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COMO VIVER A 
SEMANA SANTA?
E mais: “Batismo”, o segundo artigo da série Sacramentos.
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Com a celebração litúrgica do do-
mingo, dia 5 de abril, que compreende a 
Bênção dos Ramos, a Procissão, Missa e 
leitura da Paixão de Cristo, abre-se a SE-
MANA SANTA deste ano 2020. Como 
se sabe, chama-se ‘santa’, a semana na 
qual se celebram os principais mistérios 
da fé cristã-católica. A saber, a Paixão, 
Morte e Ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Através da Palavra de Deus, dos ritos 
litúrgicos e orações, das práticas devo-
cionais e penitenciais, torna-se possível 
reviver, com Jesus, tudo aquilo que Ele 
viveu e sofreu nos últimos dias de sua 
vida na terra.

Desde o início da vida da Igreja, os 
cristãos reconheceram a grandeza e a 
centralidade desses fatos da vida do Se-
nhor, e passaram a cercá-los de venera-
ção, piedade e sóbria solenidade. Foram 
discernindo e estabelecendo quais Pala-
vras, ritos, orações e práticas poderiam 
colocar os discípulos de todos os tempos, 
em contato direto com os mistérios da fé. 
Pouco a pouco, foi se estabelecendo o 
conteúdo e ritmo do período quaresmal, 
de modo que ele culminasse nas liturgias 
da Semana Santa, dentro da qual, maior 
importância tem o TRÍDUO PASCAL.

Em primeiro lugar, a Semana Santa é 
um convite e uma proposta de vivência 
e de experiência espiritual. É a Semana 
de um grande e profundo ‘retiro’ anual. 
É a privilegiada ocasião para mergulhar 
no silêncio e no recolhimento, no qual o 

ser humano pode encontrar-se consigo 
mesmo, com o Senhor, com o próximo e 
toda a criação. Uma forma de penitência, 
extremamente, necessária e proveitosa, 
é a prática do silêncio e recolhimento. 
O corpo e o espírito do ser humano têm 
necessidade disso, a fim de permanecer 
em pé, possuidor de si mesmo e em mais 
profunda comunhão com o Senhor.

A abundância da Palavra de Deus 
que é proclamada, dia após dia, na Se-
mana Santa, a profundidade das orações 
diárias, a beleza e esplendor dos ritos li-
túrgicos, fazem com que a alma humana, 
durante a Semana Santa, mergulhe no 
Mistério e se eleve aos bens superiores.

Em segundo lugar, é nessa Semana, 
única em todo o arco do ano, que ressoa, 
com todo o vigor, a extraordinária reve-
lação: AMOR, OBEDIÊNCIA, AUTO-
DOAÇÃO E VIDA são realidades inse-
paráveis. Uma não existe sem a outra, e, 
sendo verdadeira, onde uma está, as outras 
também estão. A experiência humana con-
firma: ninguém ama de verdade se não 
obedece, doa-se (morre) e gera mais vida.

Em não poucas áreas, o mundo é 
triste, doente e árido porque não conhe-
ce essa ‘revelação’, ou porque a rejeita. 
Uma Semana Santa fecunda e feliz a 
você e às pessoas que lhe são caras.

Essa edição do Jornal São Judas circulará apenas pelo site e redes sociais da 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, devido à pandemia do Coronavírus. 

Juntos passaremos por essa situação e teremos dias melhores. Contamos com 
a compreensão de nossos leitores!

01 – Dia do Trote
02 – Memória de São Francisco de Paula, Eremita. Dia Internacional do Livro 
Infantojuvenil e Dia Mundial de Conscientização do Autismo
03 – Primeira sexta-feira do mês
04 – Memória de Santo Isidoro
05 – Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Início da Semana Santa. 
Coleta como gesto concreto da Campanha da Fraternidade. 
07 – Dia Mundial da Saúde e Dia Nacional do Jornalista
08 – Dia Mundial da Luta contra o Câncer, Dia Mundial da Astronomia e Dia da Natação
09 – Ceia do Senhor, Mandamento do Amor, Instituição da Eucaristia, Lava-pés
10 – Sexta-feira da Paixão do Senhor. Feriado
11 – Sábado Santo: Vigília Pascal
12 – Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor
13 – Dia do Hino Nacional Brasileiro
16 – Memória de Santa Bernadette Soubirous; Dia Mundial da Voz
18 – Dia Nacional do Livro Infantil. Aniversário do Pe. Antônio dos Santos da Silva,scj
19 – 2º Domingo da Páscoa: Festa da Divina Misericórdia. Dia do Índio e 
Dia do Exército 
21 – Dia de Tiradentes, Dia do Metalúrgico, Dia da Latinidade e Dia do Policial 
Civil e Militar. Feriado nacional.
22 – Dia do Descobrimento do Brasil (520º ano); Dia Internacional da Terra
23 – Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral; Dia Mundial do Escoteiro; Dia 
Mundial do Choro
24 – Dia Internacional do Jovem Trabalhador
25 – Festa de São Marcos Evangelista. Dia da Contabilidade e do Contabilista
26 – 3º Domingo da Páscoa; Dia da Primeira Missa no Brasil, Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Hipertensão; Dia do Goleiro
27 – Memória de Santa Zita, Dia da Empregada Doméstica e Dia do Engraxate
28 – Dia dedicado a São Judas Tadeu, Dia da Educação, Dia da Sogra, Dia Mun-
dial do Sorriso, Dia Mundial em Memória às Vítimas de acidentes do trabalho
29 – Memória de Santa Catarina de Sena. Aniversário da posse do Cardeal Dom 
Odilo Pedro Scherer como Arcebispo de São Paulo
30 – Dia Nacional da Mulher e Dia do Ferroviário
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SEMANA SANTA

JORNAL DE ABRIL/2020 APENAS ON LINE

CALENDÁRIO ABRIL
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Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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Vemos três cruzes levantadas no 
Calvário. Cada uma tem um signifi-
cado diferente: a cruz da revolta e do 
desespero; a cruz do arrependimento; 
e a Cruz da inocência.

A primeira não deve ser a nossa, 
porque leva ao afastamento de Deus. 
A segunda deve ser a nossa, porque 
somos culpados pelos nossos peca-
dos. E a terceira não a merecemos, 
em razão das nossas culpas.

