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E mais: a intenção do Papa para Abril: os Direitos Fundamentais

RESSUSCITAREMOS!
Na alegria da Ressurreição de quem viveu para 

amar e servir, Feliz Páscoa a todos!

RESSUSCITAREMOS!
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1 – “DESCEU À MANSÃO DOS 
MORTOS”

No Credo, rezamos assim: “Desceu 
à mansão dos mortos”. Sim, um dos ar-
tigos de nossa fé católica é esse: Jesus 
Crucificado e morto na Cruz, foi sepulta-
do e “desceu à mansão dos mortos”. 

“Cristo desceu ao reino da morte, ao 
Hades, ao Sheol, ao mundo das sombras. 
Cristo desceu à nossa parte obscura, nos-
so inconsciente, para libertar o que lá 
está enterrado... Cristo não confronta só 
o mal visível, mas também aquele que a 
superfície oculta, muito mais caótico e 
destrutivo que o outro. Costumamos nos 
assustar com certos pensamentos e dese-
jos infames e desumanos que nos ocor-
rem, assustamo-nos com nossa própria 
capacidade destrutiva” (1).

A “mansão dos mortos”, natural-
mente, não é o túmulo nem o cemitério 
onde são depositados os restos mortais 
de quem chega ao fim de sua vida na 
terra. Não! A “mansão dos mortos” é 
aquele lugar onde inexiste vida. Onde 
domina a sombra, a penumbra, as trevas. 
Onde ficam os “cadáveres”, não os restos 
mortais de uma pessoa, mas sim as suas 
mágoas, seus ressentimentos, suas frus-
trações, seus remorsos, os pesos de sua 
consciência e o arrependimento por não 
ter feito o bem que poderia ter feito. Por 
ter feito o mal e por isso, ter desperdiça-
do seus bens (saúde, tempo, inteligência, 
mocidade, dinheiro), invés de ter coloca-
do ao serviço de mais vida.

2 – O SÁBADO DE ALELUIA
O Sábado de Aleluia quer dizer: 

Cristo introduziu-Se em nossa solidão, 
no frio e na rigidez de nossa vida. E lá 
onde, antes a morte imperava, agora resi-
de seu amor. Ali, onde somos desligados 
da vida, Ele nos alcança com sua palavra 
de amor. O Sábado de Aleluia é a oca-
sião de absorvermos a vida de Cristo em 
todas as áreas do nosso ser. O Sábado de 

Aleluia nos convida a nos desligarmos 
de nossas mágoas e ressentimentos, de 
nossas lamentações e auto piedade, de 
nossa excessiva preocupação em preser-
var a própria imagem exterior, parecendo 
ser aquilo que não somos. É o dia para 
deixar pra trás a inclinação para ofender. 
Dia de deixar pra trás as nossas antipatias 
e azedumes que, muitas vezes considera-
mos normais. Tudo isso temos que deixar 
no túmulo. Deve ser entregue a Cristo, e 
com Ele ressurgir para uma “vida nova” 
(Rm 6,4).

3 – JESUS CONHECE O SER HU-
MANO POR DENTRO (cf. Jo 2,25).

Várias vezes, nos Evangelhos, está 
escrito que Jesus “conhece o ser humano 
por dentro”. De fato, Jesus não somen-
te desceu à “mansão dos mortos”, mas 
também, com a sua Encarnação, desceu 
até o interior de todo ser humano. Assim, 
nada há para temer, mesmo se dentro de 
nós vão se formando “mansões” onde ha-
bitam os sinais da morte. Uma fecunda 
maneira de celebrar a Páscoa da Ressur-
reição do Senhor é:

• Descer com Jesus à “mansão dos 
mortos” que trago em meu interior;

• Com Jesus, olhar (=encarar) os ca-
dáveres que aí se encontram;

• Com Jesus, combatê-los e retirar daí 
aquilo que para nada serve;

• Por fim, com Jesus, fazer penetrar 
a “vida nova” nos porões e labirintos de 
meu ser.

Feliz Páscoa! 

(1) Editorial inspirado no livro “O Ano Litúrgico”, A. 
Grun, Vozes. Com citações livres das páginas 56-70.

Este Jornal São Judas de Abril/2021 (edição número 482) circulará apenas 
online, pelo site e redes sociais da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, devido à 
pandemia do novo Coronavírus. Juntos passaremos por essa situação e teremos 

dias melhores. Contamos com a compreensão de nossos leitores!

01 – Quinta-feira Santa. Ceia do Senhor, Mandamento do Amor, Instituição da 
Eucaristia, Lava-pés. Programação completa da Semana Santa no Santuário na 
página 7
02 – Sexta-feira da Paixão do Senhor. Feriado. Memória de São Francisco de 
Paula, Eremita. Dia Internacional do Livro Infantojuvenil e Dia Mundial de Cons-
cientização do Autismo. Neste mês não haverá a Missa Reparadora ao Sagrado 
Coração de Jesus, somente a comunhão reparadora, na ação litúrgica às 15h
03 – Sábado Santo: Vigília Pascal
04 – Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor
07 – Memória de São João Batista de La Salle. 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
11 – 2º Domingo da Páscoa: Festa da Divina Misericórdia 
12 – Nossa Senhora da Penha.
13 – Dia do Hino Nacional Brasileiro
16 – Memória de Santa Bernadette Soubirous; Dia Mundial da Voz
18 – 3º Domingo da Páscoa; Dia Nacional do Livro Infantil.
19 – 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 (521º 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 – 4º Domingo da Páscoa; Dia Mundial de Orações pelas Vocações;
Dia da Contabilidade e do Contabilista 
26 – 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 no Santuário. Confira a Programação 
no site: www.saojudas.org.br. Dia da Educação, Dia da Sogra, Dia Mundial 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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EXPEDIENTE JORNAL SÃO JUDAS 

O SÁBADO DE ALELUIA

JORNAL DE ABRIL/2020 APENAS ON LINE

CALENDÁRIO ABRIL

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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Venho desejar a todos os irmãos e irmãs uma Feliz e San-
ta Páscoa, cheia da verdadeira paz – Shalom – que vem de 
Cristo Ressuscitado. Mesmo ainda em um tempo de tanta 
dor e sofrimento, causado por esta epidemia que se tornou 
um flagelo para todos, queremos proclamar que somente em 
Jesus, o Cristo, a vida vence a morte. De fato, o tempo pas-
cal tem como centro e fundamento Jesus Cristo, o cordeiro 
de Deus, que na sua Páscoa, a ressurreição, nos conduziu a 
todos para a salvação. Queremos viver e celebrar este gran-

de mistério de nossa fé com os mesmos 
sentimentos com os quais Jesus viveu 
e anunciou a boa nova do Evangelho 
aos seus discípulos, antes de retornar 
ao Pai, após imolar sua vida por nós na 
cruz, seu sangue derramado se tornou 
fonte da verdadeira vida.

