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Com a graça de Deus, iniciamos o ins-
trutivo Tempo da Quaresma. A rica tradi-
ção litúrgica e espiritual da Igreja Católi-
ca desenvolveu-se, preparou e oferece um 
abundante alimento, principalmente nos 
tempos fortes do Ano Litúrgico, como é o 
Tempo Quaresmal. O que propõe a Qua-
resma? Esmola, Oração e Jejum.

A esmola: é a atitude de abertura. 
Não é a moedinha doada a um pedinte 
que passa. Também não é doar algo que 
está sobrando. É muito mais do que isto. 
Deve-se entender a prática da esmola 
como sendo a abertura, em mim, para 
que a outra pessoa possa entrar. É a aber-
tura, em mim, que combate o egoísmo, o 
autocentrismo e o narcisismo e me per-
mite voltar para o outro, a fim de conhe-
cer, acolher e servir. É dar espaço ao al-
truísmo, à solidariedade, à fraternidade.

A oração: é a atitude de abertura 
para as coisas espirituais. É abertura ao 
Senhor, é a prática da busca pelas coisas 
que não passam. Uma certa tradição espi-
ritual ensina que “a oração é uma questão 
de amor”. Se alguém ama o Senhor, en-
tão ora. Quando se ama, deseja-se “ficar” 
com a pessoa amada (cf. Lc 10,39), em si-
lêncio, na companhia dela ou ouvindo-a.

O jejum: é muito mais do que comer 
menos na Quarta-feira de Cinzas e na 
Sexta-feira da Paixão. Jejum é a prática 
do autodomínio. Há muitas coisas que 
atraem e dominam o ser humano. De to-
das, com a maior força de atração, encon-
tra-se a comida. E sua atração é tão forte 
que a comida chega a ser devorada. Quem 
se exercita na prática do jejum, aplica-se 
no domínio dos instintos da fome, daí pas-
sa a dominar os outros instintos, como a 
agressividade e a pulsão sexual.

Assim sendo, durante a Quaresma, 
exercitar-se na prática da esmola poderá 
traduzir-se em mais atenção para com as 
pessoas, começando pelas mais próximas 
até as mais distantes. Atenção, conheci-
mento, disposição para servir, conforme 
a realidade e as possibilidades.

Exercitar-se na prática da oração pode-
rá traduzir-se numa atenta autoavaliação a 
respeito de seu amor para com o Senhor. 
Em seguida, pode-se tomar o firme pro-
pósito de começar pelo básico até chegar 
a progredir, como por exemplo: trabalhar 
as disposições interiores, a fim de ser fiel à 
oração de cada dia, mesmo que seja peque-
nina, e à participação na Missa dominical. 
E o quanto possível, rezar a Via-sacra.

Exercitar-se na prática do jejum pode-
rá traduzir-se em fazer pequenas renún-
cias e abstinências, bem como a aplicação 
em pequenas boas obras. Por exemplo: 
a renúncia a um gasto em vista do gozo 
pessoal e a destinação do mesmo valor a 
uma obra de caridade. A renúncia de um 
certo descanso para concluir um trabalho 
que faz tempo está esperando. Ou ainda, a 
renúncia a fazer um comentário negativo 
sobre alguém ou algo e procurar descobrir 
o que há de positivo neste alguém ou algo.

Além dessas tradicionais práticas 
quaresmais, no Brasil, como já escrevi 
no mês passado, a Quaresma traz a Cam-
panha da Fraternidade. Neste ano, com 
o tema: “Fraternidade e Vida: dom e 
compromisso”. A vida, que é dom de 
Deus Criador, depende do compromisso 
humano de acolher, proteger, cultivar e 
gerar mais vida.    

O Jornal São Judas é distribuído gratuitamente, cada dia 28, aqui no Santuário 
São Judas Tadeu. Mas para enviá-lo à casa dos leitores a colaboração é de 

R$30,00 para cobrir as despesas de Correio durante um ano.

01– 1º Domingo da Quaresma
05 – Dia do Filatelista Brasileiro; Dia Nacional da Música Clássica 
06 – Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora ao Sagrado Coração de 
Jesus às 9h na igreja nova do Santuário (Apostolado da Oração) e às 19h30 na 
igreja antiga
07 – Memória das mártires Santas Perpétua e Felicidade; Dia Nacional da Advo-
cacia Pública e Dia do Fuzileiro Naval
08 – 2º Domingo da Quaresma. Dia Internacional da Mulher: em todas as Mis-
sas no Santuário haverá oração e bênção especialmente para as mulheres.
10 – Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo 
14 – 177 anos do nascimento de Pe. Dehon: Dia de Orações pelas Vocações 
Dehonianas; Missa da Juventude às 19h30 na igreja nova.
15 – 3º Domingo da Quaresma. Dia da Escola; Dia Mundial dos Direitos do 
Consumidor
18 – Missa pelos Enfermos às 15h na igreja nova
19 – São José, Esposo da Virgem Maria e Padroeiro da Igreja; dia do Artesão e do 
Carpinteiro: em todas as Missas no Santuário haverá oração e bênção para os esposos
21 – Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial e Dia Flores-
tal Mundial
22 – 4º Domingo da Quaresma. Dia Mundial da Água 
23 – Dia Mundial da Meteorologia 
24 – Dia Mundial de Combate à Tuberculose
25 – Anunciação do Anjo do Senhor a Maria – Em todas as Missas no Santu-
ário haverá oração e bênção às gestantes
26 – Dia do Cacau e Dia do Mercosul 
27 – Dia Mundial do Circo e Dia Mundial do Teatro
28 – Dia do Diagramador e Dia do Revisor. Dia dedicado a São Judas Tadeu 
no Santuário, com missas às 6h, 7h, 8h30, 10h,12h, 13h30,15h,17h, 18h,19h 
e 20h30 na igreja nova
29 – 5º Domingo da Quaresma 
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Padre Leão João Dehon, scj (1843-1925)
Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus - Dehonianos

“O caráter é a fisionomia da alma.” 

QUARESMA

ASSINATURAS DO JORNAL

CALENDÁRIO MARÇO

Pensamento do Pe. Dehon

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de 
São Paulo, nomeou o Bispo Auxiliar  Dom Carlos 
Lema Garcia como Vigário Episcopal para a Região 
Episcopal Ipiranga. A comunicação da sua nomeação 
foi feita no fim da missa de despedida de Dom José 
Roberto Fortes Palau, no dia 21 de Dezembro, na Pa-
róquia Imaculada Conceição, no Ipiranga.

