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E mais: Programação de Natal e Ano Novo no Santuário, à página 14.

Santuário São Judas Tadeu abre 
seu Ano Jubilar, celebrando 25 anos 
enquanto Santuário!
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Este Jornal São Judas de Dezembro/2022 (edição número 501) 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!

ANIVERSÁRIOS DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL DOS 
PADRES DO SANTUÁRIO

15/12 – Pe. Cláudio Weber,scj (49 anos) e Pe. Daniel Ap. de Campos,scj (15 anos).
16/12 – Pe. Alcides Pedrini,scj (44 anos) e Pe. Rarden Luís Pedrosa,scj (5 anos).
17/12 – Pe. Flávio Aparecido Alves,scj (6 anos).
18/12 – Pe. Guilherme César Silva Rocha,scj (2 anos).
20/12 – Pe. Oscar Longen,scj (64 anos) e Pe. Reginaldo José de Souza,scj (14 anos).

01 – Dia Mundial da luta contra a AIDS.
02 – Dia Nacional de Relações Públicas; Dia do Samba e do Astrônomo. 
Primeira sexta-feira do mês: Missa Reparadora do Sagrado Coração de Jesus às 
9h na igreja nova.
03 – Memória de São Francisco Xavier; Dia Internacional das pessoas com 
Deficiência. Oração do Ofício da Imaculada, às 11h na igreja antiga do Santuário. 
04 – 2º Domingo do Advento. Dia do Casal. Dia do Publicitário; Dia do 
Orientador Educacional; Dia do Perito Criminal e Dia Nacional do Podólogo. 
05 – Dia Nacional da Pastoral da Criança e Dia Internacional do Voluntário para 
o Desenvolvimento Econômico e Social. 
06 – Memória de São Nicolau de Mira.
07 – Memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Dia Nacional do 
Cirurgião Plástico. 
08 – Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem 
Maria; Dia Nacional da Família; Dia da Justiça e Dia do Cronista Esportivo. 
Dia Santo de Guarda.
09 – Dia Nacional do Fonoaudiólogo e Dia Internacional contra a Corrupção. 
10 – Dia Internacional dos Direitos Humanos e Dia do Palhaço.
11 – 3º Domingo do Advento (“Domingo Gaudete”). Dia do Engenheiro. 
12 – Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina.
13 – Memória de Santa Luzia. Dia da pessoa com deficiência visual; Dia do 
Marinheiro, do Pedreiro e do Lapidador; Dia Nacional do Forró, Bênção dos 
olhos, na Capela de bênçãos das 8h às 20h.
14 – Memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Dia do 
Ministério Público e Dia Nacional da Ópera. Dia do Jornaleiro e Dia Nacional 
do Arquiteto e Urbanista 
16 – Dia do Reservista.
17 – Aniversário natalício do Papa Francisco (86 anos).
18 – 4º Domingo do Advento. Nossa Senhora da Expectação do Ó; Dia 
Internacional do Migrante e Dia do Museólogo, Bênção dos Presépios na Capela 
de Bênçãos das 8h às 18h. 
20 – Dia do Mecânico Automotivo.
21 – Início do Verão às 18h48.
23 – Dia do Vizinho.
24 – Dia do Órfão; Missa do Natal às 19h30 na igreja nova do Santuário. 
Demais missas às 7h, 9h, 12h e 15h. 
25 – Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Missas às 7h, 8h30, 
10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. 
28 – Memória dos Santos Inocentes, Mártires. No Santuário São Judas, dia 
dedicado ao Apóstolo e Mártir São Judas Tadeu. Acompanhe a 
Programação no site: www.saojudas.org.br. Dia do Salva-vidas. 
31 – Memória de São Silvestre I; Dia da Esperança e Dia das Devoluções; Missas às 
7h, 9h, 12h e às 19h30 (Missa solene da Noite de Ano Novo). 
01/01/2023 – Santa Maria, Mãe de Deus (Solenidade), Dia Mundial da Paz – 
Missas no Santuário às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.  
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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 
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EXPEDIENTE JORNAL SÃO JUDAS 