A Páscoa é a manifestação plena do 
imenso amor misericordioso de Deus 
que se inclina diante de nós, como em 
um abraço paterno e afetuoso. Somos 
convidados a adentrar nesta morte e 
ressurreição, e sermos enviados a tes-
temunhar que o Senhor está vivo e 
presente no meio de nós. Este anúncio 
alegre, quando encontra a fé de nossos 
irmãos e irmãs, é capaz de renovar a 
vida, promover a esperança, gerar a 
fraternidade.

A Páscoa é um mistério de fé, es-
perança e amor. O Senhor Jesus, que 
morre e ressuscita por nós, quer mor-
rer e ressuscitar conosco, para nos dar 
vida nova. De fato, o cristão, associado 
ao mistério pascal de Cristo, caminha 
para a ressurreição, confortado pela 
esperança. A ressurreição é o evento 
final com o qual o homem, redimido e 
transfigurado na totalidade de seu ser, 
alcança a perfeição, a vida plena.

Em nossa família e comunidade, 
na sociedade, desejamos também 
neste tempo pascal passar da morte 
para a vida, da divisão para a comu-
nhão, do ódio para a mansidão, do 
desprezo para a compreensão, da 
vingança para o perdão, da indife-
rença para a proximidade, da descon-
fiança para a confiança, da descrença 
para a fé, da injustiça para a justiça, 
da violência para a paz, do egoísmo 
para a misericórdia e compaixão.

Desejo a todos uma Santa Páscoa, 
vivida, celebrada e testemunhada na 
paz de Cristo Ressuscitado. Com mi-
nha prece e bênção.

IgrejaFo
co

NOSSO BISPO

FELIZ PÁSCOA DA 
RESSURREIÇÃO

DOM ÂNGELO ADEMIR MEZZARI, RCJ
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a Região Episcopal Ipiranga

Jesus, quem és?
Um profeta? Filósofo? Espiritualista? Mito? Guru? 
Ou...
Jesus mesmo nos responde:
Eu sou a verdade (Jo 14,6) que esclarece e liberta.
Eu sou a luz (Jo 8,12) que ilumina tua vida.
Eu sou o caminho (Jo 14,6) que te leva à felicidade.
Eu sou o amor (Jo 15,13) e por ti dei a vida.
Eu sou o Mestre (Jo 13,13) que ensina o bem.
Eu sou o teu amigo (Jo 15,14) e companheiro de to-
das as horas.
Sou o filho de Maria de Nazaré (Mc 6,3) enquanto 
criatura humana.
Mas, desde sempre, sou o Filho do Deus Vivo (Mt 
16,16).

T. Tommasi,fsp (Paulinas Editora).
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É cada dia mais comum conhecer pessoas que não foram batizadas quando 
crianças na Igreja Católica. Muitos decidem frequentar a Igreja já adolescentes ou 
adultos, e ficam em dúvida de como devem fazer para serem batizados e/ou fazer 
a Primeira Comunhão e Crisma.

Se você não é mais criança (tem mais de 7 anos - atingiu a chamada “idade da 
razão”) - é adolescente ou adulto - e quer ser batizado na Igreja Católica deve:

1) Procurar a Paróquia (Igreja) mais próxima da sua residência (normalmente 
ela é a sua Paróquia) e conversar com o Pároco (Padre);

2) O Padre provavelmente dará a devida orientação para a inscrição na Cateque-
se de Adultos, que se inicia no começo de cada ano;

3) A Catequese dura, em regra, um ano, um ano e meio. Ao final, você será ba-
tizado e fará a Primeira Comunhão. Alguns podem ser batizados, fazer a Primeira 
Comunhão e receber a Crisma na mesma semana ou no mesmo mês.

SOU ADULTO, O QUE PRECISO FAZER PARA 
SER BATIZADO NA IGREJA CATÓLICA?

PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE 
COMPORTAMENTO

AMOR À VIDA: 
CUIDAR DO CORPO E DA ALMA

Temos atendido pacientes nos consultórios de Psicologia que contam 
terem saúde física perfeita, mas que os médicos, mesmo assim, indicam 
tratar do emocional para não adoecerem. Transtorno de ansiedade é o 
mais comum dos diagnósticos seguidos da depressão. Que ótimo esse 
trabalho de equipe multidisciplinar!

A Medicina moderna busca diagnóstico que visa olhar para o paciente 
com uma visão integral e com isso entender o lado físico, emocional, 
mental e espiritual. Na verdade, a ausência de doença nem sempre 
significa saúde, pois essa é definida pela Organização Mundial da Saúde 
como o estado completo de bem-estar físico, emocional e social.

Então, como podemos nos cuidar diante dessa pandemia, esperando 
a vacina? Alimentação adequada, exercício físico e boa noite de sono 
ajudam muito a manter o equilíbrio físico e mental. Quando levamos 
uma vida sedentária nosso cérebro dá sinais de cansaço e o desânimo 
começa a bater, pois o exercício físico auxilia na fabricação de hormônios 
e neurotransmissores que causam disposição geral.