Dom Carlos Lema Garcia foi ordenado 
Bispo em 29 de Junho de 2014 e desde então 
é Vigário Episcopal para a Educação e a Uni-
versidade. Ele assumiu o novo cargo após a 
despedida de Dom José Roberto Fortes Palau, 
nomeado Bispo para Limeira (SP), pelo Papa 
Francisco, em 20 de Novembro de 2019.

QUEM É O BISPO PARA A 
REGIÃO IPIRANGA

Paulistano, Dom Carlos tem 63 anos e incor-
porou-se à Prelazia Pessoal do Opus Dei aos 18 
anos. Graduou-se em Direito Civil pela Universi-
dade de São Paulo em 1979. Iniciou os Cursos de 
Filosofia e Teologia no Studium Generale da Pre-
lazia do Opus Dei no Brasil e concluiu os Estudos 
Institucionais de Teologia entre os anos 1983 e 
1984, no Seminário Internacional da Prelazia do 
Opus Dei em Roma.

Foi ordenado sacerdote por São João Paulo 
II, na Basílica de São Pedro, em 2 de Junho de 
1985. Doutorou-se em Teologia Dogmática em 

1987. Em 30 de Abril de 2014, o Papa Francisco o 
nomeou Bispo Auxiliar de São Paulo e Titular de 
Alava, recebendo a ordenação episcopal em 29 de 
Junho do mesmo ano, na Catedral da Sé. 

A SERVIÇO DA IGREJA
Dom Carlos continuará à frente do Vicaria-

to Episcopal para a Educação e a Universidade. 
Ao jornal “O São Paulo”, Dom Carlos disse que 
o novo encargo será uma oportunidade de enri-
quecimento em seu ministério episcopal: “Nós 
sabemos que o Bispo Auxiliar fica por um certo 
período na Arquidiocese até ser nomeado para 
pastorear uma Diocese. Como até o momento, eu 
acompanhei mais diretamente as escolas e univer-
sidades, agora será a oportunidade de me dedicar 
ao trabalho em uma Região Episcopal, ter maior 
contato com o clero e o povo das paróquias. É 
uma preparação para estar mais disponível para 
servir a Igreja quando ela precisar”, afirmou. Dom 
Carlos enfatizou que o Bispo não realiza nada so-
zinho e conta com o clero, religiosos e os fiéis lei-
gos. “Conto muito com o apoio de todos para con-
tinuar servindo à Igreja em São Paulo”, concluiu. 

Dom Carlos começou a exercer o novo ofício 
em 1º de Janeiro de 2020.

Adaptado do artigo de Fernando Geronazzo no site 
do jornal “O São Paulo - www.osaopaulo.org.br

DOM CARLOS LEMA GARCIA É O NOVO VIGÁRIO 
EPISCOPAL PARA A REGIÃO IPIRANGA

IgrejaN
os

sa

NOSSO BISPO

No dia 12 de Fevereiro, o Papa Francisco publicou a 
Exortação Apostólica “Querida Amazônia”, documento 
feito a partir da realização da Assembleia Especial do Sí-
nodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, entre os 
dias 6 e 27 de Outubro de 2019. Apresentamos a seguir 
um resumo dos principais pontos desta Exortação Apos-
tólica. Para adquirir o documento completo acesse a 
aba “Notícias” em nosso site: www.saojudas.org.br. 

• Promoção da ecologia integral que engloba o 
cuidado com as pessoas, especialmente os mais po-
bres, o meio ambiente e a espiritualidade ecológica, 
numa perspectiva católica.

• Reconhecimento das ameaças ambientais aos 
ecossistemas amazônicos e da importância da região 
como um todo para os equilíbrios globais do planeta.

• Posicionamento da Igreja a favor da cultura lo-
cal, do encontro intercultural e do respeito à autono-
mia dos povos.

• Valorização dos governos locais e sociedade 
civil no desenvolvimento sustentável, defendendo a 
solidariedade internacional, mas se contrapondo à in-
ternacionalização da Amazônia.

• Inculturação da fé e centralidade de Cristo: não 
é suficiente levar uma “mensagem social”. Os povos 
amazônicos têm “direito ao anúncio do Evangelho”; 
do contrário, “cada estrutura eclesial transformar-se-á 
em mais uma ONG”.

• Permanência do celibato sacerdotal. Promoção 
de uma “cultura eclesial própria, marcadamente lai-
cal” e “incisivo protagonismo dos leigos” na vida da 
Igreja na Amazônia.

• Reconhecimento da importância das mulheres 
na Igreja, começando por Maria Santíssima. Abertu-
ra de novos espaços às mulheres, mas sem clericali-
zações – consequentemente, rejeição da proposta de 
acesso à Ordem sacra para as mulheres.

Fonte: Rafael Medeiros, especial para 
O São Paulo (www.osaopaulo.org.br)

QUERIDA AMAZÔNIA
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A psicologia tem como principal 
instrumento de trabalho a psicoterapia 
que é um tratamento dos problemas psi-
cológicos, tais como depressão, ansie-
dade, angústia, conflitos de relaciona-
mento, entre outros problemas de saúde 
mental. O tratamento acontece de forma 
dialética e é efetuado com um psicólogo 
e o paciente.

A nossa Paróquia/Santuário São 
Judas conta com o serviço de aten-
dimento psicológico desde 1984 e 
atualmente possui vinte psicólogos 
voluntários dando atendimento todos 
os dias da semana. Só para o leitor 
ter uma ideia, em 2019 conseguimos 
atender 720 pacientes em 4200 ses-
sões de terapia.

Existem muitas linhas de trata-
mento em que o psicólogo pode se 
especializar, por exemplo, eu, Ma-
riangela sou psicodramatista, tera-
peuta de casais e famílias. Aqui no 
Santuário contamos com algumas 
especialidades como: cognitivo 
comportamental, psicanalista, you-
nguianos, coachs, terapeuta familiar 
e outros. Nosso serviço possui psico-
pedagogos que ajudam as crianças e 
jovens com dificuldade escolar.

A psicologia é o estudo da mente 
e do comportamento, com várias fa-
cetas que inclui hoje em dia, campos 
diferentes: psicologia hospitalar, em-
presarial, escolar, do esporte, clínica 
e muito mais.