Assim, o modo como encaramos 
a cruz aproxima-nos ou nos afasta de 
Deus. Isso foi o que aconteceu com os 
dois ladrões crucificados junto de Je-
sus. O primeiro se revolta. Não quer 
aceitar. Blasfema contra Deus. Desa-
fia o próprio Cristo: “Um dos mal-
feitores, ali crucificados, blasfemava 
contra ele: ‘Se és o Cristo, salva-te a ti 
mesmo e a nós!’” (Lc 23,39). Isso nos 
acontece quando relutamos em aceitar 
as consequência dos próprios erros. 
O ladrão condenado volta-se contra 
Cristo, como se Deus fosse culpado 
pelas suas decisões erradas.

O outro converte-se ao ver Je-
sus manso e misericordioso. “Nem 
sequer temes a Deus, tu que sofres 

o mesmo suplício? Para nós isto é 
justo: recebemos o que mereceram 
os nossos crimes, mas este não fez 
mal algum.” (Lc 23,40-41) Esta deve 
ser a nossa atitude: reconhecer sin-
ceramente as próprias debilidades. 
Aceitar as consequências pelo mau 
uso da liberdade. O ladrão arrepen-
dido converte-se no último instante 
da vida. Esta deve ser a nossa reação: 
em vez de acusar os outros, ou de nos 
revoltarmos contra Deus, devemos 
reconhecer humildemente os nossos 
pecados, sem perder a esperança de 
sermos perdoados.

A terceira atitude diante da Cruz 
é a de Jesus. O Papa Francisco fa-

la-nos do amor de Jesus: “O que foi 
que a cruz deixou naqueles que a vi-
ram, naqueles que a tocaram? O que 
deixa em cada um de nós? Deixa um 
bem que ninguém mais pode nos dar: 
a certeza do amor inabalável de Deus 
por nós. Um amor tão grande que entra 
no nosso pecado e o perdoa, entra no 
nosso sofrimento e nos dá a força para 
poder levá-lo, entra também na morte 
para derrotá-la e nos salvar. Na cruz 
de Cristo, está todo o amor de Deus, 
a sua imensa misericórdia. E este é 

um amor em que podemos confiar, em 
que podemos crer”. (Via-Sacra, JMJ 
no Rio de Janeiro, 26/07/2013).

Não sejamos indiferentes diante 
da Paixão de Cristo. Jesus se entre-
gou por mim. Tudo o que sofreu du-
rante a Paixão foi por causa dos meus 
pecados e os de todos os homens.

Contemplar a Cruz de Jesus deve 
provocar a dor em nossos corações. 
Esta é a maneira de aliviar o peso da 
Cruz de Cristo: decidir-nos a romper 
com os nossos pecados. Chegar ao ar-
rependimento profundo e verdadeiro 
de quem decide: não quero mais sofrer 
e fazer sofrer com estes meus pecados.

Fazer uma boa confissão nesse 
tempo de preparação para a Páscoa. 
Morrer para o egoísmo, abominar o 
orgulho, romper com as inquietações 
provenientes da impureza, renunciar 
a este clima de guerra e de competi-
ção com os outros, etc.

A mansidão de Jesus nos levará 
a aceitar o próprio sofrimento como 
purificação. Mesmo que Deus per-
mita o nosso sofrimento, mesmo que 
venham sobre nós as dores, não nos 
sentiremos nunca abandonados. Por-
que estamos abraçando a nossa par-
cela da Cruz. Queremos recomeçar 
uma vida nova, com a Ressurreição 
e a Páscoa. A certeza de que Cristo 
triunfou definitivamente sobre o pe-
cado e a morte nos dará segurança.

AS TRÊS CRUZES

IgrejaN
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NOSSO BISPO

DOM CARLOS LEMA GARCIA
Bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a 

Região Episcopal Ipiranga
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

Respondendo de modo direto: não! Você 
pode até achar que é possível por conveniên-
cia sua, mas objetivamente não é possível ser 
espírita e também católico. Seria como tentar 
misturar água com óleo. São perspectivas reli-
giosas muito diferentes, que não se conciliam. 

Primeiro que religião na revelação cristã, 
não é uma questão de gosto ou de simples-
mente satisfação do que acho bom para mim. 
Há muitas pessoas que buscam o espiritismo 
como consolo satisfatório da morte de um 
ente querido, que supostamente, se comuni-
cou através de um médium. Porém não há mé-
dium que traga de volta o ente querido.

Alguém pode afirmar: “mas há nas falas 
dos médiuns evidências claras da comunica-
ção com meus entes”. Se você analisar com 
mais criteriosidade, verá que há sim, pessoas 
com dons e capacidades intuitivas que conse-
guem captar informações que coincidem com 
a realidade afetiva que estas pessoas tiveram 
com seus entes. Porém, não se trata de uma 
comunicação direta do ente.

A comunicação direta com as pessoas faleci-
das não é possível como a própria Sagrada Es-
critura nos deixa claro (Lc 16, 19-31; Rm 8, 10; 
Gl 2, 20), os Santos e os estudiosos mais gaba-
ritados sobre as questões da morte nas ciências 
que estudam os fenômenos da Fé e da Religião.

Há uma comunicação, o que a Igreja cha-
ma de Comunhão dos Santos, ou seja, sempre 
é mediada não por um médium, mas pelo Espí-
rito Santo, porém é uma comunicação que não 
atende simplesmente minhas necessidades e 
minhas angústias. É a comunicação do próprio 

mistério de Cristo que consola toda a nossa dor, e 
nos dá o verdadeiro sentido desta vida terrena e da 
vida de nossos entes que já se foram.

A comunicação de Deus é sempre íntegra, me 
eleva a experiências mais altas que ultrapassam 
minhas necessidades humanas. Deus sempre nos 
amplia os horizontes da vida, sempre nos leva à 
maturidade, a sair de si, a crescer, a desenvolver 
nossa fé para alcançarmos a estatura de Cristo.

Nós cremos em Jesus Cristo, Ressuscitado. 
E com Ele ressuscitaremos, não voltaremos em 
outras formas de vida. Não precisamos de outros 
mediadores (médiuns), pois um só é o mediador 
– Jesus Cristo. Todos os santos e santas na His-
tória da Salvação são nossos intercessores (não 
mediadores). A vida terrena é uma apenas e nos 
prepara para a vida definitiva na eternidade.

Em Cristo, somos gerados para uma vida em 
plenitude, uma vida eterna, realmente realizada se-
gundo o desígnio do Criador: sermos seus filhos 
como Jesus, o Filho amado do Pai. Tal mistério 
supera tudo, é maior e mais belo que tudo. Isso é 
o que celebramos e professamos, conscientemente 
em nossa Fé, sobretudo nas celebrações da Páscoa.