A saúde emocional pode ser conseguida através de boas leituras, 
bons filmes e com uma boa terapia, pois são caminhos que ajudam no 
autoconhecimento e podem auxiliar na mudança de hábitos e encontrar 
soluções novas para problemas antigos. Quanto mais um indivíduo se 
conhece, melhor lida com suas emoções e as suas relações interpessoais.

Por fim, como anda sua saúde espiritual? A fé, a esperança de um dia 
melhor que o outro? A saúde espiritual está baseada no propósito que você 
tem na sua vida de ser cada dia uma pessoa melhor e mais convertida. 
Buscar compreender e perdoar aos outros é o caminho que pode te levar 
a ter uma vida espiritual mais saudável e que te trará o sentimento de paz. 
Isso é saúde espiritual que trará junto a saúde emocional e social, e, com 
isso, a saúde física.

A dica mais importante: use o recurso da oração, converse com Deus, 
pois Ele vai ouvir e atender você. Deixe que a saúde espiritual traga 
impacto em sua vida como um todo e com isso sua saúde física, mental, 
emocional, social, profissional, financeira, familiar, amorosa seja abastada 
pelo amor do Senhor Deus.

Cuide-se e tenha amor à vida, que o corpo e a alma agradecem!

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

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

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.” 
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Em 2021, o Jornal São Judas vai 
apresentar e refletir sobre as inten-
ções de orações propostas pelo Papa 
Francisco para cada mês. Essas in-
tenções são difundidas pelo Aposto-
lado da Oração ou Rede Mundial de 
Oração do Papa. Cada mês é dedi-
cado a uma intenção pela evangeli-
zação ou a uma intenção universal. 
Nessa edição o tema de ABRIL: Di-
reitos Fundamentais.

O pedido é: Rezemos por aqueles que 
arriscam a vida lutando pelos direi-
tos fundamentais nas ditaduras, nos 
regimes autoritários e também nas 
democracias em crise.

O Papa Francisco sempre defendeu 
os direitos fundamentais da pessoa 
humana e por isto manifesta-se so-
lidário com aquelas e aqueles que 
lutam para defender estes direitos. 

dos Direitos do Homem” das Nações 
Unidas, de 10 de dezembro de 1948, 
está escrito: “Todos (os homens) nas-
cem livres e iguais em dignidade e di-
reitos”. O artigo 3º dessa declaração 
afirma: “Todo (homem) tem direito à 
vida, à liberdade e à segurança como 
pessoa”. Nessas declarações, subten-
de-se o reconhecimento fundamental 
de que todos os membros da família 
humana são pessoas. Ser pessoa im-
plica uma dignidade inviolável e di-
reitos inalienáveis de todo indivíduo. 
A liberdade e a solidariedade são ine-
rentes à condição humana.
A afirmação bíblica de que os seres 
humanos foram criados à imagem de 
Deus tem sido tomada como o funda-

mento de igual valor para todos, ou 
seja, são iguais em seus direitos natu-
rais à vida e à liberdade. Nós somos 
iguais uns aos outros, independente-
mente de nossas diferenças. Todos 
nós recebemos nossa vida, igualmen-
te, como um dom do Criador. Com 
isto, o homem já não se limita à des-
crição dos processos biológicos, ele 
vai mais longe, é imagem do Criador.
A Igreja Católica impulsiona a cons-
truir um mundo solidário, que res-
ponda às grandes aspirações huma-
nas de igualdade e liberdade, que 
defenda e guarde a dignidade e os 
direitos humanos à luz da fé. A vi-
vência da fé cristã coloca-nos diante 
da sociedade e chama nossa atenção 
para o papel do cristão na vida social. 
Frente a essa forma de vida social, 
sentimos forte chamado para promo-
ver uma sociedade diferente, que es-
teja marcada pela solidariedade, pela 
justiça e pelo respeito aos direitos 
humanos. Afirma o Papa Francisco, 
“o bem comum pressupõe o respei-
to pela pessoa humana enquanto tal, 
com direitos fundamentais e inalie-
náveis orientados para o seu desen-
volvimento integral” (FRANCISCO. 
Carta Encíclica Laudato Sì, 2015, 
n.157). Ser bom, corajoso, honesto, 
verdadeiro, justo, caridoso, fiel é re-
conhecer o valor que há em agir con-
forme a ética cristã e considerar re-
pugnante pensar em envolver-se em 
atos ilícitos e desonestos.
Com base no respeito à dignidade da 
pessoa é possível entender o funda-
mento dos direitos humanos, isto é, 
as lutas contra toda forma de domi-
nação (exploração dos trabalhadores, 
opressão política, discriminações ra-
ciais ou sexuais, colonialismo, etc.) e 
a construção de uma sociedade que 
preserva o Estado de direito, demo-
cracia política, solidariedade social, 
segurança social, proteção à saúde, 
escolarização, etc.

Perguntamos: quais os direitos fun-
damentais são feridos? É dever do 
cristão defender estes direitos?
Regimes ditatoriais e autoritários fe-
rem direitos essenciais da pessoa hu-
mana como o direito à integridade 
física, psíquica e moral; à liberdade 
política e do pensamento; de ser res-
peitada em sua dignidade de pessoa, 
por isto, estes sistemas, são sinônimos 
de violência e exploração institucio-
nalizada. O Papa João Paulo II diz 
que: “O homem tem justamente medo 
de vir a ser vítima da opressão que o 
prive da liberdade interior, da possi-
bilidade de manifestar publicamente a 
verdade de que está convencido, da fé 
que professa, da faculdade de obede-
cer à voz da consciência que lhe in-
dica o reto caminho a seguir” (JOÃO 
PAULO II. Carta Apostólica Dives in 
Misericórdia, 1980, n.11). 
No artigo 1º da “Declaração Universal 

INTENÇÃO DO PAPA PARA ABRIL

PADRE MÁRIO MARCELO COELHO, SCJ
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Acabamos de viver a Quaresma, 
caminho para a Páscoa, a ressurrei-
ção de Jesus. No tempo de Páscoa a 
nossa Mãe-Igreja nos apresenta, pela 
sua bela liturgia, o Cristo Ressusci-
tado que se manifesta aos discípulos 
e discípulas. Nas aparições que os 
evangelistas rela-
tam, a sua primei-
ra preocupação foi 
oferecer reconci-
liação aos seus dis-
cípulos. Deveriam 
estar entristecidos 
e desanimados pela 
morte do Mestre na cruz, e envergo-
nhados pelo próprio comportamento 
nos episódios da sua agonia, prisão e 
condenação à morte. Só João se fez 
presente aos pés da cruz, com Maria e 
algumas mulheres. 