Parece impossível estudar a má-
quina mais complexa que é a mente 
humana. Embora não possamos ob-
servar diretamente a mente, tudo o 
que fazemos, pensamos, sentimos e 
dizemos é determinado pelo funcio-
namento dela. Hoje o Brasil possui 
aproximadamente 310 mil psicólo-
gos. É uma área que merece aplau-
sos, pois vem se mostrando forte e 

cheia de resultados em todos os cam-
pos de atuação.

Agradeço muito aos padres deste 
Santuário que apoiam nosso volunta-
riado com amor e confiança. Agrade-
ço às Secretárias Paroquiais que nos 
ajudam a manter as agendas impecá-
veis, hoje em dia, a Edy em especial.

Se você tiver interesse em ser psi-
cólogo voluntário, deixe seu currícu-
lo, e se você precisar de atendimento, 
informe-se, na Secretaria Paroquial.

“Frequento o Santuário há mui-
tos anos. Eu sempre leio o Jornal São 
Judas e guardo os artigos da Psicóloga 
Mariangela Mantovani . Como ela me 
ajudou e ajuda até hoje com essas ma-
térias! Quanta coisa boa ela escreve. 
Leio este jornal tim tim por tim tim.”

Maura Marques

PSICOTERAPIA, O QUE É?

COMPORTAMENTO

MARIANGELA MANTOVANI
Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias, sexóloga, palestrante 

escolar, coordenadora do atendimento psicológico do Santuário São Judas 
Tadeu desde 1984.

PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

Os smartphones ou “celulares”, 
ainda que tenhamos “n” concepções 
ou opiniões morais sobre eles, hoje são 
acessórios quase que “extensões do 
nosso ser” por conter tanta capacidade 
de informações e meios de nos comu-
nicar e nos servir, para tantas utilida-
des humanas do cotidiano. Ir contra 
essa realidade não nos trará benefício 
algum. Assim sendo, ter o bom senso 
e domínio de si diante desses equipa-
mentos é de suma importância na ga-
rantia de nossa autonomia humana e 
de nossa saúde em diversos âmbitos.

Alguns princípios precisamos assegu-
rar no discernimento do uso desses apare-
lhos quando participamos das celebrações 
na Igreja, mais comumente a Santa Missa:

1º) Por mais precisos e eficazes que 
sejam, os celulares nunca vão nos asse-
gurar a eficácia e a essência do encontro 
presencial. Só pessoalmente é possível es-
tabelecer relações humanas de qualidades 
psico-afetivas e cognivo-racionais.

2º) Os celulares sempre devem ser 
tratados e concebidos como meios vir-
tuais de comunicação, interação e ou-
tras finalidades humanas. Porém, dentro 
das igrejas já existem outros meios de 

comunicação que estão na ordem do 
Sagrado e que, em certo sentido, con-
flitam com a comunicação virtual.

3º) Por ser uma comunicação mui-
to especial, singular, muito própria da 
dimensão religiosa da pessoa humana, 
exige que todos os sentidos estejam 
plenamente atentos. O celular, como 
outras coisas também, podem dispersar 
essa atenção plena que a pessoa precisa 
garantir para o encontro com o Sagra-
do. Daí outra distinção da comunicação 
virtual que é funcional e da comunica-
ção religiosa, que é simbólica.

A comunicação simbólica é exi-
gente, requer concentração, foco, 
atenção para que a pessoa receba a 
mensagem com toda a sua finalidade.

Com esses critérios notamos que não 
é viável ter o celular em uso durante as 
celebrações na igreja. Evidente que é 
preciso ter bom senso: em situação de 
extrema importância, que põe em risco 
a vida de alguém, ou que a gravidade da 
situação exija que este esteja ligado, ain-
da que no modo silencioso, é claro que 
poderá utilizá-lo. Mas são exceções.

Fora destas circunstâncias é indeco-
roso, indelicado e desrespeitoso fazer o 
uso dos aparelhos durante as celebra-
ções comunitárias. Por isso, voltamos 
a frisar: o bom senso sempre traz uma 
atitude equilibrada e correta. Sendo 
assim, não perca a oportunidade de, 
ao participar de uma celebração na 
igreja, se “desligar” de tudo para “se 
ligar” Àquele que nos dá o sentido da 
vida, a comunicação mais importan-
te e valiosa do dia: o próprio Deus.

POSSO USAR O 
CELULAR DENTRO 

DA IGREJA?

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.” 

CLAUDEMIR MARCEL DE FARIA
Departamento de Comunicação e Marketing 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
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JUBILEU DE CARVALHO

No dia 25 de Janeiro a Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu celebrou 
o seu Jubileu de Carvalho: 80 anos 
da sua criação. A missa solene das 
15h foi presidida pelo Cardeal Dom 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo me-
tropolitano de São Paulo e concele-
brada pelo Pároco e Reitor do Santu-
ário, Pe. Eli Lobato dos Santos, scj e 
demais padres. Dom Odilo concedeu 
indulgência plenária para o dia, aten-
didas as condições para seu recebi-
mento: confissão recente, comunhão, 
profissão de fé, arrependimento dos 
pecados e propósito de vida santa, 
oração pelo Papa e pela Igreja.

O Pároco e Reitor, Padre Eli Lo-
bato dos Santos, scj, na introdução 
da celebração, fez um breve relato da 
Paróquia São Judas, lembrando da sua 
criação em uma pequena casa na Ave-
nida Fagundes Filho e a importância e 
gratidão a todos que trabalharam na co-
munidade no decorrer desses 80 anos.

