
ANO XLVII - Nº 500 - SÃO PAULO, NOVEMBRO - 2022 - EDIÇÃO ONLINE

Leia também: No dia 18 de novembro daremos início ao Jubileu de Prata, com os 25 anos da oficialização 
desta igreja como Santuário São Judas Tadeu. Venha celebrar conosco! 
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Este Jornal São Judas de Novembro/2022 (edição número 500) 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 – Dia de Finados, feriado nacional. No Santuário São Judas Tadeu todas as 
missas do dia serão pelos FALECIDOS, nos mesmos horários das missas 
dominicais: às 07h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.
04 – Memória de São Carlos Borromeu. Dia Mundial do Inventor. Primeira 
sexta-feira do mês: Missa Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às 9h, na 
igreja nova.
05 – Memória dos Santos Zacarias e Isabel (pais de São João Batista); Dia 
Nacional da Cultura; Dia do Cinema Brasileiro; Dia do Técnico em Eletrônica e 
Agrícola. Aniversário do Pe. Alcides Pedrini,scj. 
06 – Solenidade de Todos os Santos 
09 – Festa da Dedicação da Basílica do Latrão (Catedral de Roma).
10 – Memória de São Leão Magno.
11 – Memória de São Martinho de Tours.
12 – Memória de São Josafá. Dia do Diretor de Escola, Dia do Psicopedagogo; 
Dia Nacional do Inventor, Dia do Supermercado; Dia Nacional de Prevenção de 
Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.
13 – 33º Domingo do Tempo Comum. Dia Mundial dos Pobres. Dia Mundial da 
Gentileza.
14 – Dia Nacional da Alfabetização. Dia dos Bandeirantes e Dia Mundial do 
Diabetes. 
15 – Dia da Proclamação da República, 134º ano. Feriado Nacional.
16 – Dia Internacional para a Tolerância.
17 – Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito e Dia Nacional de 
Combate ao Racismo.
18 – Dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. ABERTURA DO 
JUBILEU DE PRATA NO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU: 25 anos da 
ereção do Santuário São Judas Tadeu (1997); Dia do Conselheiro Tutelar.
19 – Memória dos Santos Roque González, Afonso Rodriguez e João del 
Castillo. Dia da Bandeira. Aniversário do Pe. Rarden Pedrosa,scj. 
20 – Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo; Encerramento 
do Ano Litúrgico da Igreja; Dia dos Cristãos Leigos e Leigas; Dia da Ação 
Católica; Abertura da Campanha para a Evangelização; Dia de Zumbi, Dia 
Nacional da Consciência Negra; Dia Mundial dos Direitos da Criança e Dia do 
Biomédico.
21 – Apresentação de Nossa Senora; Dia da Homeopatia. Dia da Vida Religiosa de 
Clausura; Dia Nacional do Compromisso com a Criança e o Adolescente e a Educação.
22 – Memória de Santa Cecília; Dia da Música e do Músico.
23 – Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil.
24 – Memória de Santo André Dung-Lac e companheiros mártires. Dia Nacional 
de Ação de Graças.
25 – Dia Internacional do Doador de Sangue; Dia Internacional da Eliminação 
da Violência contra a Mulher.
26 – Memória dos Mártires Dehonianos.
27 – 1º Domingo do Advento – Início da Preparação para as solenidades do 
Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ano A. Festa de Nossa Senhora das 
Graças (Medalha Milagrosa); Dia Nacional do Combate ao Câncer; Dia do 
Técnico de Segurança do Trabalho. 
28 – No Santuário São Judas, dia dedicado ao Apóstolo e Mártir São Judas 
Tadeu. Acompanhe a Programação no site: www.saojudas.org.br. 
30 – Festa do Apóstolo Santo André Apóstolo; Dia do Estatuto da Terra e Dia 
Mundial Contra a Pena de Morte.
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 *NOTA: Nos contratos de compra e venda firmados entre con-
sumidores e anunciantes em jornal, as empresas jornalísticas 
não se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do art. 
3º do Código do Consumidor. [...] Assim, a empresa jornalística 
não pode ser responsabilizada pelos produtos ou serviços ofere-
cidos pelos seus anunciantes, sobretudo quando dos anúncios 
publicados não se infere qualquer ilicitude. (Excertos do Resp 
1046241/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 19/08/2010)

EXPEDIENTE JORNAL SÃO JUDAS 

JORNAL DE NOVEMBRO/2022 APENAS ON LINE

CALENDÁRIO NOVEMBRO

PE. DANIEL APARECIDO DE CAMPOS 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Novembro está começando e com 
ele vislumbramos o fim de 2022. Mui-
tos bons momentos foram vivenciados 
e, por isso, devemos agradecer a Deus 
que, por intermédio de São Judas Tadeu, 
nos conduziu até aqui. Iniciamos o mês 
com o Dia de Todos os Santos e o Da 
de Finados. Dois dias importantes, pois 
somos chamados a refletir o fato de que 
a vida temporal vai terminar para que 
a vida eterna possa começar. A morte 
não é sinal de destruição para aqueles 
que acreditam na vida eterna, mas sim 
de transformação para uma condição de 
vida plena.

Para chegarmos a Deus, devemos nos 
manter, durante a vida, no caminho que 
leva a Ele. Assim, para quem está vivo, 
há tempo para converter sua vida em di-
reção à eternidade. 

Muitas mudanças estão acontecendo 
em nosso Santuário e aos poucos elas 
serão mais visíveis. Finalizamos a refor-
ma do estúdio de gravações e trocamos a 
empresa de limpeza do Santuário. Essas 
mudanças só acontecem porque você co-
labora conosco em doações e contribui-
ções escritas nas caixinhas de ouvidoria 
do Santuário. Continuem escrevendo e 
deixando suas reclamações, sugestões 
e elogios nos pontos de coleta para que 
possamos melhorar cada vez mais.

Em novembro o Jornal São Judas che-
ga à sua 500ª edição! Tal fato é muito 
importante, pois ele é um precioso ins-
trumento de evangelização através da 
comunicação. Desde o início da pande-
mia do COVID-19, o Jornal deixou de 
ser impresso e passou apenas ao formato 
virtual. Contudo, estamos articulando 
para que ele possa ser novamente dispo-
nibilizado de forma impressa. Contamos 

com sua contribuição para que possamos 
viabilizar o Jornal e a Revista São Judas 
de forma impressa, mas com uma tira-
gem menor para que ampliemos a nossa 
compreensão ecológica e não percamos 
o grande ganho virtual que a situação de 
pandemia nos trouxe. Meu muito obriga-
do a jornalista Priscila de Lima Thomé 
Nuzzi pela condução das últimas 260 
edições do jornal.

Por fim, no dia 18 de novembro ini-
ciaremos nossa caminhada jubilar dos 25 
anos em que nossa igreja Matriz (igreja 
antiga) foi elevada à dignidade de San-
tuário Arquidiocesano. Para todos é um 
momento muito importante, pois nosso 
sonho é de cada vez mais ser um ponto 
de referência e expansão da devoção a 
São Judas Tadeu. Convido a todos para 
participar da Missa de abertura do Ju-
bileu de Prata, às 19h30, presidida por 
Dom Odilo Pedro Cardeal Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo.

Venha participar das festividades do 
Jubileu, pois muitas novidades são prepa-
radas para este período de 18 de novem-
bro de 2022 a 18 de novembro de 2023. 
Acompanhe as atividades do nosso San-
tuário pela WebTV (Youtube e Facebook), 
WebRádio (https://radiosaojudastadeu.
com/) ou por meio do nosso Instagram 
(@saojudastadeusp). Nossos horários de 
Missa são: de segunda a sexta-feira: 7h, 
9h, 12h, 15h, 17h e 19h30; sábado: 7h, 
9h, 12h, 15h e 19h30; domingo: 7h, 8h30, 
10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30. Obri-
gado por tudo e seja sempre bem-vindo(a) 
ao Santuário São Judas Tadeu!

