos do Senhor, reconheceu sua imperfeição e pequenez, e
sabe que Ele não rejeita, mas perdoa, acaricia e incentiva a seguir em frente. É a paz da certeza de que vale a pena fazer o bem, mesmo sem o
reconhecimento e a recompensa humanas. É a paz de consciência de
quem sabe que nunca será perfeito, mas que sabe que é capaz de fazer
muitas coisas boas e certas, ainda que imperfeitas, pois, só Deus é perfeito.
Em uma outra circunstância, Jesus dirá algo, inicialmente, perturbador
porque, parece, 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 advertência, sobretudo para quem quer unir-se a
Ele e compartilhar o seu projeto de vida.
É que as amigas e amigos da verdadeira paz, não somente buscam-na
para si, mas, vão além. Empenham-se em trazer outras pessoas para o
Senhor, a fim de serem transformadas em “instrumentos da 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.
Que você tenha a graça de “cruzar seu olhar com o olhar do Senhor” e receber d’Ele a paz. Que todo esse clima envolva 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!
Pe. Eli Lobato dos Santos,scj
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UM POUCO DE HISTÓRIA

NASCE UMA

PARÓQUIA!

Em 25 de Janeiro de 1940 era assinado o documento que oficializava a criação
de uma pequena paróquia no centro da cidade de São Paulo, a Paróquia São Judas Tadeu que hoje é também um dos maiores Santuários do Brasil. De lá para
cá foram 80 anos de incontáveis momentos até chegar aqui. Neste ano em que
comemoramos o JUBILEU DE CARVALHO, queremos levar a você, devoto de São
Judas Tadeu e principal agente na construção dessa história, um pouco de como
foi esse caminho percorrido com tanto esforço, mas também com tanto amor.

Nossa Paróquia foi fundada em 25
de Janeiro de 1940, na cidade e Arquidiocese de São Paulo, pelo Arcebispo
Dom José Gaspar de Afonseca e Silva.
A igreja começou a funcionar numa
pequena casa, que servia de depósito
e armazém, situada à Avenida Felício
Fagundes (hoje, início da Rua Fagundes Filho e Avenida Jabaquara). A casa
foi transformada em capela, onde
eram celebradas as primeiras missas e
demais sacramentos.

O Pe. João Büscher, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus, dehonianos, foi designado por
Dom José a dirigir a Paróquia, sendo
ele o primeiro vigário. Ele, pessoalmente, incentivou a devoção ao santo apóstolo, sem dúvidas foi um grande precursor da devoção a São Judas Tadeu.
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A quadra onde se localiza o complexo do Santuário na Avenida Jabaquara, número 2682, foi a base
do desenvolvimento físico do nosso
espaço. A igreja “antiga” com suas
dependências teve sua construção
iniciada em março de 1943, sendo
inaugurada já em abril de 1944.

A construção da igreja “nova” começou em 1963 e em 1964 já entrou em
uso, sendo concluída e inaugurada
em 1980.

Por que as igrejas antiga e nova?
As duas igrejas, lado a lado, têm cada uma
a sua identidade que as caracterizam expressivamente. A igreja antiga refere-se ao
culto do apóstolo e mártir São Judas Tadeu,
com a imagem colocada bem visível no nicho maior, no altar. Trata-se da primeira e
única imagem de devoção ao santo apóstolo. A outra – conhecida como “igreja nova”
– caracteriza-se pelo enorme crucifixo (11
metros em madeira) na parede frontal, o lugar de maior visibilidade da igreja. A característica mais expressiva é o altar-mor central – que representa Jesus Cristo rodeado
por 12 colunas que recordam os 12 apóstolos. Chama-se a este ambiente uma igreja
Cristocêntrica.
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SANTUÁRIO

DE PARÓQUIA

A SANTUÁRIO
SINAIS SAGRADOS

O projeto de estabelecer aqui um Santuário existia já na intenção do Arcebispo
Dom José Gaspar de Affonseca e Silva ao instalar esta Paróquia, em 1940. Tradicionalmente já era chamado pelo povo como “Santuário São Judas Tadeu,” até que
oficialmente em 18 de novembro de 1997, o Cardeal Arcebispo Dom Paulo Evaristo
Arns oficializou e consagrou o templo como Santuário São Judas Tadeu Apóstolo e
Mártir. Em 2022 celebraremos 25 anos desta conquista.
		