Jesus ao aparecer-lhes, poderia – se 
agisse como mero ser humano – tê-
-los repreendido severamente; mas, 
ao contrário, é ele próprio que toma a 
iniciativa de se apresentar desejando-
-lhes a paz e oferecendo-lhes a recon-

ciliação. Exemplo muito significativo 
é o tratamento dado a Tomé, depois 
de ele ter posto em dúvida a narração 
dos colegas e amigos que o haviam 
visto e reconhecido.  Jesus lhe apa-
rece e convida: “Põe aqui o teu dedo 
e vê minhas mãos. Estende a mão e 

coloca-a no meu lado, e não sejas in-
crédulo, mas crê”. Tomé lhe respon-
deu: “Meu Senhor e meu Deus!”  (Jo 
20,27-28). E tornou-se um entusias-
mado Apóstolo, até dar a própria vida 
pela causa de Jesus.  

De modo semelhante podemos ler 
a aparição a Pedro que o havia nega-
do três vezes. O Mestre Ressuscitado 
não o condena, nem lhe retira o poder 
das chaves, mas o confirma na missão 
antes confiada. Primeiro come com 

os discípulos, sinal de comunhão. De-
pois se dirige a Pedro e lhe pede uma 
só coisa, três vezes: “Tu me amas?” 
(cf Jo 21). 

Cristo Ressuscitado é mesmo a nos-
sa paz. Deseja a paz, promove a paz 
que reconcilia. Nos escritos paulinos 
fica claro que a reconciliação do ho-
mem com Deus – por iniciativa de 
Deus – é meta de toda a obra e da pes-
soa de Jesus (Ef 2,14, 2Cor 5,17-21 
e mais 12 outras passagens dos seus 
escritos). 

Reconciliados, os discípulos pas-
sam a viver a Páscoa com alegria e 
esperança. A Páscoa antiga era cele-
brada como memória da passagem da 
escravidão no Egito à Terra Prome-
tida. Agora celebram a passagem da 
morte à vida do seu Mestre e Pastor. 
Celebram-na agindo, por amor. Amar 
para eles é fazer o mesmo que Jesus 
fez. Ajudarão muitos a fazerem a pas-
sagem das trevas à luz mediante a 
adesão à pessoa de Jesus morto e res-
suscitado e a serem iluminadores de 
outros irmãos e irmãs. 

Também a vivência da nossa Pás-
coa, hoje e amanhã, deverá ter essas 
mesmas características: deixar-nos 
reconciliar por Cristo; amar fazendo 
o bem que Jesus fez; ajudar outros a 
fazer passagens. Que tipo de passa-
gens? Da morte à vida. Morte é ego-

ísmo, pecado, divisão, 
trevas, muro. Vida é 
querer o bem ao ou-
tro, é acolher a graça 
que Deus oferece, é 
fazer unidade e frater-
nidade, é ser luz que 
indique o caminho, é 

erguer pontes que aproximem pesso-
as e as reconciliem. 

Ainda temos necessidade disso no 
Brasil? Deixemos a pandemia res-
ponder: estou vencendo, estou matan-
do, estou enlutando e empobrecendo 
pessoas, famílias, empresas e o país, 
enquanto vocês se dividem em vez de 
se unirem, muitos irresponsavelmen-
te egoístas, não preocupados com a 
saúde e a vida do outro. 

Sim, podemos promover a vida su-

perando uma cultura de morte. Essa 
é a tarefa de cada seguidor de Cristo 
e de cada comunidade de irmãos em 
Cristo. Podemos, sem dúvida, tornar 
real a experiência de Páscoa em nós 
e na sociedade. É responsabilidade 
pessoal e de cada comunidade cris-
tã fazer unidade, derrubando cercas 
e muros e projetando pontes entre 
brancos e negros, ricos e pobres, em-
pregados e desempregados, sãos e 
enfermos, instruídos e analfabetos, 
entre os que vivem na superabundân-
cia e os que penam na miséria. Sim, 
somos capazes de gerar um mundo 
de reconciliados que vivam em paz, 
cooperando uns com os outros, em 
Cristo ressuscitado que “está no meio 
de nós”, como professamos em cada 
Eucaristia que celebramos.  

RECONCILIAÇÃO RIMA COM 
RESSURREIÇÃO? PÁSCOA?

Destaque
ALÉM DO HORIZONTE

PE. CLÁUDIO 
WEBER, SCJ

Vida é ser luz que indique 
o caminho, é erguer pontes 
que aproximem pessoas e as 

reconciliem!

Você poderá adquirir o livre-
to LITURGIA DIÁRIA SEMA-
NA SANTA 2021, Paulus, por 
apenas R$ 3,00 cada, na Loja 
oficial de artigos religiosos do 
Santuário São Judas Tadeu, ao 
lado da Secretaria Paroquial. 
Mais informações pelo tel 
(11) 2275-0724. WhatsApp: 
(11) 99338-0758. E-mail: 
contato@lojasaojudastadeu.com. 
Site: www.lojasaojudastadeu.com
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SEMANA SANTA

FASE EMERGENCIAL: Recor-
damos que até o dia 31 de Março, 
todas as missas serão realizadas 
sem a presença do povo, apenas de 
forma ONLINE pelo canal do San-
tuário no YouTube.