JORNAL NÚMERO 500 E 
ABERTURA DO JUBILEU DE PRATA
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No mês de setembro, nós, os Bispos do 
Regional Sul 1 da CNBB – Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil – do Estado de 
São Paulo, tivemos a graça de participar em 
Roma, da “Visita ad Limina Apostolorum”. 
Os Bispos, como sucessores dos Apóstolos, 
e para o bem de suas Dioceses e de toda a 
Igreja, manifestaram a comunhão eclesial 

com o Papa Francisco, Bispo de Roma, sucessor de São Pedro Apóstolo.
Na verdade, se tratou de uma verdadeira peregrinação à Diocese de Roma, 

onde rezamos sobre os túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo, que foram már-
tires no seguimento de Jesus Cristo, e tem um profundo significado espiritual 
para toda a Igreja. Além disso, celebramos nas outras duas Basílicas Maiores, 
Santa Maria e São João do Latrão (em Roma). A visita nos permitiu viver a co-
munhão e favoreceu o diálogo com a Santa Sé, por meio dos encontros com os 
diversos Dicastérios, em um intercâmbio de informações, alegrias e esperan-
ças, na comum solicitude pastoral sobre os desafios, problemas, experiências, 
sofrimentos, orientações e projetos da vida e da missão eclesial.

A comunhão com Pedro, a quem Jesus confiou as chaves do Reino dos céus 
(cf. Mt 16,19), fez da “Visita ad Limina” um enriquecimento de experiências, 
também ao ministério petrino e ao seu serviço de iluminar os importantes e 
graves problemas da Igreja e do mundo, para bem evangelizar. 

Para todos nós, Bispos, o Encontro com o Papa Francisco foi uma bela 
e profunda expressão da colegialidade episcopal e da catolicidade da Igreja, 
na unidade e comunhão com o Colégio dos Bispos incorporada na pessoa do 
sucessor de São Pedro. Justamente na Basílica de São Pedro celebramos a Eu-
caristia, renovamos nossa fé e depois nos encontramos com o Papa. É Cristo 
nosso mediador junto ao Pai e a Igreja é a unidade gerada pelo Espírito Santo. 
A unidade tem um nome, é Pedro, e uma sede, Roma. Logo, os Bispos em suas 
Arquidioceses e Dioceses, transmitem a mesma fé, perpetuam a mesma missão 
salvífica, comunicam os mesmos sacramentos da graça, edificam e mantem na 
unidade a mesma comunidade dos fiéis. 

E a beleza desta visita é que os Bispos, peregrinos em Roma, e em união 
com o ministério petrino, levaram no coração o seu povo, solidificaram a união 
e se alimentaram desta comunhão. Isto ficou bem evidente no encontro dos 
Bispos com o Papa, na escuta e no diálogo fraterno, na partilha das alegrias e 
dos desafios da evangelização, nas exortações que o Santo Padre fez, no ânimo 
e ardor que transmitiu, e na bênção que a todos deu, para continuarem firmes 
e fiéis como bons pastores do Povo de Deus nas suas Igrejas Particulares, as 
Arquidioceses e Dioceses.

Vamos sempre rezar pelo Papa e pelos Bispos, que sejam sempre fiéis a 
Jesus Cristo, ao Evangelho e à Igreja. Com o auxílio da Virgem Maria, e a in-
tercessão dos Apóstolos, entre eles nosso Padroeiro, São Judas Tadeu.

NOSSO BISPO

EM COMUNHÃO COM 
O PAPA FRANCISCO

DOM ÂNGELO ADEMIR MEZZARI, RCJ
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo 

para a Região Episcopal Ipiranga

COMPORTAMENTO

MARIANGELA MANTOVANI
autora dos Livros: “Amor sem DR”, “Filhos Felizes” e 

“Quando é necessário dizer Não” pela Editora paulinas. 
Coordenadora do atendimento voluntário de psicologia do 

Santuário São Judas Tadeu.

Nesses quase quarenta anos de volunta-
riado, muitas histórias já me comoveram e 
guardando os devidos sigilos, vou contar al-
guns desses relatos.

Certa vez um rapaz prisioneiro por quatro 
anos, ao sair da prisão, veio procurar ajuda 
psicológica na nossa Paróquia e me contou 
que, dentro da prisão, fez a oração a São Ju-
das Tadeu, diariamente pedindo pela sua li-
bertação. Ele havia se envolvido com roubo 

de carros e ao sair, sabia que não conseguiria emprego tão fácil. Então, por 
orientação de um dos padres, ele fez a intenção de assistir a missa diaria-
mente na Paróquia e vinha a pé todos os dias da região onde morava. Eu 
pude acompanhar a mudança que foi acontecendo na vida desse homem 
que depois veio a conseguir emprego, encontrou uma namorada, que era 
de muita fé, e o acompanhou por essa jornada. Foi uma experiência incrível 
que eu assisti.

Outra história é a de uma mulher de seus trinta e cinco anos que dizia ba-
ter em suas filhas porque tinha raiva de ter apanhado muito na infância. As 
profissionais da CEI São Judas Tadeu a encaminharam para o serviço de 
psicologia, pois as crianças, suas filhas, sofriam muito. Fizemos um traba-
lho terapêutico de auto estima muito interessante, aproveitando os detalhes 
da sua história como resiliência, uma força de vida. As filhas foram fazer 
a catequese e essa mãe foi mudando e aprendendo a perdoar e a dar amor. 
Sua evolução foi espiritual e psicológica. Quanta bênção eu pude assistir!

Também há histórias de casamentos destruídos que chegam até nossa 
equipe de psicólogos e com a ajuda da Pastoral Familiar e do Encontro de 
Casais com Cristo conseguem ser recuperados. São milagres que acompa-
nhamos e que nos ajudam e aumentar cada dia mais a nossa fé.

Famílias cheias de conflitos e desentendimentos, tentativas de suicídio, 
adolescentes envolvidos com drogas, curas incríveis que deixam os médi-
cos boquiabertos... Quantos depoimentos ouvi durante esses quase quaren-
ta anos que torna-se impossível não acreditar na intercessão de São Judas 
Tadeu junto ao Senhor Deus.

Minha vida é um milagre, pois fui levada a iniciar meu voluntariado 
como psicóloga sozinha, aos trinta anos, e hoje posso contar com vinte 
profissionais cheios de doação e amor me ajudam a cumprir essa missão, 
que espero, nunca deixe de existir. GRATIDÃO imensa a SÃO JUDAS 
TADEU! Peço que continue a rogar por nós e por todos que frequentam o 
Santuário! 

OS MILAGRES DE 
SÃO JUDAS TADEU
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

Há 46 anos, com 500 edições produzidas, o 
Jornal São Judas continua a comunicar a boa 

nova do Reino nesta Paróquia/Santuário! 

Tudo começou com um boletim informativo cha-
mado “A Voz de São Judas”, no formato de uma 
folha de papel dobrada, que começou a circular na 
Paróquia São Judas Tadeu em 1945. Foi criado pelo 
primeiro Pároco, o Pe. João Buscher para a necessida-
de de promover e divulgar as atividades da Paróquia e 
a devoção ao apóstolo e mártir São Judas Tadeu.