Imagem de São Judas Tadeu

A imagem de São Judas Tadeu que se popularizou
no Brasil é a mesma que se encontra na igreja
antiga do Santuário. Mas, se a compararmos com
outras representações do apóstolo, ao redor do
mundo, notaremos algumas diferenças. Isso porque
na época da criação da Paróquia, não havia imagem
do Santo no país (ou era muito difícil de encontrar),
por isso foi encomendada uma de Portugal. Porém,
não chegaria a tempo para a primeira Festa, em 28
de Outubro de 1940.

Então, de onde veio
a imagem de São
Judas Tadeu que todos
conhecem hoje?
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A imagem de São Judas Tadeu que se encontra
na igreja antiga do Santuário é a primeira e única,
usada desde a primeira festa. Ela foi adaptada de
uma imagem de São José, modelada na oficina de
artesanato da firma Aldo Bove, é toda de gesso e
tem 1,57 cm de altura - 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.

Relíquia
A relíquia de São Judas Tadeu utilizada
principalmente nos dias 28 para dar a bênção aos devotos é um pedaço do osso do
fêmur do apóstolo. Ela chegou até nós, por
meio de um padre capelão militar, em 1945
ou 1946. Junto, um documento garante a
autenticidade da relíquia.

A Cruz de Cedro
A grande cruz de madeira do presbitério
da igreja nova foi feita especialmente para
o Santuário em 1970 e não há outra igual.
O trabalho é entalhado à mão, sem uso de
maquinário, apenas talhadeiras manuais e
formões. Trata-se de uma obra do escultor
austríaco Hans Bachler, que vivia em Treze Tilhas (SC). O corpo de Cristo, uma tora inteiriça
de madeira de cedro, mede 4,35m de altura;
pesando 800 kg; está preso à cruz de 11m.
JANEIRO 2020
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LINHA DO TEMPO

80 ANOS DE MISSÃO
O objetivo do Santuário São Judas Tadeu é aproveitar os valores da devoção popular
para levar o povo de Deus a Jesus Cristo e à sua graça e salvação. O Santuário é, hoje,
a igreja mais frequentada da cidade de São Paulo, não só aos domingos (com 8 missas celebradas) como também durante a semana (6 missas diárias) e para a prática
do sacramento da Reconciliação (confissão individual). Desde sua origem, são três as
vertentes marcantes que irrigam a vida dos devotos que frequentam este Santuário:
a evangelização, o apostolado social e o atendimento das confissões.
Fizemos uma linha do tempo com as principais conquistas e acontecimentos dos
últimos 80 anos, que temos registro. Confira:

1940
a1955

1955
a 1961

Vigário Pe. João Büscher, scj
25 de Janeiro de 1940 - Criação da Paróquia
17 de Março de 1940 – Posse do Vigário Pe. João Büscher, scj e a
escolha do santo como padroeiro no Bairro do Jabaquara.

Pároco
Pe. Teodoro Becker, scj

28 de Outubro de 1940
1ª Festa de São Judas Tadeu
16 de Março de 1941 – Inauguração da igreja matriz provisória
em um salão na Av. Jabaquara.
05 Abril de 1944 - Inauguração da igreja antiga na Av. Jabaquara
24 de Setembro de 1944 – Criação do Apostolado da
Caridade (atual Obra Social São Judas Tadeu)
1945 – Início da distribuição do boletim
informativo “A Voz de São Judas”. Com o
formato de uma folha de papel dobrada,
circulou por 15 anos.
22 de Outubro de 1950 – Inauguração da Escola
Paroquial com 700 alunos e Sala São Judas para
reuniões, aulas de catecismo, teatro e cinema.
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1964 – Uso provisório da igreja nova (ainda em construção)
1964 - Rádio Record passou a fazer, mensalmente no
dia 28, a transmissão da Santa Missa das 18h como
parte integrante do programa Zé Bétio. A transmissão foi
realizada por mais de 10 anos.
28 de Outubro de
1963 – Bênção da Pedra
Fundamental do Santuário.
Janeiro de 1962/1963 – Início
da terraplanagem para construção
da igreja nova. Projeto do
engenheiro Giulio Del Fabro e a
construção do Sr. Alfredo Moreira.