DIA 28/03
DOMINGO DE RAMOS E DE 

DEVOÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
* Missa online e Bênção de Ramos às 
8h30 e às 10h; demais missas online 
às 12h e às 18h.
* Via Sacra às 15h.
* Distribuição de ramos bentos na 
sala São Judas
* Confissões e Bênçãos das 7h às 18h

DIA 29/03
SEGUNDA-FEIRA SANTA

* Missas online às 12h, às 15h e às 17h
* Confissões e Bênçãos das 8h às 18h

DIA 30/03
TERÇA-FEIRA SANTA

* Missa online de Nossa Senhora das 

Dores às 12h; demais missas online 
às 15h e às 17h
* Confissões e Bênçãos das 8h às 18h

DIA 31/03
QUARTA-FEIRA SANTA

* Missa online de Nosso Senhor dos 
Passos às 12h; demais missas online 
às 15h e às 17h
* Via-Sacra transmitida via YouTube às 18h
* Confissões e Bênçãos das 8h às 18h

DIA 01/04
QUINTA-FEIRA SANTA

* Santo Terço às 18h
* Missa Solene da Ceia do Senhor às 
19h30 (única missa deste dia)
* Confissões e Bênçãos das 8h às 18h

DIA 02/04
SEXTA-FEIRA SANTA DA 

PAIXÃO DO SENHOR
Não haverá missas e bênçãos neste dia.

* Ação Litúrgica da Paixão do Se-
nhor às 15h
* Confissões das 8h às 12h

DIA 03/04
SÁBADO SANTO - VIGÍLIA 

PASCAL
Não haverá bênçãos neste dia.
* Ofício da Manhã do Sábado (Lau-
des) às 7h
* Solene Celebração da Vigília Pas-
cal às 19h30 (única missa do dia) 
com Bênção do fogo novo e acendi-
mento do Círio Pascal
* Confissões das 8h às 12h

DIA 04/04 - DOMINGO DE 
PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO 

DO SENHOR
* Missa Solene de Páscoa (transmiti-
da pela TV Gazeta) às 8h30, demais 
missas às 10h, às 12h e às 18h
* Confissões e Bênçãos das 8h às 12h 
e Bênção também ao final das missas

Acompanhe as celebrações sem 
sair de casa pelo nosso canal no 
YouTube!
Mesmo distantes, seguimos unidos 
em oração!

PROGRAMAÇÃO
SEMANA SANTA 2021 

Destaque
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

A FAMÍLIA CRISTÃ 
SERVE OS POBRES

SantuárioN
os

so

Abordando mais um aspecto da 
espiritualidade da família cristã, nes-
te mês nossa catequese aponta para 
A FAMÍLIA CRISTÃ QUE SERVE 
AOS POBRES. A família, sendo uma 
célula viva da Igreja, fará “em minia-
tura”, no raio de sua ação, o que a 
Igreja faz na área da educação e as-
sistência social. O Papa Francisco 
diz: “A Igreja é samaritana, vê e sente 
compaixão, socorre a quem precisa e 
cuida dele” (CF 2020).

A história do cristianismo com-
prova e atesta a ação educadora e 
assistencial da Igreja. Basta lembrar 
as Santas Casas de Misericórdia/
Hospitais, creches, orfanatos, asilos, 
colégios, centros de cultura fundados 
e mantidos pelas Ordens e Congrega-
ções religiosas, aplicando seus caris-
mas. Hoje essas obras educacionais, 
assistenciais e sociais continuam, 
embora em número e escala meno-
res. Há obras beneficentes altamente 
meritórias que se dedicam à criança 
abandonada, aos moradores de rua, 
aos dependentes químicos e a outros, 
restaurando neles a imagem de Deus, 
totalmente desfigurada.

A comunidade, a família, os cris-
tãos que se prezam, devem assumir 
sentimentos e atitudes de acolhimen-
to e solidariedade, socorrendo os 

“espoliados” à beira do caminho da 
vida.  Oportunidades para um serviço 
fraterno não faltarão para quem quer 
servir e ajudar crianças abandonadas, 
idosos desassistidos, jovens envolvi-
dos e escravos das drogas, famílias 
desestruturadas, desempregados, 
famintos, doentes, marginalizados, 
excluídos... Há muitos, que não têm 
vez nem voz na sociedade, e não 
participam do banquete da vida, que 
esperam pelo nosso apoio de irmãos 
na fé. Cada um fazendo a sua parte e 
o possível, muita coisa será bem me-
lhor para todos. Tenhamos esta cer-
teza e convicção. Abre-se para todos 
um leque de necessidades, permitin-

do a cada um, livremente, escolher a 
área, onde queira atuar e servir.

Jesus, na sua época, afirmou aos 
discípulos: “Pobres sempre tereis con-
vosco” (Jo 12,8).  A Igreja que prolon-
ga a missão de Cristo, no tempo e no 
espaço, já fez sua opção preferencial 
pelos pobres, na América Latina, em 
1968, na Conferência do Episcopado, 
em Medellín (Colômbia), com a pre-
sença do Papa Paulo VI.

Posteriormente, em l979, em Pue-
bla (México), com a presença do 
Papa João Paulo II, o Episcopado La-
tino Americano, avaliando os proble-
mas sociais, políticos e econômicos, 
reconhece que não é mestre nessa 
matéria, mas, interpretando o sofri-
mento do povo, manteve a opção as-
sumida, adjetivando-a como “evan-
gélica” opção preferencial pelos 
pobres. Entenda-se: não exclusiva, 
nem excludente, pois, cabe à Igreja 
evangelizar, santificar e salvar a to-
dos, indistintamente: ricos e pobres. 
Partilhando sobras e supérfluos com 
generosidade, socorrendo   necessita-
dos, estaremos investindo em méri-
tos para o céu. “Deus ama e abençoa 
a quem dá com alegria aos pobres” 
(2Cor 9,7).  Dom Helder Câmara 
exclamava: “Ai dos pobres, se não 
fossem os outros pobres.” E ainda: 
“Ninguém é tão pobre que não possa 
ofertar algo, e ninguém é tão rico que 
não precise algo.”