Em 1960, essa publicação ficou um pouco 
maior, com mais páginas, circulando até 28 de Ju-
lho de 1976. A partir dessa data, iniciou nova fase 
no tamanho tablóide com 8 páginas e o título de 
“Informativo São Judas”, já com aparência de 
Jornal. Era produzido por uma equipe de volun-
tários, de boa vontade, que gostavam de comuni-
cação, coordenado pelo Pe. Cláudio Weber,scj. Os 
fiéis, paroquianos, tinham em mãos a programação 
de eventos do mês, horários de missas, a oração a 
São Judas Tadeu. Em pouco tempo, o Informativo 
tornou-se um elo de ligação fortíssimo entre o San-
tuário e seus fiéis. 

Com o passar dos anos, precisou ampliar-se e 
em Dezembro de 1994 passou a ter 12 páginas, 
contendo mais notícias, orientações diversas sobre 
a Igreja e o Padroeiro, Liturgia, Catequese, notícias 
de Pastorais diversas. 

A partir de Março de 1996, o “Informativo São 
Judas” passou a chamar-se JORNAL SÃO JU-
DAS, tendo a capa, contracapa e páginas centrais 
impressas em cores. E a partir da edição número 

293, de Abril de 2004, o Jornal começou a ser im-
presso inteiramente colorido, com uma tiragem de 
20 a 30 mil exemplares mensais, em média. No 
dia 28 de Outubro, Festa do Padroeiro, a tiragem 
aumentou para 50 mil exemplares, isso de 1995 a 
2019. A partir da edição de abril de 2020, por conta 
da pandemia da Covid-19, o Jornal parou de ser 
impresso, mas continuou sendo preparado com o 
mesmo formato, online, até hoje, e publicado no 
site do Santuário São Judas Tadeu, à disposição de 
todos os fiéis, paroquianos, devotos e colaborado-
res do Santuário.

DE VOLUNTÁRIOS A PROFISSIONAIS

A equipe de voluntários que produziu o Jornal, du-
rante muitos anos até o ano de 1999, foi coordenada 
pela jornalista Terezia Dias, profissional na Revista 
Família Cristã (Paulinas Editora). Dessa equipe de 
voluntários participavam jovens ligados à comunica-
ção e o fotógrafo Marco Antônio Sá, cobrindo com 
imagens, tudo o que acontecia na Paróquia. Eu era 
jornalista recém formada em Comunicação e compu-
nha essa equipe voluntária, contribuindo com entre-
vistas, notícias e artigos. 

No início de Junho de 1999, o então Pároco e Rei-
tor, Pe. Sérgio Hemkemeier, scj, e o responsável pela 
Comunicação do Santuário, Pe. Antônio Barbosa,scj 
(Pe. Toninho), em acordo com Terezia Dias, resolve-
ram dar um passo adiante. Decidiram transferir a res-
ponsabilidade do Jornal São Judas apenas para uma 
profissional, que a partir de então assumiria a sua pro-
dução mensal. O Santuário teria agora, a sua primeira 
jornalista, contratada em Junho de 1999. 

O Jornal é produzido sempre com a orientação e 

acompanhamento dos padres dehonianos, que com o 
passar dos anos se revezam na direção do Departa-
mento de Comunicação da comunidade. Além do Pe. 
Toninho Barbosa, houve o retorno do Pe. João Luiz 
Uzan Malnalcich, que por muitos anos auxiliou a 
equipe do Jornal na fase em que ainda era produzido 
por voluntários, o Pe. Juarez de Castro, o Pe. Gilberto 
Heleno, o Pe. João Carlos Paschoalim de Castro, Pe. 
Damião Silva, Pe. José Ronaldo Gouvêa, o Pe. Daniel 
Ap. de Campos e atualmente o Pe. Rarden Pedrosa. 
E, por muitos anos, tive o privilégio de trabalhar, e 
muito aprender, com o primeiro padre jornalista do 
Brasil, o Pe. Augusto César Pereira (falecido em 05 
de Julho de 2016).

Comparo o trabalho no Jornal São Judas com a 
montagem de um quebra-cabeças, onde todo mês, 
com a ajuda de padres, agentes de pastoral, voluntá-
rios e devotos, vai sendo montando, organizando, até 
o produto final chegar às mãos de todos (impresso ou 
online), no dia 28, dia votivo a São Judas Tadeu todo 
mês, neste Santuário. O grande Pastor e Mestre, Je-
sus, inspirando com seu Espírito, direciona todas as 
peças: palavras e imagens. 

Há 46 anos, com 500 edições produzidas, o Jornal 
São Judas chega ao Santuário como um presente a 
cada um que colabora com a missão de levar a salva-
ção de Jesus Cristo ao seu povo. O Espírito, que co-
munica o amor de Deus, continua a comunicar a boa 
nova do Reino, através da Comunicação desta Paró-
quia, há 82 anos. E agora, no próximo 18 de novem-
bro, celebrando o Jubileu de Prata enquanto Santuário 
(oficializado pelo então Cardeal Dom Paulo Evaristo 
Arns, em 1997).

Hoje, aprimorado, o Jornal São Judas está cada 
vez mais interativo, com a participação dos leitores, 
que envia fotos, textos, testemunhos diversos. Além 
do Jornal, os fiéis podem acessar as notícias do Santu-
ário e da Igreja, através do site (www.saojudas.org.br) 
e as redes sociais (Facebook, Instagram), atualizadas, 
semana a semana. Isso sem mencionar a WebRádio e 
WebTV São Judas. 

A Voz de São Judas continua se expandindo! A 
minha gratidão ao Senhor da messe, por me permi-
tir participar dessa história, como instrumento nessa 
Sua grande obra, que é o Santuário São Judas Tadeu. 
Em frente, ainda há muito a ser trans-
formado, pela força da comunicação, 
para a honra e glória de Deus! 

EDIÇÃO NÚMERO 500!

PRISCILA 
THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu.
Por mais de 20 anos, o Pe. Augusto César Pereira 

participou da produção do Jornal São Judas

O Pe. Cláudio Weber em 1976, 
época em que criou o Jornal 
São Judas no atual formato
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Está chegando a grande festa em honra a São Judas Tadeu Apóstolo e 
Mártir, em 28 de outubro de 2022. Com muita alegria, no Santuário da Ave-
nida Jabaquara,2682 (São Paulo/SP), a expectativa é receber os devotos e 
devotas de diferentes regiões do estado de São Paulo e do país para render 
graças ao “patrono das causas impossíveis”.

A Novena em preparação à Festa litúrgica está acontecendo de 18 a 26 de 
outubro após a missa das 15h e às 19h30, na igreja nova, com o tema “São 
Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal,” com aprofunda-
mento sobre a Oração do Pai-nosso por meio dos textos bíblicos, devocionais 
e litúrgicos em preparação para a festa de São Judas Tadeu no dia 28 de ou-
tubro. O livro da novena, produzido especialmente para a ocasião, está sendo 
vendido na loja oficial de artigos religiosos do Santuário (www.lojasaojudas-
tadeu.com), para a novena ser rezada em família e na comunidade.

O dia 28 de outubro será de intensa oração, celebração e momentos propí-
cios para o exercício da fé e da devoção do povo de Deus. Entre as atividades 
mais buscadas pelos fiéis estão a bênção dos objetos e o atendimento de con-
fissões, que serão feitos ininterruptamente das 5h às 21h. Um dos momentos 
mais marcantes do dia é a visita à imagem de São Judas Tadeu na igreja anti-
ga. Os devotos desejam ver a imagem, parar por alguns minutos, rezar, pedir 
e especialmente agradecer.