1961
a 1969
Pe. Mauro P. Junklaus, scj

Pároco Pe.
Eduardo Luiz Knob, scj
1970 – Aquisição da cruz de
madeira da igreja nova

1969
a 1974

1981 – Elaboração da
oração a São Judas
Tadeu oficial do
Santuário
(utilizada até hoje).

1982 –
Construção na
Chácara dos
Abarés (local
de retiros).

1980 – Desenvolvimento
de Pastorais,
Comunidades, setor
de Comunicação e
Construção do Salão
Dehon.
Pároco
Pe. Cláudio Weber, scj

1974
a 1978

1979
a 1983

Pároco Pe. Rudy
Antônio Mildner, scj
28 de Julho de 1976 – A
publicação “Voz de São Judas”
é ampliada e ganha o título de
jornal, sob o nome de “Informativo
São Judas” fundado por padre
Cláudio Weber, scj.

Maio de 1978 – Início da
Oficina de Costura na Obra
Social São Judas Tadeu

Conclusão das obras
da igreja nova
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1992 – Reinauguração da Sala São Judas e criação do grupo de
teatro Vivarte.
01 de Abril de 1990 – Construção da Creche São Judas, atual CEI
(Centro de Educação Infantil); Início do Serviço Psicológico Voluntário

03 de Maio de
1983 - Criação do
MEM (Movimento
Educacional do Menor)
pelo Pe. José Felipe
Dalcegio e leigos Sra.
Samira e Sr. Angelo A.
Mastandrea.

Outubro de 2000 – Pintura
da imagem de São Judas
Tadeu externa da igreja nova

Pároco Pe. Nicolau Kohler, scj

1994
a 1999

1997 – Oficialização do Santuário
pelo Cardeal D. Paulo Evaristo Arns

Pároco e Reitor
Pe. Belmiro Rauber, scj
2000 – Criação da Escola de
Formação São Judas Tadeu
Apóstolo sob a responsabilidade de
Pe. Elói José Schons, scj.
2002 – Criação do Projeto Bem Viver
na Obra Social São Judas Tadeu.

Pároco e Reitor Pe.
Sérgio Hemkemeier, scj

1999 – Início da transmissão da
Missa das 17h pela Rádio 9 de
Julho e programas de Rádio, a Voz
de São Judas Tadeu.
- Início da Campanha “Família dos
Devotos de São Judas Tadeu”.
1999 – Início de uma série de
reformas em todo o Santuário

8

2000
a 2003
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Outubro de 2000 – Conclusão das
reformas iniciadas no ano anterior
e restauração de imagens, inclusive
a de São Judas Tadeu.

Foto: Helder Teixeira

1983
a 1994

2006 – Reforma do telhado da igreja antiga
2007 – Reforma na Creche e parte da Obra Social
2008 – Campanha do Tijolinho para construção de
rampas de acesso na entrada da igreja nova

2016 – Reformulação
do setor administrativo
da Paróquia e Obra
Social.

18 de Outubro de 2009 –
1º Encontro “Família em Botão”

Pároco e Reitor Pe.
Sérgio Hemkemeier, scj

Pároco e Reitor Pe. Marcelo
Alves dos Reis, scj

2004
a 2009

2010
a 2013

2014
a 2017

25 de Maio de 2014
– Reinauguração da
Capela de Nossa
Senhora Aparecida na
igreja nova.

2018 atual

2013 – Início da transmissão da
missa das 7h pela Rede TV e
Rádio Capital. Atualmente essa
missa é transmitida pela Band TV.

Pároco e Reitor Pe. Luiz
Fernando Pereira,scj

2011 – Criação da Pastoral da
Acolhida

Pároco e Reitor Pe. Eli
Lobato dos Santos, scj
2018 - Início da Web
Rádio São Judas
Tadeu
2018 - Reforma da
Capela de Bênçãos

2019 - Reforma da capela do
Santíssimo na igreja nova

2019 – Início
do processo de
reestruturação
organizacional.
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EVANGELIZAÇÃO