As religiões reencarnacionistas, por crerem 
que somos parte de Deus e que alcançamos a sal-
vação por nosso esforço apenas evolutivo, aca-
bam, em última análise, negando o Ser Absoluto 
de Deus diferente das suas criaturas. E por outro 
lado, “endeusa” o ser humano, negando sua con-
dição de distinção e dependência de Deus. Por 
conseguinte, sua liberdade, sua individualidade, 
sua singular e essencial diferença.

Todos somos únicos diante de Deus e de nos-
sos irmãos, vivemos em comunhão, mas não 
somos simplesmente uma grande matéria, uma 
coisa só, híbrida. Há a realidade eterna e a rea-
lidade passageira e todos nós, quando lá estiver-
mos, será para sempre. Assim cremos e profes-
samos nossa Fé.

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.” 

POSSO SER ESPÍRITA E 
TAMBÉM CATÓLICO?

CLAUDEMIR MARCEL 
DE FARIA

Departamento de Comunicação e Marketing 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

Imagine um bombeiro em pânico, um cirurgião apavorado, 
um professor ansioso e perdido, um juiz de Direito medroso, o 
Papa inseguro no púlpito, um jornalista gaguejando, um pai de-
sesperado... Seria hilário e decepcionante. É o velho ditado: a ma-
jestade nunca pode mostrar sua nudez.

Pois bem, estamos vivendo um momento de muita preocupação 
por conta do Coronavírus, muito compreensível. Mas que tal vivermos 
essa experiência no sentido de aprendermos a adquirir autocontrole?

Lembro-me do início da minha carreira, quando trabalhava 
na Companhia Suzano de Papel e Celulose e meu cargo era de su-
pervisora de comportamento. Uma das orientações que me cabia 
era trabalhar atitudes de ansiedade e pânico nos momentos que, 
por acaso, tivessem que sair do ambiente em caso de urgência. 
Confesso que não era fácil fazer esse trabalho, principalmente, 
com os ansiosos, inseguros e medrosos.

Pânico é uma emoção superdimensionada que pode tornar 
o indivíduo irracional, agindo sem pensar, apenas por impulso. 
Quem já teve uma crise de pânico sabe muito bem que, na crise, 
a pessoa parece quase enlouquecer, não conseguindo raciocinar e 
muito menos agir com o mínimo de inteligência emocional.

Fico pensando que temos passado por momentos difíceis 
nesse início de 2020, que tivemos que recorrer à nossa fé, con-
trolar nossos medos, não entrar em pânico e nos preocuparmos 
com todos os nossos irmãos, de norte a sul e leste a oeste do 
mundo inteiro. A paz é uma decisão interna baseada na fé em 
Deus, na fé em você mesmo e fé na vida, ou seja, acreditar que 
tudo vai dar certo.
Quero deixar algumas dicas para você, leitor, desenvolver a in-
teligência emocional:
1. Procure identificar suas emoções e seus comportamentos.
2. Domine suas emoções negativas, desenvolva pensamento po-
sitivo. A aflição não ajuda, só atrapalha.
3. Desenvolva o sentimento de empatia, colocando-se no lugar dos outros.
4. Aumente sua autoconfiança e coloque em prática sua resiliência.
5. Aprenda a lidar com pressão; não deixe a ansiedade tomar 
conta de você.
6. Tenha maturidade e coloque em prática a paciência e a sabedoria.
7. Não se deixe levar por notícias apavorantes e sensacionalistas.

Foco na inteligência emocional, pois isso vai lhe ajudar a lidar 
com as emoções e redirecioná-las para que consiga resultados po-
sitivos, nos diversos momentos da vida. ACREDITEMOS QUE 
VAI DAR TUDO CERTO. DEUS NUNCA 
NOS DESAMPAROU!

PÂNICO X INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL

MARIANGELA MANTOVANI
Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de 

casais e famílias, sexóloga, palestrante escolar, 
coordenadora do atendimento psicológico do 

Santuário São Judas Tadeu desde 1984.

COMPORTAMENTO
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Nossa fé nos revela: somos obras 
primas das mãos do Criador (cf. Ef 
2,3-14). Diante de todas as demais 
criaturas, com sua beleza e diversi-
dade, há no ser humano – homem e 
mulher –  algo muito peculiar. O ser 
humano é imagem e semelhança de 
Deus. Assim expressa a Sagrada Es-
critura: “O que é o humano, para dele 
lembrardes, Senhor, e o tratares com 
tanto carinho. Pouco abaixo de Deus 
o formastes” (Sl 8,5). 

Deus nos fez à sua “imagem e se-
melhança”, isso significa que Ele nos 
constituiu como filhos. Somos cria-
turas, porém, bem mais: somos filhos 
de Deus (cf. Gn 1,26-27). 

No entanto, essa dignidade de 
filhos de Deus, fora manchada pelo 
pecado original. O próprio ser huma-
no, na má condução de sua liberdade, 
deixou-se encantar pela ideia de ser 

A seguir, o segundo 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 Abril, vamos refletir sobre o Batismo, o primeiro Sacramento da Iniciação Cristã.

totalmente independente do Criador 
e acabou se iludindo pelo falso fruto 
do poder, do ter e do prazer. A tenta-
ção de “ser como Deus”, dispensan-
do o amor filial ao Criador, manchou 
profundamente a sua essência. De 
modo que todos os homens e mulhe-
res, em toda a História da criação, 
sofre as consequências deste pecado: 
o pecado original (cf. Gn 1, 2, 3; 1 Jo 
2, 16;  Lc 4, 1-13).

Apesar disso, Deus, em seu eterno 
transbordar de amor, conduziu a hu-
manidade, fazendo uma nova história, 
uma história de salvação. Deus quis 
devolver ao ser humano sua condi-
ção de filho, porém agora, Deus foi 
ao extremo, ao máximo de seu amor 
criador. Ele se fez humano para nos 
lavar e nos gerar novamente como fi-
lhos. Mas agora na dignidade do Filho 
Eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor. E 

como isso acontece? (cf. 2Cor.5, 17; 
Tg 1,18) Através do Batismo. 

Jesus realiza, hoje, sua obra de 
dignificação da humanidade, pela 
ação do Seu Espírito Santo. Entre-
gue à Igreja, Ele, por meio de Ri-
tos e Preces, realiza em plenitude a 
obra do Pai. Ao ser batizado no Rio 
Jordão, santifica todas as águas e as 
torna aptas para realizar o banho re-
generador. Mergulhados em Cristo, a 
Água Viva, a fonte de toda graça e 
bênção do Céu, morremos para a an-
tiga humanidade e recebemos a dig-
nidade definitiva de filhos de Deus, 
no modelo do Filho, por excelência 
(cf. Gl 3,27). 