Neste ano, uma das grandes novidades no 28 Maior é o retorno da procis-
são, que ficou suspensa por 2 anos devido a pandemia. O momento é um dos 
mais aguardados pelo público e acontece nas ruas entorno do Santuário ao 
final da missa das 17h.

O dia de festa contará com a presença de Dom Ângelo Ademir Mezzari, 
RCJ, bispo auxiliar da Região Episcopal Ipiranga, presidindo a missa das 
12h e do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo da Arquidiocese 
de São Paulo, presidindo a missa das 17h.  Apresentações musicais com as 
bandas Vida Reluz e Anjos de Resgate encerram a festa.

Missas na igreja nova: 5h, 6h, 7h 
(transmitida pela WebTV e Web 
Rádio), 8h, 9h (transmitida pela TV 
Aparecida), 11h, 13h e 15h (transmi-
tida pela WebTV e Web Rádio).
Missas campais: (em frente à igre-
ja nova, na Av. Jabaquara): 10h, 12h 
(presidida por Dom Ângelo Mezza-
ri,RCJ), 14h, 16h, 17h (transmitida 
pela Rádio 09 de julho – presidida 
pelo Cardeal Dom Odilo Scherer, Ar-
cebispo metropolitano de São Paulo) 
e 19h30.
Procissão: após a Missa das 17h 
(trajeto: Av. Itacira até a Rua Itavuru, 
retornando pela Av. Piassanguaba até 
a Av. Jabaquara).
Encerramento: Apresentação Musi-
cal das 20h30 às 21h30 (em frente à 
igreja nova) com as Bandas Vida Re-
luz e Anjos de Resgate.
Confissões: das 05h às 21h no Salão 
Dehon. Entrada pelo corredor 149 
(Al. dos Guaiós, rua atrás das igrejas).
Bênçãos: das 05h às 21h na Sala São 
Judas.

Secretaria, Loja e Velário: das 05h 
às 21h.
Café São Judas: das 06h às 21h.
Praça de alimentação: das 06h às 21h 
na Alameda dos Guaiós (rua atrás do 
Santuário).
Assessoria de Imprensa: das 06h às 
18h na Sala Irmão Vicente.
Ambulatório: para atendimento 
emergencial no corredor 145 das 06h 
às 21h.
Missas transmitidas:
7h – Web TV (YouTube), Facebook 
e Web Rádio
9h – TV Aparecida
15h – Web TV (YouTube), Facebook 
e Web Rádio
17h – Rádio 9 de Julho 1600 AM

O Santuário São Judas Tadeu está 
localizado na Avenida Jabaquara, 
2682, próximo à estação do metrô 
São Judas. Mais informações: tel.  
(11) 3504-5700 e (11) 99239-2608 
(WhatsApp Secretaria Paroquial). 
E-mail: secretaria@saojudas.org.br

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 28 DE OUTUBRO:
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ALÉM DO HORIZONTE

Na campanha eleitoral do ano, experimentamos 
uma polarização jamais vista pela nossa geração. 
Esquerda e direita se enfrentaram e criaram graves 
divisões. Divisões entre famílias, entre vizinhos e 
associações de moradores, entre igrejas e comuni-
dades, e assim por diante. 

Será ainda possível sermos um povo de re-
conciliados que pense no bem comum de toda a 
população? Serão os governantes e responsáveis 
pelos poderes da República capazes de superar 
as agressões e rupturas causadas? A sociedade 
brasileira será capaz de encontrar o caminho da 
virtude que está no meio? - conforme antigo pro-
vérbio analisado e apreciado por Aristóteles já no 
séc IV antes de Cristo. 

Note-se que as radicalizações frequentemente 
criam o caminho do vício  e fanatizam pessoas, a 
ponto de pensarem que, do seu lado - da esquerda 
ou da direita – vem só o bem e da posição opos-
ta só o mal. Não é assim. A história ensina que 
tanto a extrema direita como a extrema esquerda 
já produziram imensos males a milhões de pesso-
as e a inúmeras nações. Olhemos para a Rússia: 
nem o projeto dos Czares antes de 1917, nem o 
dos seguidores de Lenin e Stálin estão isentos de 
graves culpas. Ambos geraram violência, violação 
dos direitos dos cidadãos e muitos assassinatos.   

Olhemos para a Nicarágua: não é possível pensar 
no período de Somoza como tempo de paz e pros-
peridade, quando tantas injustiças e mortes foram 
cometidas. Também não convém pensar que o atu-
al regime de Ortega esteja fazendo só o bem.  E 
nós, que Brasil queremos? 

Nós cristãos, iluminados pela Palavra da Vida e 
participantes da Eucaristia, sabemos que a reconci-
liação é, não só possível, mas dever nosso.  Somos 
fruto da reconciliação conquistada por Cristo e cha-
mados a sermos “embaixadores da reconciliação” 
(cf 2Cor 14-18). 

A Eucaristia que celebramos diariamente é o sa-
crifício da reconciliação. Rezamos após a consagra-
ção: “E agora, nós vos suplicamos ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro” (Or. Euc. III). Temos 
até mesmo duas Orações Eucarísticas próprias so-
bre a reconciliação. A segunda nos leva a professar: 
“No meio da humanidade dividida em contínua dis-
córdia, sabemos por experiência que sempre levais 
as pessoas a procurar a reconciliação. (...) Sim, ó 
Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença 
os conflitos, que o perdão supere o ódio, e a vingan-
ça dê lugar à reconciliação”. 

O Papa Bento XVI refletindo sobre a Eucaris-
tia e a reconciliação diz em Sacramentum Carita-

tis, 89: “dirijo um apelo a todos os fiéis para que 
se tornem promotores de paz e justiça. Com efeito, 
quem participa da Eucaristia deve empenhar-se na 
edificação da paz neste mundo marcado por muitas 
violências e guerras.” “A Eucaristia é sacramento 
de comunhão entre irmãos e irmãs que aceitam re-
conciliar-se em Cristo, o qual  fez de judeus e pa-
gãos um só povo, destruindo o muro de inimizade 
que os separava (cf. Ef 2,14)”. 

O muro de inimizade entre esquerda e direita 
também precisa ser derrubado para que se restabe-
leça e recrie em nosso país um povo de irmãos e ir-
mãs, para que as famílias possam de novo sentar-se 
à mesma mesa e comer em paz; para que as comu-
nidades religiosas se coloquem unidas ao redor do 
altar ou aos pés da cruz e reconheçam que “Cristo 
é a nossa paz: do que era dividido fez uma unida-
de” (Ef 2,14a); para que os pastores de todas as 
paróquias e comunidades e os agentes de pastoral 
possam de novo trabalhar em comunhão e edificar 

comunidades em que as diferenças não sejam vistas 
como antagônicas  e divisórias, mas se complemen-
tem na unidade; para que a nação se una em torno 
de projetos de bem para todos, sem abandonar a 
crítica construtiva que exija dos administradores o 
cumprimento dos seus deveres constitucionais. 

Dos deveres enunciados na Constituição Brasi-
leira, cito alguns: “Construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacio-
nal; erradicar a pobreza e a marginalização e redu-
zir as desigualdades sociais e regionais; promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de dis-
criminação” (art. 3º).   

Partidários e opositores dos governantes eleitos 
tem o direito e o dever de esperar o cumprimento 
dos seus deveres e de sugerir, criticar e exigir o que 
a Constituição determina. Isso é fazer Política (com 
P maiúsculo), como exercício de cidadania, em vis-
ta de uma nação que caminhe em paz, com justiça, 
desenvolvimento e esperança. 