ATUAÇÃO SACRAMENTAL
Além de Santuário, esta comunidade é também Paróquia.
Portanto possui um grande núcleo pastoral, fundamental
para a vivência comunitária, o aprofundamento e a
perseverança na fé. Atualmente temos cerca de 50
organismos, entre pastorais, grupos e movimentos. Confira
em www.saojudas.org.br quais são e o que fazem.
ALGUNS NÚMEROS
Os organismos vivos da organização Pastoral devem ser
voltados para as exigências da Ação Evangelizadora: serviço,
diálogo, anúncio e testemunho.
CONFIRA ALGUNS NÚMEROS DA ATUAÇÃO SACRAMENTAL
DA PARÓQUIA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS:
ANO

BATISMOS

CASAMENTOS

CRISMA

1ª EUCARISTIA

2009

955

170

124

2010

897

151

90

2011

861

162

102

Média de 50 por
ano,
totalizando 500

2012

896

129

108

2013

832

110

89

2014

859

125

39

2015

913

101

90

2016

870

96

71

2017

679

100

104

2018

661

94

80

2019

458*

72

64

*até o dia 24/11.

NOVAS PARÓQUIAS
No correr dos anos, cinco florescentes paróquias foram
desmembradas da originária São Judas Tadeu:
Na ordem cronológica, são elas: Nossa Senhora da
Conceição, no município de Diadema; Nossa Senhora das
Graças, da Cidade Vargas; Nossa Senhora de Lourdes, do
Planalto Paulista; Santo Afonso de Ligório, da Água Funda;
São João Batista, da Vila Guarani.
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TESTEMUNHOS

O

DESPERTAR
DE VOCAÇÕES

Nesses 80 anos a Paróquia/Santuário São Judas Tadeu tem despertado a vocação
do Povo de Deus ao seu serviço, às vezes à adesão total no comprometimento à
missão. Muitos têm ouvido e atendido ao chamado que o Senhor Deus faz nesta
comunidade, em especial. Às vezes o chamado acontece em outra comunidade e o
jovem desenvolve a sua vocação aqui. Confira alguns testemunhos dessas vocações:

Pe. João Luiz
Uzan Malnalcich

Desde cedo pensava em
ser padre. Mas foi no ano de
1973 que dei os primeiros
passos. Procurei a Paróquia São Judas Tadeu
e fui muito bem acolhido pelo padre Zezinho,
na época era o encarregado do trabalho vocacional. Foi aqui que entrei para o Grêmio Jovem de São Judas Tadeu onde conheci muita
gente boa e fiz amizades que duram até hoje.
No ano de 1975 ingressei no Seminário
Dehonista de Curitiba e por 14 anos contei
com a contribuição de excelentes padres e
religiosos para minha formação. Dentre eles
destaco padre Zezinho, padre Nicolau Kohler
e Irmão Vicente do Rosário.
No ano de 1988 fui ordenado Padre no Santuário São Judas Tadeu, junto com meu querido amigo e confrade (+) Pe. Donizete Queiroz.
Devo minha vocação a Deus pelo chamado,
à minha família pelo apoio e à Congregação
pela confiança e aos inúmeros leigos e leigas
que conheci nos muitos lugares por onde
passei nesses anos todos. Deus sempre esteve
presente e teve paciência e misericórdia para
comigo. Deus é muito bom!

Maria de Fátima
Uchoa de Alencar

Sou do estado da Bahia,
da cidade de Barra. Quando cheguei a São Paulo, comecei a atuar como catequista na Comunidade Anchieta, pertencente à Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu. Neste tempo
iniciei o acompanhamento vocacional com
a Pastoral Vocacional da Paróquia. Em 1994
entrei na Congregação das Irmãs Apostolinas. Em 2000 fiz minha primeira profissão
religiosa.
A Paróquia de São Judas sempre esteve
presente na minha caminhada vocacional.
As Irmãs Apostolinas me ajudaram a continuar servindo à Paróquia e à Comunidade
Anchieta nas celebrações, encontros e na
equipe de Pastoral Vocacional, na Pascom
e em outras atividades.
Hoje estou em missão na Itália, mas sempre estou em contato com muitas pessoas
que fizeram parte desse meu caminho vocacional. Por isso sou muito grata à Paróquia São Judas Tadeu e desejo que esses
80 anos possam revitalizá-la para continuar
sempre servindo ao Povo de Deus.
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Reprodução da “coleção Série Sagrada”, Editora Brasil América (extinta).

Continua...