Em sua homilia, Dom Odilo disse 
que todos devem conhecer a história 
e a vida da Paróquia à qual perten-
cem, para lembrar que não somos 
os primeiros nem seremos os últi-
mos numa comunidade cuja missão 
é ser testemunho de fé, caridade e 
esperança: “Todos participamos da 
missão da Igreja, sendo parte viva da 
comunidade onde estamos inseridos, 
vivemos, professamos e testemunha-
mos nossa fé, junto a outros que fa-
zem parte desse corpo e integram a 
missão de pregar o Evangelho, nessa 

grande cidade”, disse. Dom Odilo 
recordou todos os Arcebispos que a 
cidade de São Paulo teve ao longo 
dos anos, desde o primeiro, Dom Du-
arte Leopoldo e Silva em 1908 até ele 
atualmente, como o sétimo Arcebis-
po. Falou de Dom José Gaspar d´A-
fonseca e Silva, Arcebispo da época 
em que a Paróquia São Judas foi 
construída, em 1940. Recordou que 
o Brasil e o mundo passavam pelo 
período da segunda guerra mundial, 
tempos difíceis. E que nesse contex-
to, além da Paróquia São Judas, Dom 
José Gaspar criou outras Paróquias, 
que também estão completando 80 
anos, mostrando que, mesmo em 
meio às crises econômicas e sociais, 
a Igreja não para: “Quanto maior a 
crise, maior a importância de anun-
ciar o Evangelho”. Dom Odilo per-
guntou aos fiéis presentes na celebra-
ção: “Quantos foram batizados aqui? 
Quantos receberam a primeira co-
munhão, se crismaram, casaram-se, 
confessaram-se e comungaram aqui? 
Quem já chorou, sentiu grande ale-
gria nessa Igreja? Pois na Paróquia 
a gente chora, se conforta, recebe a 
misericórdia de Deus, celebra a fé... 
Quantas vezes aqui você ouviu a Pa-
lavra de Deus e expressou a caridade, 
viveu o centro do Evangelho, que é o 
amor de Deus e ao próximo? ”

O Arcebispo lembrou que a cidade 
de São Paulo, completando 466 anos 
nesta data, nasceu em torno do altar, 
numa missão religiosa, com a primeira 

missa celebrada pelos jesuítas no Pátio 
do Colégio. Torna-se marca indelével 
aos habitantes desta cidade professa-
rem sua fé, como cidadãos que partici-
pam da vida da cidade e fazem a dife-
rença. Dom Odilo falou da conversão 
de São Paulo Apóstolo, exemplo de 
quem foi capaz de encarar a verdade, 
vencendo o orgulho e soberba, e que 

PLACA COMEMORATIVA, 
CAFÉ SÃO JUDAS E PAINEL

Ao final da celebração, Dom 
Odilo com o Padre Eli inauguraram 
uma placa comemorativa na parede 
externa da chamada “igreja antiga”, 
contendo os seguintes dizeres: “AD 
MAIOREM DEI GLORIAM (Para 
a maior glória de Deus) no Jubileu 
de Carvalho da Paróquia São Ju-
das Tadeu, oitenta anos de serviço 
ao Povo de Deus, louvor e ação de 
graças ao doador de todos os dons. 
São Paulo, 25 de janeiro de 2020”.

à luz do Evangelho, foi enxertado em 
Cristo e nunca mais largou sua fé, mes-
mo passando por tantas dificuldades, 
com coragem de perseverar até o fim. 
Ao final da homilia, o Arcebispo pediu 
a intercessão de São Paulo Apóstolo, 
para que tenhamos força e coragem 
como ele, para evangelizar e que a fé 
alcance as novas gerações.

Em seguida se dirigiram ao sub-
solo da igreja para conhecer o novo 
Café São Judas, inaugurado no dia, 
e também o painel preparado para 
este Jubileu, contendo uma “linha do 
tempo” com todos os Párocos desde 
1940 e os principais acontecimentos 
nestes 80 anos de história da Paró-
quia. Na ocasião, os fiéis presentes 
aproveitaram a oportunidade para ti-
rar selfies com o Cardeal.

Os festejos do Jubileu de Carva-
lho iniciaram com um Tríduo pre-
paratório à tarde e à noite, de quarta 
(22) a sexta-feira (24). Presidiram as 
missas do Tríduo padres que fizeram 
parte da história da Paróquia e tam-
bém Dom Carlos Lema Garcia, bis-
po auxiliar da Arquidiocese de São 
Paulo, escolhido recentemente para a 
Região Episcopal Ipiranga.

Dentro das comemorações dos 80 
anos da Paróquia, foi inaugurado o Café 
São Judas, no subsolo da igreja, para aco-
lher melhor todos que frequentam o San-
tuário. O Café São Judas vai atender de 
segunda a segunda 
das 8h às 20h.

PARÓQUIA SÃO JUDAS COMPLETA 80 ANOS 
COM CELEBRAÇÃO SOLENE

PRISCILA THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu.
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Um samaritano descia a estrada de 
Jerusalém a Jericó; ao encontrar um ho-
mem ferido, caído à margem da estrada, 
viu-o, sentiu compaixão e cuidou dele. 
Você seria capaz de fazer o que ele fez? 
O ferido era um desconhecido, isto é, al-
guém que nada havia feito por merecer 
a atenção do viajante que passava pelo 
mesmo caminho. Esse tipo de cuidado 
revela um espírito de fraternidade no seu 
mais elevado grau, o da misericórdia. 
Vale reler o texto completo no evangelho 
de Lucas 10,29-37.

Essa parábola de Jesus é apresentada 
pela Igreja como inspiração da Campa-
nha da Fraternidade. O texto base do ano 
mostra, em sua 1ª parte, muitas razões 
para nos envolvermos numa verdadeira 
campanha em favor de um mundo mais 
fraterno e solidário. Mas, basta andar 
pelas ruas da cidade para perceber como 
cresceu nos últimos anos o número de 
desempregados, de pessoas sem mora-

Fraternidade e vida: dom 
e compromisso. “Viu, 

sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10,33-34)

dia, sem recursos para a saúde, educação 
e alimentação; basta levantar os olhos 
para as grades das janelas e portas das ca-
sas, para perceber como tem aumentado 
o medo da violência que torna cada vez 
mais insegura e ameaçadora a vida dos 
cidadãos. Nas próprias igrejas, você tam-
bém escuta os crescentes apelos para fazer 
doações, pois, os que necessitam de ajuda 
são um número cada vez maior.

A 2ª parte do texto desenvolve uma rica 
reflexão a partir da parábola. O Bom Sama-
ritano é o próprio Jesus. Pode, também, ser 
você mesmo ou qualquer pessoa que assu-
ma o compromisso de ajudar o próximo. O 
texto lembra como esse tema esteve sem-
pre presente na vida e na Palavra de Jesus. 
Ele veio motivar e animar todo ser humano 
a viver como filho do próprio Pai, a ser mi-
sericordioso como o Pai e, portanto, a viver 
como irmão/irmã de todos.

E, para quem faltassem ideias de como 
agir, ou do que fazer para viver fraternal-

mente, a 3ª parte apresenta muitas suges-
tões práticas para acolher, proteger, pro-
mover, integrar o mais necessitado num 
mundo de irmãos.