São Cirilo de Jerusalém dirá que, ao 
mergulharmos em Cristo, pela graça sa-
cramental do Batismo, somos inseridos 
num novo útero, o útero da Mãe Igreja, 
que nos gerará para o novo nascimento, 
o nascimento do homem novo, da mu-
lher nova, agora para a eternidade. 

Que belíssimo! Que magnífica 
graça a nós reservada! Deus nos ado-
ta como filhos à dignidade do Filho, 
gerando-nos no colo uterino da Mãe 
Igreja, a comunidade, que vai nos dig-
nificando à medida que acolhemos 
esse colo rico de incontáveis graças e 
meios de abraçar a eternidade.

Essa é a beleza do Sacramento do 
Batismo para a nossa fé Católica, reali-
dade que experimentamos, seja na ten-
ra infância, seja como adulto. A Igreja 
chama este Sacramento de Sacramento 
da Iniciação. Ele é como um selo inde-
lével (que não se apaga nunca).

O Batismo nos lança para viver-
mos a dignidade de filhos de Deus, 
no desenvolver da vida humana em 
todas as suas dimensões. Também re-
cupera, na dinâmica da existência, a 
nossa condição filial (Cf. Catecismo 
da Igreja Católica, nºs 1210-1419).

Muito mais que uma obrigação e 
tradição social, o Batismo, sobretudo 
dos que o pedem para seus filhos ou 
afilhados, é um compromisso seríssi-
mo de fé, que nos põe num caminho 
de conversão e de entrega incondi-
cional da vida, como Cristo por nós a 
entregou, buscando testemunhar para 
o mundo a santidade.

Que o Senhor, por sua Páscoa eter-
na, renove nossa consciência e nossos 
compromissos diante de tão precioso 
dom sacramental do Santo Batismo. 
Sejamos batizados, pais ou padrinhos.

Saiba mais sobre este Sacramen-
to em nosso Santuário, acessando: 
www.saojudas.org.br. Procure a 
Secretaria Paroquial para datas, do-
cumentos necessários e mais infor-
mações para ser batizado em nosso 
Santuário São Judas Tadeu.

BATISMO: BANHADOS EM CRISTO, 
SOMOS UMA NOVA CRIATURA

SETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DA 
PARÓQUIA/SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
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Com a Semana Santa estamos che-
gando ao Tríduo Pascal, ponto máximo 
da liturgia da Igreja; celebramos o evento 
maior da história da salvação, a Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo. Como 
participar para o melhor proveito espi-
ritual? A deste ano estará marcada pela 
pandemia do Coronavirus, mas nem por 
isso deixaremos de vivenciá-la com con-
fiança e amor. Teremos de ser criativos. 
O que não puder ser celebrado na igreja 
ou nas procissões pelas ruas, haveremos 
de celebrar nas próprias casas, igrejas 
domésticas, acompanhando quanto pos-
sível pelas transmissões em TV e pelas 
mídias da Paróquia (veja no site: www.
saojudas.org.br).

Desde o início da Quaresma já esta-
mos em preparação à Semana Santa pela 
oração, esmola e jejum, pela confissão 
sacramental, Campanha da Fraternidade 
e via sacra.

A liturgia da Semana Santa começa 
com a entrada triunfal de Jesus em Jeru-
salém, aclamado pelo povo com ramos 
e hosanas. Seguem-se os dias feriais da 
segunda, terça e quarta-feira, em que me-
ditamos a relação dos discípulos com Je-
sus. Os evangelhos do dia nos mostram 

quatro níveis de relação: um que rejeita 
e trai o Mestre, outro que o nega, outros 
que ficam apreensivos, preocupados e 
com medo, e um que vai até à cruz, em 
comunhão com o amigo e mestre, em ple-
na adesão até o fim. A Palavra de Deus vai 
mostrando como o processo da fé é gradu-
al, pessoal, portanto, diferenciado de um a 
outro, e que depende da profundidade do 
amor que votamos a Cristo Jesus. Mostra 
como se pode fechar o coração a Deus e 
como se pode abri-lo numa entrega total. 
Não é diferente, hoje, o nosso processo de 
fé e de crescimento espiritual.

A liturgia da Semana Santa ajuda-nos 
a identificar-nos com Cristo nas suas ati-
tudes essenciais de vida e missão: amar e 

servir. Peçamos cada dia: Senhor, ensi-
nai-nos a amar e a servir.

Desde o Domingo de Ramos até à 
Páscoa ele nos é apresentado como quem 
quer transmitir essas atitudes básicas aos 
discípulos. Elas perpassam, como um fio 
condutor as leituras de cada dia. Como? 
Tentarei mostrá-lo nas linhas que seguem:

No Domingo de Ramos, a 2ª leitu-
ra dá o tom a toda a Semana. É o hino 
da Carta aos Filipenses 2,6-11, em que 
Cristo é apresentado como aquele que 
se abaixou até nós, pela sua encarnação, 
para fazer-se servo de todos, obedien-
te até a morte na Cruz. Por isso o Pai 
o exaltou, ressuscitou, para que ao seu 
nome todo joelho se dobre e adore o ser-
vo que agora é Senhor.

Além deste texto fundamental, que é 
uma reflexão da Igreja apostólica sobre o 
mistério de Cristo, as leituras bíblicas tra-
zem claramente a mensagem de que Cris-
to é o Servo do Senhor que se fez Cordei-
ro Pascal e ofereceu ao Pai um sacrifício, 
o da própria vida, que supera todos os sa-
crifícios anteriores para a purificação do 

pecado. Essa mensagem vem do Livro de 
Isaías, em que encontramos quatro textos, 
conhecidos como os Cânticos do Servo de 
Javé, ou Servo do Senhor.

Ainda no Domingo de Ramos le-
mos como 1ª leitura o 3º desses hinos: 
Is 50,4-7. Na segunda-feira lemos o 1º 
cântico (Is 42,1-7). Na terça, o 2º cântico 
(Is 49,1-6). O 3º é lido mais uma vez na 
quarta-feira. O 4º e mais longo (Is 52,13-
15.53,1-12) na Sexta-feira Santa, antes 
da narração da Paixão segundo João.