 Ao proclamar as bem-aventuran-
ças, máximas totalmente diferentes, 

das que a sociedade e o mundo de-
fendem, Jesus afirma: “Bem-aventu-
rados os pobres em espírito, porque 
deles é o reino dos céus”(Mt 5,3). O 
Mestre divino propõe vida digna de 
filho de Deus e de pessoa humana, 
sem esquecer de lutar por melhor 
qualidade de vida para todos, como 
recomenda a CF/2020. Hoje, tenho e 
posso ajudar, amanhã talvez me falte, 
e alguém me socorre. Quando parti-
lhamos, o pouco que temos se torna 
muito, dá para todos e ainda sobra 
(Mt l4,l9-2l). 

Jesus se identifica com os pobres, 
quando afirma: “Estive com fome e 
me destes de comer; com sede e me 
destes de beber; era peregrino e me 
acolhestes; estava nu e me vestistes; 
estava doente e preso e me fostes ver; e 
sentencia: “Vinde benditos de meu Pai, 
possuí  o reino que vos está preparado, 
desde a criação  do mundo, pois tudo 
quanto fizestes aos irmãos, é a Mim 
que o fizestes”(Mt 25,3lss).  É um con-
vite para amar e servir Cristo no pobre, 
partilhando a vida, os bens e dons com 
ele. Esta generosidade poderá ser nossa 
“senha” de entrada no céu.

Concluindo, todos os membros da 
família terão oportunidades para o 
serviço voluntário nas pastorais so-
ciais: da saúde, da criança, do idoso, 
do morador de rua, do dependente 
químico, em creches, obras assisten-
ciais e em tantas outras iniciativas 
comunitárias que aparecem, onde se 
pode servir. Bastaria lembrar as belís-
simas criatividades, que surgiram, por 
toda parte, para ajudar e servir, cada 
um com seu talento, por ocasião da 
pandemia da Covid-19. Que a sabedo-
ria do alto nos ilumine e inspire para 
sermos o melhor e fazermos o melhor 
possível para todos: “Quem não vive 
para servir, não serve para viver!”

PE. ALOÍSIO 
KNOB,SCJ
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Você 
pode ajudar, 

concretamente, aos 
irmãos mais pobres, 

doando alimentos 
não perecíveis à 
Obra Social São 
Judas Tadeu.”
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ACONTECE NO SANTUÁRIO

SantuárioN
os

so

ANIVERSÁRIO DE PE. DEHON E 
OS LEIGOS DEHONIANOS

CRISMA DE JOVENS NO 
SANTUÁRIO

No dia 14 de Março, domingo, ao meio-dia, os Leigos 
Dehonianos e a Pastoral Vocacional do Santuário São Ju-
das Tadeu foram responsáveis pela liturgia da Celebração 
Eucarística, presidida pelo Pe. Claudio Weber,scj.

Neste dia (14/03/1843), comemoramos o nascimento de 
Pe. João Leão Dehon, fundador da Congregação dos Padres 
do Sagrado Coração de Jesus, conhecidos como Dehonianos 
e, também, o Dia de Oração pelas Vocações Dehonianas.

Pe. Claudio, com muita propriedade, falou sobre a vida 
e trajetória de Pe. Dehon, que enfrentou  guerras e pande-
mias, mas nunca perdeu a fé e a esperança em dias melho-
res. Ele sempre quis ver os leigos participando do carisma 
da Congregação.

O Leigo Dehoniano deve procurar viver de acordo com 
a espiritualidade do Coração manso e humilde de Jesus, 
através de uma vida de oblação e reparação. O que marca 
a vida de um leigo dehoniano é o amor à Eucaristia, o 
espírito de comunhão, a coragem de arriscar a vida pelo 
Evangelho, a solidariedade e a gratuidade.

Gostaríamos muito que você fizesse parte desta grande 
família. Venha conhecer a Congregação dos Padres do Sa-
grado Coração de Jesus, seu carisma e trabalhos realizados.

Na Secretaria do Santuário São Judas Tadeu temos fi-
chas para você preencher e em breve entraremos em con-
tato. Seja bem-vindo (a)!

No último dia 13 de Março, Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese de São Paulo para a Região Epis-
copal Ipiranga, realizou a Crisma de 36 jo-
vens em nossa Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu. Destes, 7 jovens pertencentes à Co-
munidade Imaculado Coração de Maria (Rua 
das Oiticicas,679, Pque. Jabaquara). Estes 
jovens realizaram a preparação por 1 ano pre-
sencialmente, antes da pandemia, e em 2020 
participaram de encontros online. Em 2021, 
participaram de 7 encontros presenciais, com 
palestras de padres convidados.

No último dia 19 de Março, Festa de São 
José, começou o “ANO DA FAMÍLIA” ins-
tituído pelo Papa Francisco, em comemo-
ração ao 5º aniversário da promulgação da 
Exortação Apostólica Pós-sinodal “AMO-
RIS LAETITIA” sobre a alegria do amor em 
família. Acena para a beleza do amor expe-
rimentado, vivido e testemunhado entre os 
membros da família.

A “Amoris Laetitia” com seu rico conteúdo 
doutrinário, destinado à orientação e à convi-
vência em família, é o Evangelho atualizado 
para a realidade da família hoje.

A família foi, é e será sempre um santuário 
de vida, paz e amor para quem vive e convive 
em nossos lares: 

• Esposos, que se amam com sinceridade, 
ternura e fidelidade;

• Pais, que são instrumentos, colaboradores 
e co-criadores de Deus para a vida dos filhos;

• Filhos, que são o fruto vivo do amor dos 
pais, que se prolongam nos filhos;

• Irmãos, que são filhos do mesmo pai e da 
mesma mãe, com o mesmo sangue a correr 
nas veias, mas totalmente diferentes um do 
outro no caráter, na personalidade, nos inte-
resses, nas reações psicológicas e emocionais. 
Cada um é um com sua individualidade.