Na Paróquia/Santuário São Judas Ta-
deu há uma equipe coordenada pelo Pe. 
Antônio dos Santos da Silva,scj, que irá 
organizar e promover essa Campanha. So-
mos todos chamados a conhecer, a parti-
cipar, a rezar e agir em favor de vida mais 
fraterna. Jesus, nosso Mestre e Pastor, veio 
para que todos tenham vida. Também eu e 
você podemos transformar o dom da vida 
em compromisso por melhores condições, 
justas e fraternas para todos.

PE. CLÁUDIO 
WEBER, SCJ

ALÉM DO HORIZONTE

VOCÊ SE RECONHECE UM 
BOM SAMARITANO?

ORAÇÃO DA 
CAMPANHA DA 

FRATERNIDADE 2020

Deus, nosso Pai, fonte da vida 
e princípio do bem viver, criastes 
o ser humano e lhe confiastes o 
mundo como um jardim a ser culti-
vado com amor. Dai-nos um cora-
ção acolhedor para assumir a vida 
como dom e compromisso.

Abri nossos olhos para ver as 
necessidades dos nossos irmãos e 
irmãs, sobretudo dos mais pobres 
e marginalizados. Ensinai-nos a 
sentir a verdadeira compaixão ex-
pressa no cuidado fraterno, próprio 
de quem reconhece no próximo o 
rosto do vosso Filho. 

Inspirai-nos palavras e ações 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade, reconciliada no 
amor. Dai-nos a graça de vivermos 
em comunidades eclesiais missio-
nárias que, compadecidas, vejam, 
se aproximem e cuidem daqueles 
que sofrem, a exemplo de Maria, a 
Senhora da Conceição Aparecida, 
e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo 
Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho 
amado, no Espírito, Senhor que dá 
a vida. Amém!
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Quem tem fé em Deus e procura  
seguir Jesus, o Filho feito Homem, crê 
que o referencial para uma vida verda-
deiramente feliz e de realização para 
o ser humano, é a observância dos  
mandamentos vindos pela revelação 
divina (cf. Ex 20,1-17; Dt 5,6-21).

Quando descumprimos os manda-
mentos do Senhor, agindo por livre, 
consciente e espontânea vontade e 
consentimento, deixamo-nos condu-
zir pela dinâmica do pecado, e assim 
cometemos atos maus que nos preju-
dicam e prejudicam os outros.

Por que pecamos? Por que ca-
ímos no pecado? Pecamos porque 
seguimos nossos instintos egoístas, 
fontes do mal que mancha nossa 
naureza humana (cf. 1Jo 2,16-17; 
Tg 1,14-15).  Pelo batismo entramos 
no caminho de salvação que Cristo 

Apresentamos a seguir o primeiro artigo de uma série de reflexões sobre os Sacramentos, que será tema da Novena 
de São Judas Tadeu no Santuário, em Outubro de 2020. Nessa edição de Março, em que a Igreja vivencia o Tempo 

da Quaresma, optamos iniciar pelo Sacramento da Penitência.

nos garantiu por sua Paixão, Morte e 
Ressurreição. Deus, porém, não su-
primiu  nossa liberdade e nossa con-
dição de criatura. Deixou-nos livres, 
por amor, para que fôssemos não 
escravos de Deus, mas filhos como 
o Filho, Jesus Cristo; e assim poder-
mos escolher segui-lo como criaturas 
plenamene livres (cf. Catecismo da 
Igreja Católica 1210-1419).

O próprio Jesus, ao entregar o seu 
Espírito e sua autoridade à Igreja, 
pelos Apóstolos, deixou-nos o Sacra-
mento da Reconciliação, conhecido  
como a confissão ou sacramento do 
perdão (cf. 2Cor 5,18-20).

Esse Sacramento é uma celebra-
ção, uma liturgia, ou seja, uma ação 
sagrada, ação de Deus, conferida ao 
sacerdote que age em nome de Cristo 
e em nome da Igreja. É diferente de 

qualquer outro atendimento espiritual. 
Além  do  perdão de Deus, aquele que 
busca este sacramento recebe uma 
graça especial para fortalecer o seu 
desejo de conversão e de manter-se no 
caminho da santidade (cf. CIC-Cate-
cismo da Igreja Católica 1420-1532).

Para receber este sacramento é preci-
so: 1- Contrição: sentir a dor do pecado 
cometido, arrepender-se e desejar o per-
dão. 2- Deixar-se interpelar pela Palavra 
de Deus. 3- Fazer um exame de consci-
ência procurando identificar os pecados. 
4- Confessar ao sacerdote os pecados. 
5- Ser absolvido: receber o perdão sacra-
mental pela imposição das mãos do sa-
cerdote. 6- Acolher e cumprir de coração 
a satisfação ou penitência: gestos, ora-
ções ou ações, propostas pelo confessor 
para reparar o pecado cometido (cf. In-
trodução ao Ritual da Penitência, 12-21).

Celebrar o perdão divino, receber 
a graça de sua infinita misericórdia, 
é um bem incomparável para a nos-
sa vida: torna-nos nova criatura (2Cor 
5,15-17), pecador perdoado e acolhi-
do por Deus como filho (Lc 15,20-24).

Para participar da plena comu-
nhão com Deus e com os irmãos, 
vencer pouco a pouco o pecado e ter 
uma vida feliz, na verdadeira liber-
dade que Deus nos dá, celebre esta 
graça do sacramento da penitência! 
Faça esta experiência aqui no Santu-
ário ou na comunidade católica mais 
próxima de você.

SACRAMENTO DA PENITÊNCIA: 
ESPECIAL GRAÇA DIVINA DO PERDÃO

Departamento de Comunicação e 
Marketing da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu.
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

Falando em espiritualidade da família cristã, aflora à nossa mente 
uma família cristã que reza, lê a Bíblia, celebra a missa, conhece e ama 
Jesus Cristo, venera Nossa Senhora, participa da comunidade da Igreja, 
evangeliza os irmãos e serve os pobres.

Se tentarmos fazer e viver tudo isso, a espiritualidade de nossa família esta-
rá bem encaminhada e os frutos aparecerão em breve para a maior alegria de to-
dos: esposos, pais, filhos e irmãos, que formam nossa família. A cada mês, par-
tilharemos, numa verdadeira catequese, um dos ítens acima, em nosso Jornal 
São Judas. Para o mês de Março propomos: “A FAMÍLIA CRISTÃ REZA.”