E como se não bastassem as palavras, 
na Quinta-feira Santa, com a instituição 
da Eucaristia, celebramos a magnífica 
cena do Lava-pés: o mandato de amar 
e servir traduzido em imagem visível, 
como para arrematar tudo o que Jesus 
viveu, ensinou e espera que os discípulos 
de todos os tempos pratiquem.

Na Sexta-feira encontramos o Cristo 
que se abaixou com uma bacia na mão a 
lavar os pés dos discípulos, condenado à 
morte e levantado na cruz - suplício de 
escravos - para entregar o seu Espírito ao 
Pai, por amor, para a remissão dos nos-
sos pecados.

No Sábado respeitamos o luto pela 
morte e sepultamento de Jesus, mas já ao 
entardecer, na Vigília Pascal, começamos 
a exultar pela sua ressurreição constata-
da na manhã do Domingo. Jesus Servo 
é exaltado e reconhecido como Senhor. 
Diante dele todos os joelhos se dobrem, 
todos os lábios se abram para anunciar 
que é o Salvador, e todas as mãos se es-
tendam para acolher, abraçar e perdoar 
os irmãos. Para amá-los e servi-los.

Na alegria da Ressurreição de quem vi-
veu para amar e servir, feliz Páscoa a todos!

PE. CLÁUDIO 
WEBER, SCJ

ALÉM DO HORIZONTE

COMO VIVER A 
SEMANA SANTA? Fo
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA 
O DIA 28 DE MARÇO 

(APENAS ONLINE)

DEVOTOS, ESTAMOS UNIDOS!
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6h – Missa pelos trabalhadores  com a bênção de São Judas Tadeu.

7h15 – Momento de Oração com os Padres Dehonianos.

8h30 – Via-Sacra dos padres em quarentena.

10h – Oficio das Leituras, presidida pelo Pe. Eli Lobato dos Santos, Pároco e Reitor do 
Santuário São Judas Tadeu, com as religiosas.

12h – Missa por todos os devotos com bênção de são Judas Tadeu.

13h30 – Momento de Oração com os jovens. 

15h – Missa pelos Falecidos (7º e 30º dias) com bênção de São Judas.

17h – Missa pelos doentes e Profissionais da Saúde com bênção de São Judas Tadeu.

18h – Via-Sacra Luminosa.

19h30 – Momento de Oração com os Padres e religiosas.

20h às 21h30 – Rosário Meditado aos pés de Nossa Senhora e São Judas Tadeu.  

COMO ACOMPANHAR:

É muito simples, veja aqui o endereço de nossas páginas na web:

www.youtube.com/SantuarioSaoJudasTadeu

www.facebook.com/saojudastadeusp

www.instagram.com/saojudastadeusp

www.radiosaojudastadeu.com

Caros irmãos e Irmãs, paroquianos e devotos de São Judas Tadeu, a todos saúde e paz!
Dois meses após a nossa festiva celebração do JUBILEU DE CARVALHO, 80 anos desde a criação da nossa Paróquia São Judas Tadeu, o Senhor nos permite sofrer uma 

grande provação. Uma assustadora ameaça de contágio, por um vírus que causa a morte rápida, ronda a nossa Cidade, o País e o Mundo todo. Na esperança de não sermos 
contaminados e atingidos pelo “Anjo da Morte”, ninguém deve sair de casa. Como os hebreus, no Egito, devemos observar um severo recolhimento (cf. Ex 12,23). 

Desde a criação da nossa Paróquia, há 80 anos, parece, nunca se passou um dia 28, de qualquer mês, que o Casa do Santo ficasse fechada para seus filhos e filhas. Não há 
notícias de que tenha havido algo tão ameaçador que exigisse fechar até as igrejas, e impedir que o povo viesse para rezar, agradecer, pedir e receber a bênção de seu Padroeiro. 
Que tristes dias são estes!

Procurando amenizar a tristeza presente, preparamos uma programação para  o próximo dia 28 de Março, que vamos transmitir pela WebTV São Judas (www.saojudas.org.br), 
pela Rádio 9 de Julho, Facebook, Instagram, etc. Normalmente, nos dias 28, celebramos 11 Missas aqui no Santuário. Para o próximo dia 28 de Março, sábado, nos horários de 
cada Missa, vamos transmitir o que está programado abaixo. 

Pe. Eli Lobato dos Santos
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Um dia Santo, com São Judas Tadeu, pelo mundo que passa 
pela Pandemia. Estaremos unidos, na fé e na oração confiante!
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ ACONTECEU NO SANTUÁRIO

Dando continuidade à nossa partilha men-
sal sobre a espiritualidade da família cristã, 
abordaremos neste mês de Abril o tema: “A 
FAMÍLIA CRISTÃ LÊ A BÍBLIA.”

Todos sabemos, mas convém lembrar, que 
a Bíblia é o livro sagrado que contém a Pala-
vra de Deus, o ensinamento do Cristo Mestre 
e a doutrina dos Apóstolos. Navegando pelas 
suas páginas e colhendo sua mensagem, con-
cluímos que ela é “verdadeira carta de amor 
de Deus Pai para nós, filhos (as).”

A Bíblia, embora seja um volume, se di-
vide em Antigo Testamento (1º Testamento) 
com 46 livros e Novo Testamento (2º Testa-
mento) com 27 livros, totalizando 73 livros. 
Os autores dos livros da Bíblia foram homens, 
divinamente inspirados a escrever tudo e so-
mente o que Deus queria, para orientar e edi-
ficar seu povo. A composição dos livros da 
Bíblia foi num período de 1.500 anos, apro-
ximadamente. Apesar do longo tempo e da 
diversidade cultural dos autores, a Bíblia tem 
uma maravilhosa unidade.   

Os autores, num total superior a quarenta, 
eram escribas, sacerdotes, reis, juízes, poetas, 
pastores, médicos, pescadores... O tipo do 
texto primitivo era “manuscrito” feito pelos 
escribas. Era copiado e recopiado de geração 
para geração, em diversos idiomas, partindo 
dos originais: hebraico, aramaico e grego, em 
papiro e pergaminho com formato de “rolo e 
códice”. Hoje a Bíblia está traduzida em mais 
de 1.500 línguas e dialetos. É o livro mais tra-
duzido, vendido e lido em todo o mundo. Foi 

a 1ª obra impressa por Gutenberg, inventor da 
imprensa no século XV.