O Ano da Família é ocasião e convite para 
ler, reler, estudar e aprofundar o documento do 
Magistério da Igreja, e aprimorar a espirituali-
dade e convivência da nossa família. Convém 
formar grupos de estudo e partilha, promover 
seminários e debates sobre a “Amoris Laeti-
tia” para conhecer e viver as suas propostas 
para o maior bem das famílias. E, concluímos: 
“Abençoa, Senhor, as famílias, amém!” Aben-
çoa, Senhor, a minha também!”     

ANO DA FAMÍLIACrisma de Jovens no Santuário São Judas Tadeu, dia 13 

de Março de 2021, presidida por Dom Ângelo Mezzari. 
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PHILOMENA PINA 
FIGUEIREDO BUSSAB

Philomena Pina Figueiredo Bussab, 
Vice - Coordenadora dos Leigos Dehonianos                                                                                                                  

na Província BSP – Brasil São Paulo
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A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

CONFIRA, NA OBRA SOCIAL! 
(SUJEITO A ALTERAÇÕES! NA VÉSPERA, CONFIRA NO SITE www.saojudas.org.br!)

1 - INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS 
CURSOS EM PARCERIA COM A ESCOLA 
ABRACURSOS: Auxiliar de Farmácia, Auxiliar 
de Laboratório, Auxiliar de Necropsia, Auxiliar 
de Podologia, Copeiro Hospitalar, Técnico de 
Gesso Hospitalar e Tanatopraxia, com certifica-
do.  Matrícula: R$ 100,00. Duração: 10 meses 
com mensalidades de R$ 130,00. Pagamento em 
dinheiro. Trazer 1 cópia do RG com CPF.

2 - CURSOS RÁPIDOS, EM PARCERIA COM 
A ESCOLA ABRACURSOS, COM CERTIFICA-
DO: 

- Fiscal de Piso – R$ 100,00
- Fiscal de Loja – R$ 100,00
- Op. Monitoramento (CFTV) – R$ 100,00
- Zelador – R$ 150,00
Duração: De 1 a 2 períodos. Pagamento em di-

nheiro. Trazer 1 cópia do RG com CPF.

3 - ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA OS CURSOS EM PARCERIA COM 
A ESCOLA ALPHA. COM APOSTILA E 
CERTIFICADO. TRAZER 1 CÓPIA DO RG 
COM CPF:

Curso de Cuidador de Idoso - Dias: 06 e 13/04 
das 9h às 16h. Investimento: R$ 150, 00, em di-
nheiro.

Curso de Babá e Berçarista - Dia: 07/04 das 
9h às 16h. Investimento: R$ 100,00, em dinheiro.

Curso de Portaria, Controlador de Acesso e 

Recepção - Dia: 15/04 das 10h às 16h. Investi-
mento: R$ 80,00, em dinheiro.

4 – CURSO “FAÇA E VENDA GNOCCHI 
E LASANHAS PARA DELIVERY”, COM 
CHEF SÍLVIO:

O aluno aprenderá 4 receitas, fáceis e rápidas. 
Dia: 12/04, das 9h às 14h. Investimento: R$ 
25,00, em dinheiro. Informações e inscrições an-
tecipadas, na Secretaria da Obra Social. Vagas li-
mitadas de apenas 6 pessoas por turma.

Curso de Rotisserie Básica - Massas Básicas 
e Coloridas: 

O aluno aprenderá os conceitos básicos de como 
fazer uma  boa massa para fabricar os diversos 
tipos de  pasta como: talharim, lasanha, rondelli, 
canellonni,  raviolli e outros. Dia: 26/04, das 9h 
às 16h. Investimento: R$150,00, em dinheiro. In-
formações e inscrições antecipadas na Secretaria 
da Obra Social. Vagas limitadas de apenas 6 pes-
soas por turma.

5 - PROJETO COLO MATERNO
Voltado para gestantes do 1º ao 7º mês de ges-

tação.
Para a inscrição na Secretaria da Obra So-

cial, trazer o RG, comprovante de residência e 
Carteirinha da Gestante.

6 – PROJETO SAÚDE DA MULHER
Atendimento para mulheres e adolescentes, 

com encaminhamento para exames em geral, 
orientação para quem está com dificuldades de 
atendimento no serviço público de saúde. Mais 
informações e agendamento, na Secretaria da 
Obra Social.

7 - ATENDIMENTO JURÍDICO NA OBRA 
SOCIAL

A Obra Social São Judas Tadeu está retoman-
do o Atendimento Jurídico, com o apoio do Nú-
cleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio 
(unidade Conceição). O atendimento está aconte-
cendo nas terças e quintas-feiras, das 10h às 12h, 
nas dependências da própria Obra, à Av. Piassan-
guaba, 3061. 

Até o dia 30 de Março, devido ao Plano São 
Paulo, a Obra Social São Judas Tadeu, seguirá 
com os mesmos dias e horários de funcionamento, 
no entanto realizará somente o atendimento social 
e a dispensação de medicações. Salientando que o 
número dos atendimentos serão reduzidos e have-
rá reforço nas medidas de segurança. As demais 
atividades foram suspensas e os bazares funcio-
narão internamente, mediante agendamento. 

A Obra Social São Judas Tadeu é uma entida-
de sem fins lucrativos, localizada à Av. Piassan-
guaba, 3061. Mais informações pelo Tel: (11) 
2050-6190. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br 

OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU RECEBE O 
TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL!

Em 16 de Janeiro de 2021 foi publicado no Diário Oficial da cidade de São Paulo a concessão do Título 
de Utilidade Pública Municipal para a Obra Social São Judas Tadeu. 