Rezar é conversar com Deus, de maneira muito íntima e filial, partilhando 
nossa vida de filhos com o Pai celeste, apresentando-lhe o que sentimos, faze-
mos, temos e somos. Nesse encontro com o Pai: louvamos, glorificamos, ado-
ramos, agradecemos, pedimos perdão pelas culpas, intercedemos pelos outros, 
apresentamos nossos pedidos, necessidades e intenções.

Jesus é modelo de oração. Sentia necessidade de sintonizar com o Pai. Altas  
horas da noite, era flagrado em oração. Os apóstolos, impressionados com sua pie-
dade, pediram-lhe: “Senhor, ensina-nos a rezar!” E aí nasceu o Pai-nosso, a oração 
mais perfeita e completa, ensinada pelo Mestre. Nela há 3 pedidos voltados para 
Deus e 4 súplicas em nosso favor. Reze-o e elenque os 7 pedidos. Concluímos que 
Jesus rezava, ensinava a rezar e pediu que rezássemos sempre. Não basta rezar na 
vida, mas ter vida de oração. Fazer tudo por amor a Deus, ser e viver para Deus.

Podemos rezar com os lábios, pronunciando as palavras da oração, com a 
mente, refletindo, meditando e ruminando a oração; com sentimentos, tendo 
solidariedade com os sofredores; com as mãos, praticando boas ações; com o 
coração, sendo misericordioso com todos.

Devemos rezar com humildade, sem exigir que Deus nos atenda logo e faça 
a nossa vontade; com confiança, na certeza de que Deus, no seu amor de Pai 
atenderá; com perseverança, sem desanimar e desistir, como fez Santa Mônica, 
mãe que rezou mais de 30 anos pela conversão de seu filho Agostinho. E hoje 
invocamos: Santa Mônica e Santo Agostinho, rogai por nós!

A oração pessoal é necessária para nos fortalecer na busca da santidade. 
Família que reza unida, permanece unida, e ainda mais unida rezando o Terço. 
Convém incentivar a oração em grupo, em comunidade e aprender a oração 
da escuta. Porém, a oração litúrgica (Santa Missa) é a melhor, porque feita em 
nome da Igreja, com a Igreja e pela Igreja toda.

Devemos valorizar a oração de “intercessão” pelos outros e pedir a interces-
são dos santos em nosso favor. Rezar pelos outros reverte em benefício próprio. 
Nossa oração deve ser ampla, aberta, universal: pela Igreja, pela união e santifi-
cação das famílias, pela conversão dos pecadores, pelos falecidos... Evitem-se 
orações egoístas, interesseiras e até mercantilistas (promessas). Provavelmente 
Deus não atenderá a esse tipo de oração. QUEM REZA SE SALVA. Rezemos!

Baixe o App da nossa Web Rádio – Plantões de notícias às 6h, 12h e 
18h! Inscreva-se em nosso canal: @santuariosaojudastadeu

MENSAGEM DA ALEMANHA
“Sou imensamente grato pelo caderno 
da Revista (edição comemorativa do 
Jubileu de Carvalho) do Santuário São 
Judas Tadeu. Creio ter dado um “grão-
zinho de areia” de contribuição no tra-
balho evangelizador do Santuário nos 
poucos anos em que tive a graça de aí 
trabalhar. Para mim foi um - para usar 
uma expressão de Pe. Cláudio Weber - 
“laboratório de pastoral” a minha expe-
riência no Santuário. Agradeço a Deus e 
a todos por essa possibilidade. Desejo a 
todos os padres e religiosos, bem como 
aos leigos engajados nas atividades do 

Santuário e aos fiéis devotos de São Judas, paz interior e as alegrias que são 
reflexo dessa paz, que só Deus pode conceder.

Fraternalmente, Pe. Jacinto Weizenmann, scj, Berlim, Alemanha”

VOTO DE JÚBILO E 
CONGRATULAÇÕES
No dia 09 de Fevereiro o Padre Eli Lobato 
dos Santos,scj, Pároco e Reitor da Pa-
róquia/Santuário São Judas Tadeu, re-
cebeu das mãos do Vereador Ricardo 
Nunes a placa “Voto de Júbilo e Congra-
tulações” em comemoração aos 80 anos 
da Paróquia São Judas Tadeu, completa-
dos no último dia 25 de Janeiro.

REFORMAS
O subsolo do Santuário está passando 
por reformas para melhor acolher os de-
votos de São Judas Tadeu. Gratidão aos 
casais do ECC- Encontro de Casais com 
Cristo da comunidade, que tanto contri-
buíram com a pintura do Salão Dehon. 
A sua colaboração, como devoto cola-
borador, também é muito importante 
para que este seja um ambiente cada 
vez mais bonito e acolhedor. Que Deus 
conserve e aumente a generosidade de 
todos que pertencem à Família dos De-
votos de São Judas Tadeu! Mais infor-
mações pelo site: www.saojudas.org.br 
ou Whatsapp 99204-8222.

A FAMÍLIA 
CRISTÃ REZA

ACONTECEU NO SANTUÁRIO 

PE. ALOÍSIO KNOB, SCJ
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Em meados de 2019, Claudemir Marcel de Faria, assessor de pastoral na 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, teve a ideia de formar um Coral infantil. 
Ainda ficamos alguns meses sem falar sobre isso, até que começamos a colocar 
em prática a formação. Ele pediu minha ajuda e juntos iniciamos as inscrições. 
Inicialmente, focamos a Catequese, onde temos uma concentração maior de 
crianças com a idade estipulada para o Coral, até 12/13 anos. Porém, várias 
outras crianças se interessaram e abrimos as inscrições para todas as crianças, 
da Paróquia ou não. 

Para nossa surpresa, tivemos muitas inscrições e, em Junho de 2019, iniciamos 
os ensaios. Com a entrada de crianças de outras Paróquias, nos desvinculamos da 
Catequese e passamos a ser o “Coral Infantil Anjos de São Judas Tadeu.”

Os ensaios foram em todos os finais de tarde aos sábados, durante 5 meses. 
Esse compromisso semanal acabou por distinguir bem o Coral. Das 27 crianças 
inscritas, o Coral encerrou o ano com 20 delas, firmes no propósito dos ensaios. 
Nosso objetivo: cantar a Missa de Natal no dia 24/12/2019.