Coube a São Jerônimo (342-420), a pedido 
do Papa Dâmaso II, traduzir a Bíblia dos origi-
nais hebraico, aramaico e grego para o latim, lín-
gua oficial do Império Romano (Bíblia Vulgata), 
tornando a Palavra de Deus acessível ao povo. 
Ele afirma: “Ignorar as Escrituras é ignorar a 
Cristo.” A 1ª tradução da Bíblia para o idioma 
português foi em 1681, a partir da Vulgata Latina 
e impressa em 1748. Somente o Magistério da 
Igreja interpreta de maneira legítima e autêntica 
a palavra da Bíblia.

Lendo a Bíblia, Deus fala conosco. Com a 
mente e coração abertos, ouçamos o que Ele nos 
propõe e o que Jesus, mestre, que tem palavras 
de vida eterna, ensina a todos nós. A alguém, que 
não tem familiaridade em manusear e ler a Bí-
blia, recomenda-se lê-la, iniciando com o novo 
Testamento (leitura mais fácil!): Evangelhos, 
Atos e Cartas dos  Apóstolos, Salmos, Antigo 
Testamento e finalmente o Apocalipse. Ao ler 
a Bíblia, serve de luz a disposição de Samuel: 
“Fala Senhor, que teu servo escuta” (1 Sm 3,10) 
e de inspiração a atitude da Virgem Maria: “Fa-
ça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38).   

Convém ler, diariamente, um pequeno trecho 
da Bíblia, preferencialmente do Novo Testa-
mento/Evangelho, que sirva de luz e inspiração 
para nossos sentimentos, palavras, atitudes, nos-
so viver e conviver, ao longo do dia. Para faci-
litar o encontro diário com a Palavra de Deus, 
recomendamos as agendas com o evangelho do 
dia. Nosso Santuário oferece o livro: “Palavra e 
Vida” com o evangelho de cada dia, acrescido 
de leve comentário explicativo do texto. É muito 
bom. Nós o recomendamos a todos.

Ler, ouvir e conhecer a Palavra de Deus é fá-
cil, mas praticá-la, vivê-la e testemunhá-la... é 
difícil. Seria bom aprender e fazer a leitura oran-
te da Bíblia, seguindo os 4 passos: 
1) Ler devagar, pausadamente, para entender o 
que o texto diz em si;
2) Refletir e meditar para ver o que o texto diz 
para mim.
3) Rezar para sentir o que o texto me faz dizer a Deus
4) Contemplar, saboreando Deus em sua Pala-
vra, sentir-se inundado por Deus. 

Melhor ainda, reunir a família, ao menos uma 
vez por semana, para fazer a leitura orante da 
Bíblia. Os frutos de união, di-
álogo e alegria surgirão no lar.

BAIXE O APP DA NOSSA WEB RÁDIO
PLANTÕES DE NOTÍCIAS ÀS 6h, 12h E 18h! 

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL: 
@santuariosaojudastadeu

FORMAÇÃO SOBRE A QUARESMA E PÁSCOA
A Formação especial sobre o Tempo da Quaresma e a Pás-
coa na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, divulgado no 
Jornal São Judas de Março, teve a sua data alterada. Acon-
teceu nos dias 10, 11 e 12 de Março (e não nos dias 03, 04 
e 05 de Março), pois os Padres do Santuário foram realoca-
dos para um retiro da Congregação. A iniciativa foi muito 
oportuna e proveitosa para os que participaram, à tarde e à 
noite, com palestras do Pe. Eli Lobato dos Santos,scj e Pe. 
Erick Max Humberto,scj. 

SANTUÁRIO REALIZA RETIRO 
PARA CATEQUISTAS

Segundo Tania Andrade, Coordenadora da Catequese da 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, no dia 02 de Fe-
vereiro, aconteceu um retiro de espiritualidade da Ca-
tequese de Iniciação Cristã do Santuário, no Centro de 
Apostolado Salvatoriano. A data do retiro coincidiu com 
a celebração da Festa da Apresentação do Senhor. Maria 
e José levam o menino Jesus ao templo para o introduzir 
na comunidade. 
As reflexões feitas no evento foram em torno da verda-
deira iniciação à prática religiosa das crianças e famílias, 
fazendo-os se sentirem parte da Igreja e família de Deus. 
Este momento especial contou com a participação do pa-
dre Bala Jojappa Kakumanu,scj, orientador da Catequese, 
e com as palestras da catequista Ir. Fabiana que fez refle-
xões sobre a Palavra de Deus, a respeito do servir e da 
passagem da transfiguração e do padre Ricardo Antonio 
Pinto, que abordou documentos da CNBB.
Dia de oração, aprendizado, reflexões e ânimo renovado. 
Novas esperanças, para este serviço tão importante para a 
evangelização. Que São Judas Tadeu interceda por nossa 
Catequese para que tenhamos um ano de caminhos traça-
dos pela vontade de Deus!

A FAMÍLIA CRISTÃ 
LÊ A BÍBLIA

PE. ALOÍSIO KNOB, SCJ
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Conversas difíceis sempre surgem em algum momento da vida. É comum 
haver divergências entre os envolvidos, devido a julgamentos e posições 
baseados nos modelos “certo ou errado” e “culpado ou inocente”.

Para ajudar a construir novos caminhos em situações de confronto, 
determinando responsabilidades e possibilidades, existe um método eficaz, 
amigável e voluntário: a Mediação de Conflitos. O objetivo dessa técnica de 
resolução de conflitos é promover o diálogo e criar um espaço de conversação 
que favoreça transformar o debate em cooperação, a partir da reflexão sobre 
as diferenças.

A ideia é trazer uma visão positiva: os envolvidos crescem com a experiência, 
a partir do encontro, da inclusão, do diálogo e da harmonização. Isso se dá por 
meio do Mediador, um profissional capacitado a ouvir, entender e facilitar a 
comunicação entre os participantes, com qualidade, conteúdo e profundidade, 
permitindo que administrem satisfatoriamente seus conflitos, conforme suas 
vontades e necessidades, em direção à pacificação e respeito mútuo.

A Mediação pode ocorrer em um único encontro ou em quantos os 
participantes desejarem, a fim de mudar a percepção decorrente do conflito. 
Além de resguardar vínculos, propicia as melhores soluções, sendo um método 
personalizado de resolução dialogada, em consonância com a orientação do 
Papa Francisco: “Aqueles que dialogam constroem pontes e vínculos” (Amoris 
Laetitia -136). Versátil, pode ser usada em todos os tipos de conflitos: familiares, 
imobiliários, condominiais, entre vizinhos, herdeiros, colegas de trabalho.

Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, desde 2010, a Mediação de Conflitos 
tem auxiliado muitas pessoas a resolver suas questões por meio do diálogo. Os 
encontros da Mediação de Conflitos são gratuitos e ocorrem às quintas-feiras, 
das 14h às 18h, mediante inscrição prévia, na Secretaria Paroquial ou pelo 
telefone: (11) 3504 5700.

Desde o anúncio da pandemia do novo Coronavírus, o Ministério da Saúde 
tem orientado empresas e instituições a cancelar seus eventos para evitar 
aglomerações e assim conseguir controlar o avanço do Covid-19 no Brasil. 

Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu algumas Pastorais, Movimentos e 
grupos cancelaram ou adiaram os seus encontros, aulas e/ou eventos. Confira:

• Jantar Dançante
• Oficina de Oração e Vida (sem previsão de retorno)
• Atendimento Psicológico (sem previsão de retorno)
• Despertai do Ministério Eucarístico (sem previsão de retorno)
• Plantão do Dízimo (suspenso por 15 dias)
• Encerramento da Campanha da Fraternidade no Santuário
• Catequese de Crisma (sem previsão de retorno)
• Catequese de Primeira Comunhão (sem previsão de retorno)
• Catequese de Adultos (as 2 turmas)
• Missa de Cura e Libertação (sem previsão de retorno)
• Seminário de Dons
• Pais e Mães em oração pelas famílias (sem previsão de retorno)
• Missa em Japonês de Abril (dia 12/04)
• ECC – Encontro de Casais Com Cristo
• Encontro de Casais de Segunda União
• Terço dos Homens (retorno previsto para 14 de Abril)
• Escola de Teologia (sem previsão de retorno)
• Pastoral da Escuta (sem previsão de retorno)
• Pastoral do Empreendedor (sem previsão de retorno)
• Almoço Italiano
• Aprofundamento da Fé (sem previsão de retorno)
• Apostolado da Oração (sem previsão de retorno)
• CEI São Judas Tadeu (aulas suspensas desde o dia 23/03)

CANCELAMENTO NAS COMUNIDADES
• Suspensão das missas na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Sem 

previsão de retorno)
• Círculo Bíblico da Comunidade Cristo Rei (aguardando orientações dos 

órgãos de saúde)
Para mais informações, acesse o site: www.saojudas.org.br ou entre em 

contato com a Secretaria Paroquial pelo tel.: (11) 3504-5700.

Com a intercessão de Maria, Nossa Senhora da Saúde e nosso Patrono, 
São Judas Tadeu, seguimos sem medo, fazendo o que está ao nosso alcance e 
em oração pela superação deste momento desafiador.

Pastorais

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PELA MEDIAÇÃO

EVENTOS DAS PASTORAIS 
CANCELADOS OU ADIADOS

CLÁUDIA DAL MASO LINO
Mediadora de Conflitos – E-mail: claudiadalmaso.adv.br

NOTÍCIAS DAS PASTORAIS E COMUNIDADES 
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A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, que sempre esteve de portas abertas 
para todo o povo de Deus buscar, e encontrar, o amor e a misericórdia de Deus, 
precisou se adaptar às necessidades atuais de incentivar as pessoas a ficarem em 
suas casas para atenuar ao máximo a propagação do novo Coronavírus. Com os 
fiéis católicos do mundo todo, nos unimos em oração, pelo fim desta pandemia.

Mas em meio a tantas mudanças e desafios, é de extrema importância a 
generosa contribuição de todos, enquanto “Família dos Devotos de São Judas 
Tadeu”. Não deixe de realizar suas doações, sobretudo nesse momento!

Para continuar mantendo esse Santuário, contamos com a sua colaboração 
concreta. As doações permitem que continuemos firmes em nossa caminhada 
evangelizadora; anunciando a Palavra de Deus, desenvolvendo ações sociais, 
promovendo a formação religiosa, além de melhorarmos a estrutura do Santuário. 
Além disso, a sua doação vai permitir que continuemos nos comunicando e 
evangelizando, através dos meios de comunicação (rádio, internet, revista, 
jornal), que têm sido fundamentais nesse tempo de pandemia. Mesmo de longe, 
continuamos unidos, na fé, mas também na manutenção desta Casa de Deus, 
responsabilidade de toda essa família. Por isso, contamos com você!

Para depósitos, bancários, de qualquer valor:

 PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU - CNPJ 63.089.825/0115-02
  
BRADESCO
AGÊNCIA 2818-5
CONTA CORRENTE  000028-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OPERAÇÃO 003
AGÊNCIA 0255
CONTA CORRENTE 00000239-0
 
SANTANDER
AGÊNCIA 3706
CONTA CORRENTE 130051750
 
Após a sua doação, se possível, envie uma foto do comprovante para 

santuario@saojudas.org.br ou whatsapp 11 9 9204 8222.

PRECISAMOS DE VOCÊ, 
QUE FAZ PARTE DA 

“FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO 
JUDAS TADEU”

Devido à necessidade da Quarentena, em tempo da pandemia do Coronavírus, a Obra Social São Judas Tadeu 
precisou cancelar, temporariamente, os eventos que estavam programados para o mês de Abril. No entanto, 
é importante a sua doação de alimentos não perecíveis para que a Obra Social possa continuar fornecendo 
cestas básicas às famílias que tanto precisam, sobretudo nesse momento. Faça a sua doação, entregando-a aos 
controladores de acesso da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu ou diretamente na Obra Social, à Av. Piassanguaba, 
3061, às terças e quintas-feiras, das 8h às 16h. Mais informações pelo e-mail: obrasocial@saojudas.org.br. 

Durante este período de quarentena, às terças e quintas-feiras também estão sendo realizados na Obra 
Social atendimentos na Farmácia Comunitária e serviço social, das 8h às 13h.

AVISO DA OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU 

OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU

São Judas
Tadeu
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MISSSAS NO SANTUÁRIO 
DURANTE A PANDEMIA DO 

COVID-19
Por determinação da Arquidiocese 
de São Paulo, não estão sendo 
celebradas missas presenciais na 
Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu, desde o dia 21/03/2020. 
MISSAS AO VIVO PELOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO aos 
domingos: 8h30 pela TV Gazeta; 
de segunda a sexta-feira: às 12h, 
15h e 17h  no link www.youtube.
com/santuariosaojudastadeu; 
de segunda a sexta-feira: 17h pela 
Rádio 9 de Julho, 1600 am; aos 
sábados: 12h no link www.youtube.
com/santuariosaojudastadeu.
OBS: Confissões todos os dias das 
9h às 15h na Sala São Judas. A 
igreja antiga permanece aberta para 
visitação. A Secretaria Paroquial 
está fechada, mas há atendimento 
pelo telefone (11) 3504-5700, de 
segunda a sexta-feira das 9h às 
17h e aos sábados e domingos das 
9h às 15h. Demais atendimentos 
estão suspensos por tempo 
indeterminado. Mais informações: 
www.saojudas.org.br. 