É POSSÍVEL A RECONCILIAÇÃO 
DEPOIS DAS ELEIÇÕES?

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ
Vigário Paroquial na 

Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Com efeito, quem 
participa da Eucaristia deve 

empenhar-se na edificação da 
paz neste mundo marcado por 

muitas violências e guerras
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De 18 de novembro de 2022 a 18 de novembro de 2023 o Santuário cele-
bra seu Jubileu de Prata

No dia 18 de novembro, iniciaremos a caminhada jubilar dos 25 anos em 
que nossa igreja de São Judas Tadeu foi elevada à dignidade de Santuário 
Arquidiocesano. Comemoramos neste dia 25 anos da ereção canônica do San-
tuário São Judas Tadeu. Você é parte primordial dessa história, celebre esse 
momento especial conosco!

A Missa de abertura do Jubileu de Prata, será no dia 18 de novembro 
(sexta-feira) às 19h30, na igreja nova, presidida por Dom Odilo Pedro 
Cardeal Scherer, Arcebispo de São Paulo. 

Venha participar das festividades do Jubileu de Prata, pois muitas novida-
des estão sendo preparadas para este período, de 18 de novembro de 2022 a 
18 de novembro de 2023. 

Acompanhe as atividades do Santuário pela WebTV (Youtube e Face-
book), WebRádio (https://radiosaojudastadeu.com/) ou por meio do nosso 
Instagram (@saojudastadeusp).

TRÍDUO PREPARATÓRIO PARA A 
ABERTURA DO JUBILEU DE PRATA: 

de 15 a 17 de novembro de 2022

PRIMEIRO DIA - 15/11, TERÇA-FEIRA, ÀS 19H30
Com Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj - Reitor do Santuário São Judas Tadeu
Lema: “Santuário São Judas Tadeu, Igreja doméstica: casa da família, casa 
de oração”

SEGUNDO DIA - 16/11, QUARTA-FEIRA, ÀS 19H30
Com Pe. Eli Lobato dos Santos, scj - Superior Provincial da Província Brasil 
São Paulo
Lema: “Santuário São Judas Tadeu, Igreja Paroquial em comunhão sinodal 
com a Igreja Particular”

TERCEIRO DIA - 17/11, QUINTA-FEIRA, ÀS 19H30
Com Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ - Bispo Auxiliar para Região Epis-
copal Ipiranga
Lema: “Santuário São Judas Tadeu, Igreja Universal: comunhão e catolicidade”

MISSA DE ABERTURA DO JUBILEU DE PRATA - 18/11, SEXTA-
-FEIRA, ÀS 19H30
Com Dom Odilo Pedro Cardeal Scherer - Arcebispo Metropolitano de São Paulo
Lema: “Santuário, casa de devoção”

Transmissão pela Web TV Santuário São Judas Tadeu 
       @santuariosaojudastadeu e        @saojudastadeusp

ABERTURA DO JUBILEU DE PRATA

NOSSO SANTUÁRIO

LIVRO OURO
Registre o seu nome ou o sobrenome da sua família no Livro Ouro 

do Santuário São Judas Tadeu!

O Livro Ouro, criado especialmente em comemoração ao Jubileu de 
Prata do Santuário, será depositado dentro do novo altar da igreja an-
tiga no dia 10 de novembro de 2023. A partir desta data, será rezada 
a Santa Missa pelas intenções dos nomes registrados no Livro Ouro, 
sempre às 7h no primeiro sábado do mês. 
Mais informações na Secretaria do Santuário São Judas Tadeu. Você 
poderá solicitar o preenchimento do Livro Ouro através do WhatsApp: 
(11) 98497-1639. 

Ju

bile
u 

de
 P

ra
ta

 d
o Santuário São Judas Tadeu, A

póstolo

2022-2023

Anos



8
Jornal São Judas

Novembro de  2022
saojudas.org.brInformaçãoFo

co

SETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, baseado na homilia 

do Papa Francisco do dia 29 de Junho de 2022.

A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

PROJETO QUE ORIENTA GESTANTES 
NECESSITA DE DOAÇÕES DE FRALDAS 

E ROUPAS DE RECÉM-NASCIDOS
Mantido pela Obra Social São Judas Tadeu, Colo Materno oferece 

palestras com ginecologista e entrega kits de enxoval para bebê.

O Projeto Colo Materno, criado pela Obra Social São Judas Tadeu, 
tem como objetivo orientar gestantes do 1º ao 7º mês de gestação, por 
meio de três encontros com a ginecologista e obstetra Dra. Rosângela 
Pimenta, que explica às futuras mamães quais são os principais cuidados 
com a saúde dela e do bebê durante o período da gravidez e no pós-par-
to, abordando temas como: fases da gestação, amamentação, vacinas, 
alimentos, nutrição, entre outros assuntos importantes da maternidade.

Já no último dia de reunião das gestantes com a médica voluntária da 
Obra Social, todas as participantes ganham um kit de enxoval para bebê, 
com peças e fraldas recebidas em doações.

Segundo Leonora S. Guarda Oliveira, as doações estão diminuin-
do, enquanto a procura aumentou bastante, devido à crise econômica. 
“Precisamos muito de doações de fralda e roupas de recém-nascidos 
para montar os kits, uma vez que a nossa demanda nesse momento está 
maior. Como nem sempre conseguimos peças novas, recebemos doa-
ções de conjuntos seminovos, que são higienizados para poderem ser 
usados novamente”, explica.

Leonora ressalta ainda que para este ano não há mais vagas e novas 
inscrições no Programa Colo Materno somente serão abertas em 2023. 
Porém, as doações de fraldas e roupas para recém-nascidos continuam 
sendo recebidas na recepção da Obra Social São Judas Tadeu. Para en-
trar contato o telefone é: (11) 2050-6190, WhatsApp (11) 94056-3186 
ou pessoalmente: Av. Piassanguaba, 3061, Planalto Paulista, São Paulo.

Inscrições e informações sobre a Obra Social São Judas Tadeu de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Endereço: Av. Piassanguaba, 
3061. Telefone: (11) 2050-6190.

INTENÇÃO DO PAPA PARA NOVEMBRO:

Pelas crianças que sofrem!
 
Dentre as intenções de orações propostas pelo Papa Francisco para o ano de 

2022, difundidas pelo Apostolado da Oração ou Rede Mundial de Oração do Papa, 
nesse mês de NOVEMBRO a intenção é PELAS CRIANÇAS QUE SOFREM.

O pedido é:  Rezemos para que as crianças que sofrem – as que vivem na 
rua, as vítimas das guerras, os órfãos – possam ter acesso à educação e possam 
redescobrir o afeto de uma família.

O Santo Padre nos convida a rezar pelo futuro das crianças. “Em cada uma 
delas é Cristo, que veio ao nosso mundo como uma criança indefesa, é Cristo 
que está nos olhando em cada uma dessas crianças. Rezemos para que todos os 
países tomem as medidas necessárias para fazer com que seja uma prioridade o 
futuro das crianças, sobretudo daquelas que sofrem”.

Francisco pede que se pense em tantas crianças e adolescentes que estão na 
Ucrânia sofrendo com a guerra. “Eles são como nós, como vocês: seis, sete, 
dez, quatorze anos, e vocês têm um futuro pela frente, uma segurança social de 
crescer numa sociedade em paz. Em vez disso, esses pequenos, e até mesmo 
os pequeninos, precisam fugir das bombas. Estão sofrendo, muitos. Com o frio 
que faz ali… Pensemos. Cada um de nós pense nessas crianças, nesses meninos, 
nessas meninas. Hoje, estão sofrendo; hoje, a três mil quilômetros daqui”.