A primeira apresentação do Coral foi na gincana bíblica da Catequese em 
Outubro, onde foi muito elogiado e acabamos por ter mais crianças interessadas 
em ingressar ao projeto.

Durante o mês de Dezembro, ensaiamos incessantemente. Na última semana 
e na própria semana do Natal, tivemos ensaios quase todos os dias. As crianças 
se empenharam muito e cantaram lindamente, fazendo a celebração do Natal no 
Santuário maravilhosa. Os Anjos de São Judas Tadeu cantaram todas as músicas 
litúrgicas dessa missa. Ao final, apresentaram uma Cantata, arrancando lágri-
mas e elogios dos presentes. 

Os ensaios do Coral infantil acontecem aos sábados, das 18h às 19h30 no Sa-
lão Dehon. Podem inscrever-se crianças até 13 anos, em qualquer época do ano.

Havendo interesse é só entrar em contato através do 
Whatsapp 994742224 com Marta.

CRISMA DE ADOLESCENTES
Estão abertas as inscrições para Crisma de Adolescentes na Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu. Podem ser inscritos adolescentes de 13 a 17 anos que sejam ou 
não batizados e tenham feito ou não a 1ª Eucaristia. Os encontros serão realizados 
aos domingos e começam no dia 1º de Março, às 10h. Mais informações e 
inscrições na Secretaria Paroquial. 

CATEQUESE DE ADULTOS
As inscrições estão abertas para a Catequese de Adultos. Podem inscrever-se 
pessoas maiores de 18 anos, que ainda não tenham todos os sacramentos da 
Iniciação Cristã (Batismo, Primeira Eucaristia e Crisma). Os encontros serão 
sempre aos domingos, das 10h às 11h45, com início em 1º de Março. Inscreva-
se na Secretaria Paroquial.

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA
Você sabe rezar? Aprenda a orar de maneira ordenada, variada e progressiva! 
Encontros às segundas-feiras em 2 opções de horário: das 10h às 12h e das 19h 
às 21h. Início: Dia 2 de Março (total de 15 encontros semanais). Informações e 
inscrições na Secretaria Paroquial.

VIGÍLIA “O PERDÃO É A CONDIÇÃO FUNDAMENTAL DA 
RECONCILIAÇÃO”
A Comunidade Eucarística e o Ministério Eucarístico convidam para a 1° Vigília 
do ano, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de 
Maria, a ser realizada no dia 6 de Março, às 23h, na igreja nova. A missa será 
presidida pelo Pe. Antônio dos Santos, scj. Para mais informações, ligue: (11) 
9 9289 0023.

INSCRIÇÕES PARA CURSO DE COROINHAS
Você que já sabe ler, tem até 14 anos e deseja ser coroinha em nossa Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, vá até a Secretaria e faça sua inscrição! O curso terá 
início no dia 7 de Março às 11h30 e o ponto de encontro será em frente à Secretaria 
Paroquial.  Mais informações neste primeiro encontro. Esperamos por você!

112º ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
O 112º ECC-Encontro de Casais com Cristo da Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu será nos dias 20,21 e 22 de Março. Inscreva-se na Secretária Paroquial até 
o dia 12 de Março. Contatos: Paulo (11) 95119-6117 ou Evelyn (11)98371-5900. 
E-mail: eccsaojudastadeu@hotmail.com

PROBLEMAS COM A BEBIDA?
Se você tem problemas com a bebida ou conhece alguém que tenha, saiba 
que existe uma solução. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e 
mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a 
fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do 
alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. 
Não existem taxas nem mensalidade, sequer é preciso dar o nome completo. 
Procure o Grupo São Judas de Alcoólicos Anônimos, na Av. Jabaquara, nº 2876. 
Reuniões todos os dias, segunda a sexta às 20h, sábado, domingo e feriado 
às 18h e Plantão 24 horas tel. 3315-9333. 
Contatos: Anderson: (11) 958.530.726, Rosana: (11) 97205-4882, Cezar: 
(11) 99937-7608. E-mails: anderson.milan@regea.com.br , riac5052@gmail.
com, cezarbergan@gmail.com

BAZAR NA CRISTO REI
A Comunidade Cristo Rei está promovendo um Bazar de roupas semi-novas, 
no dia 7 de Março, das 10h às 17h, com roupas a partir de 2 reais. Endereço: 
Rua Major Freire, 792. 

Pastorais

CORAL INFANTIL COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS

MARTA FERREIRA
Projeto Anjos Cantores de São Judas Tadeu

NOTÍCIAS DAS PASTORAIS E COMUNIDADES 
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PROJETOS E CURSOS  
PROJETO COLO MATERNO 

PARA GESTANTES

Estão abertas as inscrições para o 
Projeto Colo Materno, dirigido às ges-
tantes até o 6º mês de gestação. Procu-
rar a Obra Social São Judas Tadeu, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h às 16h30, portando o RG, 
comprovante de residência e a cartei-
rinha da gestante. Mais informações 
pelo telefone: 5078-6544.

CURSOS
A Obra Social São Judas Tadeu informa que estão abertas as inscrições para os 
cursos relacionados abaixo. No dia da inscrição, é preciso trazer cópia do RG para 
a emissão do Certificado. Inscrições e Informações na Secretaria  da Obra Social. 
Eis os Cursos: 
• Berçarista e Babá - Inscrições até o dia 08/04/2020. Valor: R$ 100,00 (em dinheiro). 
Dia do Curso:13/04, das 9h às 16h. 
• Cuidador de Idoso - Inscrições até o dia 09/04/2020. Valor: R$ 150,00 em dinheiro
Dias do Curso: 14 e 20/04, das 9h às 16h.
• Portaria, Controlador de Acesso e Recepção - Inscrições até o dia 14/04/2020. 
Valor: R$ 80,00 (em dinheiro). Dias do Curso: 17/04, das 10h às 16h. 

CURSO “FAÇA E VENDA MASSAS ITALIANAS NHOQUE E LASANHA”
Dia: 11/03/2020, das 12h30 às 16h30.
Investimento: R$ 15,00 em dinheiro, no ato da inscrição.
Inscrições e informações na Secretaria da Obra Social

CURSO “A ARTE DA COZINHA ITALIANA - MASSAS COLORIDAS E 
RECHEADAS”
Dia: 01/04/2020, das 9h às 16h.
Investimento: R$ 150,00 em dinheiro, no ato da inscrição.
Inscrições e informações na Secretaria da Obra Social.