Essa concessão do Título de Utilidade Pública a entidades, fundações ou associações civis significa o 
reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com o seu objetivo social, são 
sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à coletividade. Com este documento, as organizações também 
podem inscrever-se em editais e estarão aptas a obter recursos públicos.
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SANTUÁRIO É PONTO DE 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
Desde o dia 03 de Março, o Santuário 
São Judas Tadeu passou a ser ponto de 
vacinação contra a Covid-19. A ação 
está acontecendo de segunda a sexta-
-feira, das 08h às 17h na Sala São Judas, 
por tempo indeterminado. Nosso agra-
decimento a toda equipe da UBS Milton 
Santos que está prestando esse valioso 
serviço à nossa comunidade. O Santuá-
rio São Judas Tadeu se orgulha em poder 
ser espaço de acolhimento para uma cau-
sa tão nobre como esta, que salva vidas.
As idades para a vacinação variam de 
acordo com as decisões do Governo de 
São Paulo. É preciso apresentar um do-

cumento comprobatório da idade, um documento com foto e CPF. Mais informações em: vacinaja.sp.gov.br. 
De acordo com normativas publicadas pelo portal da Prefeitura, “Trabalhadores dos serviços de saúde são 
todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hos-
pitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais” Nós, do Santuário, não temos autoridade para 
definir quem pode ou não tomar a vacina. Consulte a normativa disponibilizada pelo link: 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO 
DE OVOS DE PÁSCOA
Estamos arrecadando ovos de Pás-
coa, barras de chocolate e bombons, 
que serão entregues às crianças aten-
didas pelo Centro de Educação In-
fantil - CEI São Judas Tadeu (Creche 
São Judas). Faça sua doação até o dia 
31 de Março, na Secretaria Paroquial 
do Santuário São Judas Tadeu, à Av. 

Piassanguaba,3061. Que Deus abençoe seu gesto de generosidade!

DOAÇÕES DE ALIMENTOS, URGENTE!
A Obra Social São Judas Tadeu pede a doação de alimentos não perecí-
veis para a montagem de cestas básicas e distribuição às famílias cadas-
tradas da comunidade. Doe ao menos 1 quilo de alimento: feijão, arroz, 
açúcar, macarrão, farinha, óleo ou qualquer outro, dentro da data de vali-
dade, na Secretaria Paroquial ou na própria Obra Social, à Rua Piassan-
guaba, 3061, próximo ao Santuário. 

FORMAÇÃO PREPARATÓRIA PARA COROINHAS
Você que já sabe ler e tem até 14 anos se junte a Pastoral dos Coroinhas, Acó-
litos e Cerimoniários. Nossa formação será online, inscreva-se enviando seu 
nome e telefone para o e-mail: pcacsantuariosjt@gmail.com. As inscrições en-
cerram no dia 15/4! Para mais informações, acesse o site: www.saojudas.org.
br ou entre em contato com a Secretaria Paroquial pelo tel.: (11) 3504-5700.

PARTIRAM 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 27 de Fevereiro, a voluntária Josefina Cai-
res Ribeiro, 81 anos, que auxiliava a Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu no Bazar dos dias 28.

Faleceu na madrugada de 12 de Março o Padre Celson 
Altenhofen,scj, 70 anos. Padre há 45 anos, doutor em Di-
reito Canônico, foi professor na Faculdade Dehoniana, em 
Taubaté/SP.  Pe. Celson serviu no Santuário São Judas Ta-
deu no ano de 2001, depois de deixar o Maranhão, onde foi 
Superior Regional, e, no início de 2002 foi transferido para 

a Paróquia Nossa Senhora da Candelária, na Vila Maria. Mais recentemente 
Pe. Celson voltou de uma missão em Roma, como procurador da Congregação 
junto à Santa Sé, e estava de passagem pelo Rio de Janeiro/RJ. 

Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos e conceda descanso à 
alma destes nossos irmãos em Cristo! 

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 19 de 
Março de 2021. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11) 

5072-9928 e site: www.saojudas.org.br

Notícias
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São Judas Tadeu, fiel Apóstolo e primo de Jesus, socorro nos casos deses-
perados, 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 mise-
ricórdia, 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 propa-
gar medo, pessimismo, angústia e egoísmo. Que, mesmo em meio aos 
desafios, tenhamos coragem e força para enfrentar este período com cons-
ciência, 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 se-
jamos, 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!

VOCÊ PODE FAZER SUA 
CONTRIBUIÇÃO VIA PIX. 
A chave de acesso para 
essa Campanha é: 
11 99204-8222

Queridos amigos, precisamos da sua ajuda 
para a troca das câmeras do nosso sistema 

de transmissão das Missas. Com esse intuito 
criamos a CAMPANHA PELA TROCA DAS 

CAMÊRAS, com o desejo de melhorar a 
qualidade de nossas transmissões. 

SE PREFERIR PODE COLABORAR VIA  
DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA.

CNPJ 63.089.825/0115-02

BRADESCO
Agência 2818-5
Conta Corrente 000028-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Operação 003
Agência 3103
Conta Corrente 00800054-1

SANTANDER 
Agência 3706
Conta Corrente 130051750

Em caso de depósito 
ou transferência, por 
gentileza envie uma foto do 
comprovante para 
santuario@saojudas.org.br 

ou WhatsApp 
(11) 9 9204 8222

Mais informações em nosso site
www.saojudas.org.br

CONFIRA OS PROGRAMAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS 
NA RÁDIO 9 DE JULHO 1600 AM:

05h55 – Amanhecer com Esperança – 
Pe. Claudio Weber,scj (Diariamente)
06h55 e às 20h – A Bênção de São Ju-
das Tadeu – Pe. Reginaldo de Souza, 
scj (Segunda a sábado)

07h– Amanhecer com Esperança – 
Pe. Claudio Weber,scj (Diariamente)
08h – A Bênção de São Judas Tadeu – Pe. 
Reginaldo de Souza, scj (Segunda a sábado)
10h - Santa Missa (Domingos)
12h - Santa Missa (Segunda a sábado)

HORÁRIOS NA WEB RÁDIO SÃO JUDAS:

15h50 – Santuário em Ação – Pe. Gui-
lherme César, scj (Segunda a sexta)
17h – Santa Missa (Segunda a Sexta)
17h50 – A Missa Continua – Frater 
Alex Simão, scj (Segunda a sexta)

15h - Santa Missa (Segunda a sexta)
16h – Santuário em Ação – Pe. Gui-
lherme César, scj (Segunda a sexta)
17h – Santa Missa (Segunda a sexta)
17h50 – A Missa Continua – Frater 
Alex Simão, scj (Segunda a sexta)