O Papa, em março deste ano, numa dessas reflexões sobre as crianças fez uma 
oração e pediu que todos o acompanhassem: “Senhor Jesus, peço-lhe pelos me-
ninos, meninas e adolescentes que estão vivendo sob as bombas, que veem esta 
guerra terrível, que não têm nada para comer, que devem fugir, deixando casa, 
tudo. Senhor Jesus, olhe para essas crianças, esses adolescentes: olhe para eles, 
proteja-os. Eles são vítimas da soberba de nós adultos. Senhor Jesus, abençoe 
essas crianças e as proteja”. O Pontífice concluiu a oração com uma Ave-Maria, 
pedindo a proteção de Nossa Senhora para todas as crianças.

Portanto, sigamos, neste mês de novembro, pedindo especialmente por essa 
intenção que sai do coração do nosso Papa Francisco: pelas crianças que so-
frem – as que vivem na rua, as vítimas das guerras, os órfãos – possam ter 
acesso à educação e possam redescobrir o afeto de uma famíliaml
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PASTORAIS

No dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo 
(tradutor da Sagrada Escritura para a língua la-
tina) e também o Dia das Secretárias (os), acon-
teceu na Casa de Eventos e Hospedagem Santa 
Paulina, o encontro dos colaboradores das Se-
cretarias Paroquiais da Região Episcopal Ipi-
ranga. Da nossa Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu, fizeram-se presentes: Fernanda Apareci-
da Buniotto (Coordenadora do Setor Secretaria 
e Sacristia), Frater Kelven Samuel Pereira, scj 
(Religioso Auxiliar), Tatiane de Paula Damas-
ceno (Secretária de Casamentos) e as Secre-
tárias Edneuma Batista de Moraes, Filomena 
Sousa Silva e Lucilene Ferreira Soares.

O evento iniciou-se às 8h30 e contou com 
a presença do Bispo Auxiliar para a Região 
Ipiranga, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, 
do coordenador de Pastoral da Região Ipiranga 
Frei José Maria e do Padre Rodrigo Thomaz, 
que ministrou a reflexão da Carta Apostólica 
do Papa Francisco – “Desiderio Desideravi” 
– sobre a formação litúrgica do Povo de Deus. 
Ainda participaram os demais colaboradores da 
Cúria da Região Ipiranga e outras Paróquias e 
Santuário do Setor Imigrantes. Vale ressaltar al-
guns pontos sobre a reflexão pertinente do Pa-
dre Rodrigo, no que diz respeito à Carta Apos-
tólica do Sumo Pontífice.

Em primeiro lugar, é necessário trazer a re-
flexão do documento, pois o dia a dia da secre-
taria paroquial é a “porta de entrada e saída” 
das nossas Paróquias. É na secretaria que se 
deve demonstrar o acolhimento, o zelo com as 
coisas sagradas e a devida orientação que os fi-

éis venham buscar. Além do mais, antes de ser-
mos colaboradores, somos cristãos católicos, 
convidados a vivenciar a nossa fé, também no 
atendimento aos fiéis.

Em segundo lugar, mediante a exposição do 
Padre Rodrigo a respeito da Carta Apostólica, é 
preciso um equilíbrio litúrgico, para evitarmos 
os “desleixos” e as criatividades exacerbadas 
e, ao mesmo tempo, a atenção para os excessos 
litúrgicos, onde ambos os extremos ofuscam a 
centralidade Cristocêntrica da beleza litúrgica. 
Além disso, é preciso resgatar uma verdadeira 
“espiritualidade” na liturgia, para não corremos 
o risco de referenciarmos a Santa Missa, como a 
missa do padre fulano ou do padre beltrano. A ri-
queza da Sagrada Liturgia nos é dada como dom 
pela própria Igreja, Corpo Místico de Cristo, do 
qual, pelo Batismo, todos nós fazemos parte.

Por fim, o encontro foi proveitoso para to-
dos que participaram. Além da partilha, da qual 
estávamos sentindo falta, tivemos a oportuni-
dade de recuperar o fôlego e deste modo, cami-
nharmos com serenidade para as atividades do 
fim do ano, bem como a tão esperada Novena 
e Festa de São Judas Tadeu, o 28 Maior, em 
nosso Santuário.

FORMAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 
DOS SECRETÁRIOS PAROQUIAIS

FRATER KELVEN 
SAMUEL 

PEREIRA,SCJ

Com o tema “Vocação: Graça e Missão” e o 
lema “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 
24, 32-33) o III Ano Vocacional no Brasil vai iniciar 
em 20 de novembro de 2022 e terminar em 26 de 
novembro de 2023, com o objetivo de “promover a 
cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas fa-
mílias e na sociedade, para que sejam ambientes favo-
ráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e 
missão, a serviço do Reino de Deus” (cf. texto-base).

Os bispos reunidos na 58ª Assembléia Geral da 
CNBB em 13 de abril de 2021 aprovaram por una-
nimidade essa proposta do Ano Vocacional, feita 
durante a realização do 4º Congresso Vocacional do 
Brasil, em Aparecida 2019. Seu início e sua conclu-
são na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei 
do Universo, Dia dos Cristãos Leigos e Leigas e da 
Jornada Diocesana da Juventude, têm o significado 
de afirmar que somos todos vocacionados, chama-
dos(as) para junto com o Rei do Universo, servirmos 
com alegria.

O tema e o lema do Ano Vocacional foram defi-
nidos a partir das indicações provenientes dos vários 
organismos e comissões da CNBB e afins e do en-
volvimento do povo de Deus, e considerados alguns 
critérios tais como: caminhada vocacional no País, 
contexto atual da Igreja – sinodal, colegial, missio-
nária e da sociedade marcada fortemente pela pan-
demia de covid-19 e ao mesmo tempo aprofundan-
do a vivência de cada vocação específica.

Graça Mendes, pela Pastoral Vocacional do 
Santuário São Judas Tadeu

 III ANO VOCACIONAL NO BRASIL
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No dia 12 de outubro, Festa de Nossa Senhora 
Aparecida, os sinos do Santuário São Judas Tadeu vol-
taram a tocar, às 12h e às 18h, após ficarem parados, 
ou melhor, silenciados, por alguns meses com proble-
mas motores. Os senhores Carlos Roberto Marques e 
Rinaldi Coccia foram os responsáveis pelo trabalho 
de manutenção e readaptação, na qual os sinos foram 
programados para tocar automaticamente, todos os 
dias, às 12h e às 18h. Eles também cuidaram da lim-
peza e pintura de toda a estrutura de suporte dos três 
sinos originais da igreja antiga, abençoados e fixados 
na torre, em 27 de agosto de 1944. 

Segundo o sr. Rinaldi, 
será necessária ainda uma 
segunda etapa com obras de 
conservação, com revisão 
dos componentes, como os 
badalos e o sistema de man-
cais, que seguram os sinos 
no lugar: “Temos que pen-
sar que toda essa estrutura 
já tem 78 anos e precisa de 
uma atenção, pelo seu des-
gaste natural.” completa.

Se você puder e quiser 
colaborar com o Santuário 

com os custos dessas obras de manutenção, poderá re-
alizar depósitos para: Paróquia Santuário São Judas 
Tadeu, CNPJ 63.089.825/0115-02 (Chave PIX) ou 
entrar em contato com o Santuário São Judas Ta-
deu para mais informações, pelo telefone (11) 3504-
5700, Whatsapp (11) 99239-2608. 