PROJETO “ORIENTAÇÕES PARA DORES NA COLUNA E OMBROS”
Dias: todas as quartas-feiras. Gratuito. 1ª turma das 14h às 15h. 2ª turma das 15h às 16h.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EM PARCERIA COM A ESCOLA 
ABRA CURSOS, PARA: 

• Auxiliar de Farmácia
• Auxiliar de Laboratório 
• Auxiliar de Necrópsia 
• Auxiliar de Podologia 
• Copeiro Hospitalar 
• Técnico de Gesso Hospitalar 

Investimento: R$ 100,00 em dinheiro no ato da inscrição. Trazer 1 cópia do RG com 
CPF e comprovante de residência. Mensalidades: R$ 130,00. Início: 17/04/2020. 
Com Apostila e Certificado. Inscrições na Obra Social São Judas Tadeu.

Inscrições abertas para outros Cursos Profissionalizantes, com Apostila e 
Certificado:
Zelador – R$ 150,00; Fiscal de Piso – R$ 80,00; Fiscal de Loja – R$ 80,00. 
Início: mês de Abril.

A Obra Social São Judas Tadeu é uma entidade sem fins lucrativos, localizada à Av. Piassanguaba, 3061. 
Mais informações pelo telefone (11) 5078-6544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br

OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU

COMUNICAÇÃO VISUAL?
É com a gente mesmo!

11 4704-0487
Estrada Kaiko,355 - Chácara Embu Colonial

Embu das Artes - SP   CEP: 06843-455

WWW.PRINTIDEIAS.COM
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VIA-SACRA 
Na Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu a partir de 04 de Março, 
haverá a oração da Via-Sacra 
na igreja antiga: nas quartas-
feiras, após a missa das 9h e 
nas sextas-feiras, após a missa 
das 15h.

FORMAÇÃO SOBRE A 
QUARESMA E PÁSCOA

A Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu está promovendo três dias 
para uma formação especial sobre 
o Tempo da Quaresma e a Páscoa: 
dias 03, 04 e 05 de Março, em dois 
horários: das 14h30 às 17h e das 
19h30 às 21h, no Salão Dehon.

CHÁ BENEFICENTE 
NA SALA SÃO JUDAS

Dia 07 de Março, das 17h 
às 21h. Convites a 10,00 por 
pessoa. Com o convite (o 
número) a pessoa participa de 
sorteios especiais no dia do 
evento. Adquira já o seu convite, 
na Secretaria Paroquial.

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER

No dia 08 de Março (Dia 
Internacional da Mulher) haverá 
no Santuário, em todas as missas, 
uma oração e bênção especial 
por todas as mulheres. Missas às 
7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 
18h e 19h30, na igreja nova.

MISSA DA JUVENTUDE
A Paróquia/Santuário São 
Judas Tadeu está realizando 
no segundo sábado de cada 
mês uma missa especialmente 
dedicada aos jovens. A próxima 
será no dia 14 de Março, às 
19h30 na igreja nova. 

AOS ESPOSOS
No dia 19 de Março, quinta-
feira, dia de São José, Esposo 
da Virgem Maria e Padroeiro da 
Igreja, haverá no Santuário, em 
todas as missas, oração e bênção 
para os esposos. Missas às 7h e 
20h na igreja antiga e às 9h, 12h, 
15h, 17h e 19h30 na igreja nova.

GESTANTES
No dia 25 de Março 
(Anunciação do Anjo do 
Senhor a Maria) haverá no 
Santuário, em todas as missas, 
oração e bênção especial para 
as gestantes. Missas às 7h, 9h, 
12h, 15h, 17h na igreja antiga 
e às 20h na igreja nova. 

CAFÉ SÃO JUDAS
No dia 25 de Janeiro foi 
inaugurado o Café São Judas, 
no subsolo da igreja nova do 
Santuário. Um lugar preparado 
para tomar um gostoso café 
com bolo ou salgado. Aberto 
todos os dias, das 8h às 20h. 
Venha conhecer! 

PARTIU PARA A CASA DO PAI
Faleceu no dia 30 de Dezembro 
de 2019, o Pe. Manoel Quintino 
Alves, padre da Arquidiocese 
de São Paulo que por 13 anos 
auxiliou a Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu na celebração 
de missas e atendimento às 
confissões. Pe. Manoel tinha  63 
anos de ministério sacerdotal e foi 
entrevistado na edição de Março 
de 2017 do Jornal São Judas. 
Que Deus conforte o coração dos 
familiares e amigos e conceda 
descanso à alma deste querido 
sacerdote, certos de que ganhamos 
um novo intercessor no céu!

AJUDE-NOS A EVANGELIZAR!
Família dos Devotos de São 
Judas Tadeu – Doações online: 
www.saojudas.org.br / Depósito 
bancário: Banco Bradesco: 
Ag 2818-5, c/c 0028-0. CNPJ 
63.089.825/0115-02. 

ABERTURA DA CAMPANHA 
DA FRATERNIDADE 2020

A abertura da Campanha da Fra-
ternidade 2020 na Região Epis-
copal Ipiranga será no dia 28 de 
Fevereiro às 19h30 no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida, Ipi-
ranga (Rua Labatut, 781). Na Pa-
róquia/Santuário São Judas Ta-
deu a abertura da CF-2020 será 
no dia seguinte, dia 29 de Feve-
reiro, às 15h na igreja nova e o 
encerramento será no dia 04 de 
Abril, também às 15h. Participe! 

BAZAR DE ROUPAS E MÓVEIS
Vai acontecer no Santuário mais um 
Bazar de roupas e móveis, nos dias 
12, 13 e 14 de Março, na Sala São 
Judas. Nos dias 12 e 13 será das 
8h30 às 16h e no dia 14, sábado, 
das 8h às 14h. Confira!

Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 18 de 
Fevereiro de 2020. 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!

FAÇA PARTE DA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU E COLABO-
RE 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:
 

Chá Beneficente
07 DE MARÇO DE 2020

DAS 17h ÀS 21h

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU 
SALA SÃO JUDAS

Todo o recurso deste evento será em 
benefício das Obras de Evangelização 
promovidas pela Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu. Participe! 

Á venda na 
Secretaria Paroquial