MANUTENÇÃO E REFORMAS
O subsolo da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu 
está passando por reformas, 
para melhor acolher os devotos 
de São Judas Tadeu. A sua 
colaboração é muito importante 
para que este seja um ambiente 
cada vez mais bonito e 
acolhedor. Que Deus conserve 
e aumente a generosidade! 
Se você ainda não pertence à 
Família dos Devotos de São 
Judas Tadeu, saiba como ajudar 
pelo site: www.saojudas.org.
br ou Whatsapp 99204-8222. 
para doações online: www.
saojudas.org.br / Depósito 
bancário: Banco Bradesco: 
Ag 2818-5, c/c 0028-0. CNPJ 
63.089.825/0115-02. Venha 
unir-se à Família dos Devotos 
de São Judas Tadeu!

DOAÇÕES DE ALIMENTOS, 
URGENTE!

A Obra Social São Judas Tadeu 
solicita a doação de alimentos 
não perecíveis para a montagem 
de cestas básicas e distribuição 
às famílias cadastradas da 
comunidade. Doe ao menos 1 
quilo de alimento: feijão, arroz, 
açúcar, macarrão, farinha, óleo 
ou qualquer outro, dentro da 
data de validade, entregar 
na Obra Social, às terças e 
quintas-feiras,  das 8h às 16h, 
Av. Piassanguaba, 3061. 

JOVEM, LEVANTA-TE! 
CRISTO TE CHAMA!

Encontro especial dirigido a 
todos os jovens, promovido 
pela Pastoral Vocacional da 
Região Ipiranga, no dia 25 
de Abril, das 14h30 às 18h. 
Local: Instituto Pe. Chico, à 
Rua Moreira de Godói, 456, 
Ipiranga. Informações com 
Carlos, (11) 99158-5149.

PROBLEMAS COM A BEBIDA?
Procure o Grupo São Judas de Al-
coólicos Anônimos, na Av. Jaba-
quara, nº 2876. Reuniões diárias, 
segunda a sexta às 20h, sábado, 
domingo e feriados às 18h e Plan-
tão 24 horas tel. (11) 3315-9333. 
Contatos: 
Anderson: 11-958.530.726, 
Rosana: 11-972.054.882, 
Cezar: 11-999.377.608. 
E-mails: 
anderson.milan@regea.com.br, 
riac5052@gmail.com, 
cezarbergan@gmail.com

PARTIU PARA A CASA DO PAI
“Salvos pela morte de vosso 

Filho, ao vosso chamado 
despertaremos para a 

Ressurreição!” (Prefácio dos 
Fiéis Defuntos IV).

Faleceu no dia 08 de Março, 
a voluntária Sheila Aparecida 
Moliterno de Lima, que auxiliava 
a Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu no Bazar dos dias 28.
Que Deus conforte o coração 
dos familiares e amigos e 
conceda descanso à alma desta 
nossa irmã em Cristo. 

NEURÓTICOS ANÔNIMOS
Neuróticos Anônimos é uma 
irmandade formada por homens 
e mulheres que compartilham 
suas experiências, força e 
esperança para resolver seus 
problemas emocionais comuns. 
Presente há 45 anos no Santuário 
São Judas Tadeu, as reuniões 
ocorrem aos domingos às 15h, 
segundas e quintas-feiras, às 
19h na Sala 09, entrada pela Al. 
dos Guaiós, 149. 

CAMPANHA DE 
ARRECADAÇÃO DE OVOS DE 

PÁSCOA
Estamos arrecadando ovos de Pás-
coa, barras de chocolate e bombons, 
que serão entregues às crianças 
atendidas pelo Centro de Educação 
Infantil - CEI São Judas Tadeu (Cre-
che São Judas). Faça a sia doação,  
no Santuário São Judas Tadeu, entre-
gando aos controladores de acesso 
enquanto a Secretaria do Santuário 
estiver fechada, pela Quarentena.

Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 27 de Março 
de 2020. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11) 5072-9928 

e site: www.saojudas.org.br
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São Judas Tadeu, fiel Apóstolo e primo de Jesus, socorro nos 
casos desesperados, nossa sociedade vive hoje um tempo de 
insegurança e fragilidade por causa do Coronavírus. 

Com vossos devotos, pedimos a vossa intercessão junto a 
Deus Pai de misericórdia, para que tenha compaixão de nós 
nesse tempo de crise. Aumentai em todos a solidariedade e 
protegei-nos do contágio e de todo o mal.

Confiamos aos vossos cuidados, Apóstolo de Cristo, todos os 
doentes e suas famílias, os médicos, enfermeiros e a todos nós, para 
que cada um cumpra a sua missão no combate a esta pandemia. 
Arrancai da nossa mente pensamentos perturbadores que 
possam propagar medo, pessimismo, angústia e egoísmo. Que, 
mesmo em meio aos desafios, tenhamos coragem e força para 
enfrentar este período com consciência, inteligência e empatia. 
Reavivai em nosso coração e atitudes, a esperança, o cuidado 
com os mais fracos e idosos, a compaixão para com todos. 

São Judas Tadeu, que tantas graças concedeis a vossos 
devotos, suplicai ao Senhor por vosso povo para que não perca 
a paz e serenidade e dai a nossos governantes o discernimento 
e a responsabilidade. Enfim, que sejamos, como vós, discípulos 
e missionários, semeadores de fé e confiança em Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Salvador. São Judas Tadeu, rogai por nós que 
recorremos a vós e livrai-nos de todas as aflições. 

Nós cremos que, no Coração de Cristo, com a intercessão de 
nossa Mãe Aparecida e sob a vossa proteção, não seremos 
desamparados. Amém!

Excepcionalmente esta edição do Jornal São Judas não será impressa em papel, apenas circulará virtualmente, pelo site e redes sociais da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, devido ao momento de pandemia que atualmente todos vivenciamos. Contamos com a compreensão de todos!

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU 
EM TEMPO DE PANDEMIA

SantuárioN
os

so
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:
 