Nome do estúdio é uma homenagem ao Pe. Oscar Longen,scj que há mais de 20 anos comu-
nica o bem no Santuário São Judas Tadeu

 
O Papa Francisco disse: “É preciso sempre comunicar o 

bem” (Mensagem pelo 56º Dia Mundial das Comunicações, em 
29/05/2022). E é justamente esse o objetivo do Departamento de 
Comunicação e Marketing do Santuário São Judas Tadeu, que, 
desde o ano de 1999, tem sido aprimorado, estrutural e profis-
sionalmente, para bem comunicar as maravilhas que Deus rea-
liza neste Santuário, através da intercessão de São Judas Tadeu, 
apóstolo e mártir.

O Santuário conta com um estúdio (de áudio e vídeo), proje-
tado pelo Pe. Elói José Schons,scj, onde, desde o ano 2000, são 
realizadas as transmissões de missas e gravação de programas 
de rádio para a Rádio 9 de Julho, da Arquidiocese de São Paulo, 
e mais recentemente transmitidos também pela WebRádio São 
Judas Tadeu. Além dos programas, neste estúdio são gravadas 
entrevistas, Novenas, Terços e outras atividades, tudo com o ob-

jetivo de evangelizar e divulgar o Santuário e a devoção a São Judas Tadeu.
No final do mês de setembro e início de outubro, esse estúdio passou por uma reforma e implan-

tação de um novo projeto, doado pelo arquiteto Diego Campos. Todo o valor investido também foi 
doação de um benfeitor, que preferiu o anonimato. Os colaboradores do Santuário que executaram o 
projeto foram Antônio José do Nascimento (Ney) e Jurandir Antônio de Souza, com a supervisão do 
Pe. Rarden Pedrosa,scj, atual Diretor do Departamento de Comunicação e Marketing do Santuário.

No dia 07 de outubro, data marcada para a reinauguração do estúdio de gravações, foi reservada 
uma grande surpresa ao Pe. Oscar Longen,scj. Ele ficou sabendo no momento da bênção, realizada 
pelo Pároco e Reitor, Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj, que o estúdio seria batizado com o seu 
nome, pelos 24 anos de serviço e dedicação ao Santuário São Judas Tadeu. Além de muito surpre-
so, o Pe. Oscar expressou sua alegria ao ser fotografado nas dependências do estúdio.

Pe. Oscar lembra-se que chegou ao Santuário São Judas Tadeu, no dia 9 de julho de 1998, quan-
do veio do Rio de Janeiro, da Paróquia  Bom Jesus da Penha. Já faz muito tempo, mas o Pe. Oscar 
diz que o dia estava nublado, somente a igreja antiga estava aberta e todo o resto fechado por causa 
do feriado em São Paulo. Com 91 anos de vida, 68 anos de vida religiosa e 64 anos de sacerdócio, 
teve o estúdio de Comunicação do Santuário batizado com o seu nome como uma justa homena-
gem pelo bem comunicado por mais de 20 anos por aqui. Saiba mais um pouco sobre a história do 
Pe. Oscar em entrevista disponível no Youtube do Santuário São Judas Tadeu.

OBRAS DE MANUTENÇÃO E 
AUTOMATIZAÇÃO NOS SINOS 

DO SANTUÁRIO

ESTÚDIO DE COMUNICAÇÃO É 
BATIZADO E REINAUGURADO! 
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DIA DE FINADOS NO 
SANTUÁRIO

No Dia de Finados, 02 de 
Novembro, todas as missas 
serão celebradas na inten-
ção dos falecidos. No San-
tuário São Judas as “Missas 
da Esperança” serão nos  
horários de domingo, às: 
7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 
16h30, 18h e 19h30, todas 
na igreja nova. A Secretaria 
Paroquial, velário e loja irão 
funcionar das 8h às 18h. 

NOVO CALÇAMENTO EM FRENTE À 
IGREJA ANTIGA

No último mês de outubro foram finalizadas 
as obras de reparo em todo o calçamento em 
frente à igreja antiga até o velário do Santuário 
São Judas Tadeu. Segundo o sr. Antônio José 
do Nascimento (Ney), um dos colaboradores 
do Santuário que executou a obra, foram ni-
velados quaisquer degraus e todos os buracos 
que traziam irregularidades ao piso. Por isso 
foi necessário refazer todo o calçamento, com 
acabamento nivelado para facilitar o acesso, 
tanto de pedestres quanto de cadeirantes, para 
a boa circulação e acesso às igrejas.

ABERTURA DO JUBILEU DE PRATA

No dia 18 de novembro iniciaremos a caminha-
da jubilar dos 25 anos em que nossa igreja de São 
Judas Tadeu foi elevada à dignidade de Santuário 
Arquidiocesano. A Missa de abertura do Jubileu de 
Prata, será no dia 18 de novembro (sexta-feira) 
às 19h30, na igreja nova, presidida por Dom Odilo 
Pedro Cardeal Scherer, Arcebispo de São Paulo. 

PRECISAMOS DE PSICÓLOGAS!

Precisa-se de Psicólogas voluntárias para 
atuarem no atendimento psicossocial e/ou 
em grupo na Obra Social São Judas Tadeu. 
Mais informações: (11) 99384-0931. 
Endereço: Avenida Piassanguaba, nº 3.061 - 
Planalto Paulista – SP.

CAIXINHAS DE 
SUGESTÕES

Agora no Santuário 
São Judas Tadeu, o fiel 
devoto poderá depositar 
sugestões, reclamações 
e elogios, em caixinhas 
verdes espalhadas: nas 
entradas das igrejas 

nova e antiga, no pátio ao lado da Secretaria 
e na Obra Social (Av. Piassanguaba, 3061). 
Aproveite e comunique a sua opinião para 
que nosso Santuário se aperfeiçoe na acolhi-
da e na evangelização de todos. Contamos 
com o seu apoio!

NOVENA DE NATAL

A partir do dia 30 de outubro o livreto para a Novena de 
Natal 2022 estará disponível na Loja oficial de artigos reli-
giosos do Santuário São Judas Tadeu. Adquira o seu livro 
de Novena e promova a Novena de Natal com a sua família 
ou vizinhos. 

A Loja Oficial de Artigos Religiosos do Santuário fica 
ao lado da Secretaria , à Av. Jabaquara, 2682. Mais infor-
mações pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-
0758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. Site: ht-
tps://www.lojasaojudastadeu.com

NOVENA A SÃO JUDAS TADEU

GESTO CONCRETO DA NOVENA 

O gesto concreto pode ser trazido ao Santuário em qual-
quer dia da novena ou na Secretaria Paroquial. Você que 
acompanha a novena pela Web TV do Santuário, pode fazer 
sua doação para o gesto concreto, através do QRCode que 
aparece na sua tela. 

1º Dia: Alimento não perecível
2º Dia: Produtos de higiene pessoal
3º Dia: Produtos de limpeza
4º Dia: Roupa infantil
5º Dia: Calçados
6º Dia: Roupa (adulto)
7º Dia: Fralda (infantil ou adulto)
8º Dia: Material escolar
9º Dia: Produto para cama/mesa/banho

LIVRO OURO

Você poderá registrar o seu nome ou o sobreno-
me da sua família no Livro Ouro do Santuário 
São Judas Tadeu! O Livro Ouro foi criado espe-
cialmente em comemoração ao Jubileu de Prata do 
Santuário, e será depositado dentro do novo altar 
da igreja antiga no dia 10 de novembro de 2023. A 
partir desta data, será rezada a Santa Missa pelas 
intenções dos nomes registrados  no Livro Ouro, 
sempre às 7h no primeiro sábado do mês. 

Mais informações na Secretaria do Santuário 
São Judas Tadeu. Você poderá solicitar o preen-
chimento do Livro Ouro através do WhatsApp: 
(11) 98497-1639.
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Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 20 de outubro de 2022. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou 
WhatsApp (11) 99239-2608 e site: www.saojudas.org.br - WEBTV SÃO JUDAS: www.saojudas.org.br.
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Em 2 de Novembro, Dia de Finados, comemo-
ramos os fiéis defuntos, entre eles, nossos entes 
queridos falecidos. Veneramos a memória de quem 
nos precedeu na eternidade, na vida nova que co-
meça após a morte: a sobrevivência do homem na 
eternidade. O falecimento de um familiar cria uma 
situação especial, um momento de dor, luto e sau-
dade pelo falecido. Afloram à nossa mente as doces 
lembranças daquilo que ele foi para nós, fez por 
nós, suas últimas palavras de despedida, os exem-
plos de fé e vida cristã que deixou, nos marcaram 
profundamente. Somos irmãos na fé, partilhamos 
dos mesmos sentimentos de luto pelo falecimento 
do familiar, e na solidariedade cristã, nossa presen-
ça amiga no velório, nosso abraço silencioso acom-
panhado de uma prece confortam mais do que mui-
tas palavras... e as de sempre!  

Nosso amor ao falecido se estende além da mor-
te, o acompanhamos com nossa prece de sufrágio. A 
Igreja Mãe e Mestra, em suas orações de sufrágio, 
lembra que a vida não termina, mas se transforma 
e prolonga na eternidade. Não há duas vidas, mas 
uma única que se eterniza, passando plea morte. 
Em Deus, continuamos unidos: os falecidos, ven-
do Deus face à face, e nós, conectados com Deus 
pela fé. Eles, cumprida sua missão no mundo, foram 
para a eternidade; e nós ainda estamos a caminho, 
vivendo a experiência humana, física, biológica, que 
termina com a morte. Uns chegam mais cedo, ou-

tros mais tarde; uns desta maneira, outros daquela. 
Nossa partida vai acontecer: não sabemos quando, 
nem onde, nem como, quem será o próximo? Esta-
mos na espera, não temos pressa. Estamos nas mãos 
de Deus, que nos conduz com sua providência nos 
caminhos da vida. Com a morte nascemos, ressusci-
tamos para a vida eterna, para o convívio com Deus 
para sempre. Nele somos, vivemos e nos movemos, 
agora e sempre. Portanto, haverá um reencontro de 
todos nós, filhos e irmãos na Casa do Pai.

  A morte é a verdade mais verdadeira, a certeza 
absoluta. Para morrer basta estar vivo. A realidade 
da experiência comprova: é um infarto fulminante, 
um acidente fatal, tão comuns... Estejamos prepa-
rados! O acerto último de contas será entre nossa 
consciência e Deus misericordioso, que quer per-
doar tudo, a todos e sempre. Com a vida que vive-
mos agora aqui no mundo, preparamos a eternidade 
que nos espera. Fazendo o bem e praticando boas 
obras, investimos em mértidos para a eternidade.

Finados, momento e dia de saudade... Presença de 

ausentes, lembrança de mortos, talvez mais presentes 
que muitos vivos. É um lembrar-se de quem foi e um 
preparar-se de quem ainda vai. Fato mais certo e hora 
mais incerta. A morte imprevista, “fora de hora”, é 
inerente à condição humana de estar vivo.

Sem nada vivemos ao mundo ao nascer, e nada 
levaremos ao partir para a eternidade. Acompa-
nha-nos somente o mérito das boas obras pratica-
das com nossa fidelidade a Deus e o serviço aos 
irmãos. A irmã morte, na mística de São Francisco 
de Assis, nivela todos 7 palmos debaixo da terra. E 
aí, nada significam e valem: nossa classe social, os 
bens, o patrimônio e títulos acumulados. Convém 
fazer o bem, com os bens, granjeando méritos para 
a eternidade. Visitamos cemitérios com flores da 
saudade, com velas de ressurreição, com preces de 
amor e gratidão pelos falecidos. Porque procurar 
entre os mortos quem continua vivo na eternidade?

Houve santos que souberarm viver e morrer para 
se encontrar com Deus. São Francisco de Assis cha-
ma a morte de “Irmã, ostiária, porta do céu”; Santa 
Teresinha: “Não morro, mas entro no céu”; São Ca-
milo: “Parto feliz para o céu”. Os santos do céu e 
as almas do Purgatório, que veneramos, intercedem 
junto de Deus por nós. Nossa prece de sufrágio pe-
los falecidos se destina às almas do Purgatório, em 
estágio de purificação, pois “nada de impuro entra 
no reino do céu”, como lemos na Bíblia (Ap 21,27). 

 Cremos na ressurreição de Cristo, na nossa e na 
de todos os homens. A Assunção de Nossa Senhora 
ao céu, de corpo e alma. É dogma de fé. Ela já está 
no céu, não mais ressuscitará.

  Rezamos: “O Senhor é minha luz e salvação” 
(Sl 26/27). Ele, presente em nossa família enluta-
da, conforta quando diz: “Que o vosso coração não 
se perturbe, vós tendes fé em Deus, tende fé em 
Mim também, pois posso garantir-vos que na casa 
de meu Pai há muitas moradas” (Jo 14,1). Deus, 
no seu amor de Pai, quer todos nós ao seu redor 
no céu. Façamos o melhor pelos nossos falecidos 
hoje, para que, futuramente, outros façam o mesmo 
pelo nosso descanso eterno. A oração não é para o 
falecido, mas pelo seu descanso eterno. A oração 
não é ao falecido, mas pelo seu descanso eterno. 
Que Deus o tenha! Também a missa não é home-
nagem ao falecido, mas prece de sufrágio pela sua 
alma. Agradeçamos a Deus o privilégio de sua con-
vivência, enquanto conosco esteve aqui no mundo. 

Finalizo com uma palavra de conforto e de es-
perança às famílias enlutadas, fazendo-me um ir-
mão solidário com todos neste momento de dor, de 
luto, de saudade pelo familiar falecido. E rezemos 
pelos nossos falecidos: que Deus os tenha!

FINADOS

PE. ALOÍSIO KNOB,SCJ
Vigário Paroquial na Paróquia/

Santuário São Judas Tadeu

Com a vida que vivemos 
agora aqui no mundo, 

preparamos a eternidade 
que nos espera.”

Detalhe do Cemitério e ossário dos Padres 
Dehonianos no Conventinho, em Taubaté/SP. 
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CELEBREMOS JUNTOS O JUBILEU DE PRATA DO 
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU! 

Confira no site: www.saojudas.org.br as notícias sempre 
atualizadas para acompanhar de perto esse Jubileu e tudo o 
que acontece em nosso Santuário.

Participe da Família dos Devotos de São Judas Tadeu:
Whatsapp (11) 9 9204 8222
familiadosdevotos@saojudas.org.br

JÁ ESTÃO À VENDA NA LOJA OFICIAL DO 
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU OS PRODUTOS 

EXCLUSIVOS DO JUBILEU DE PRATA!

A Capelinha de São Judas para rezar com a família, chaveiro, camisetas, 
nécessaire, caneca, entre outros produtos que irão marcar o Jubileu de Prata do 
Santuário São Judas Tadeu são itens que todo devoto de São Judas Tadeu vai 
querer ter. Você não pode perder! 

A Loja Oficial de Artigos Religiosos do Santuário fica ao lado da Secretaria , 
à Av. Jabaquara, 2682. 

Mais informações pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. 
Site: www.lojasaojudastadeu.com