JORNAL DE DEZEMBRO/2022 APENAS ON LINE

CALENDÁRIO DEZEMBRO

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

Dezembro chegou e com ele o perí-
odo de confraternizações. Neste ano as 
comemorações natalinas serão marcadas 
pela alegria de comemorarmos o Jubileu 
de Prata do Santuário! Um tempo forte 
de alegria e revigoramento da missão de 
ser uma Casa de Devoção. Em prepara-
ção para o Natal, o calendário litúrgico 
nos propõe o tempo do Advento! Ao final 
de 2022 e início do nosso Ano Jubilar, 
somos agraciados com a abertura da Por-
ta Santa em nossa igreja antiga por meio 
da qual poderemos adquirir Indulgência 
Plenária. Acompanhe a programação do 
Ano Jubilar e participe desse momento 
único em nosso Santuário.

Em novembro realizamos nossa As-
sembleia Paroquial e tivemos a oportu-
nidade de rever o trabalho realizado em 
2022 e escolher as prioridades que ado-
taremos em 2023. Foi um momento im-
portante de prestação de contas e de ava-
liação com a presença das lideranças de 
nossa Paróquia Santuário, pois a adesão 
dos participantes foi quase completa. Foi 
um momento de partilha e decisões com a 
intercessão de nosso padroeiro, São Judas 
Tadeu. A juventude, a caridade e a inte-
gração pastoral serão as três prioridades 
para 2023 escolhidas pela Assembleia Pa-
roquial. Nesta edição, você terá um relato 
dos acontecimentos que marcaram esse 
momento decisivo para a vida da nossa 
Paróquia Santuário.

Durante o Jubileu de Prata, aprofunda-
remos a compreensão do Santuário como 
“Casa de Devoção” e, juntamente com o 
Tempo do Advento com sua perspectiva 
de preparação para o Natal, vivenciare-
mos um tempo de Graça em nosso San-
tuário. A possibilidade de receber a Indul-
gência Plenária durante o Jubileu de Prata 
(de 18/11/2022 até 18/11/2023) dará ao 

Advento um sentido espiritual especial, 
pois além de se preparar para o Natal, 
você poderá adquirir a Indulgência con-
tra as consequências espirituais da ação 
do pecado. Repletos de fé e esperança, os 
devotos de São Judas Tadeu encontrarão 
no Santuário as condições para que a pre-
paração para o Natal seja edificante para a 
vida de toda a família. Venha vivenciar o 
Advento no Santuário e aproveite o tempo 
de Graça do Jubileu de Prata.

Por fim, não podemos esquecer a impor-
tância da Novena de Natal, pois ela prepa-
ra a família para a celebração do Mistério 
da Encarnação do Filho de Deus, ou seja, 
o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cris-
to. Ao assumir a nossa humanidade, Deus 
nos insere num caminho de salvação e nos 
convida a caminhar com Ele. A Novena 
de Natal é um momento de unidade e de 
amor. Procure o material preparado pela 
Arquidiocese de São Paulo na loja oficial 
do Santuário (lojasaojudastadeu.com) e, 
junto com sua família, faça a Novena em 
preparação ao Natal. 

Aproveite as graças concedidas no Ju-
bileu de Prata do Santuário e venha se 
preparar para o Natal, confessando e par-
ticipando da Missa em nossa “Casa de 
Devoção”. Acompanhe as atividades do 
nosso Santuário pela WebTV (Youtube e 
Facebook), WebRádio (radiosaojudasta-
deu.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. Seja 
sempre bem-vindo(a) ao Santuário, casa 
de devoção!

ADVENTO, TEMPO DE ALEGRE ESPERA!
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Com muita esperança iniciamos o tempo litúrgico do Advento que nos pre-
para para o Natal. Somos chamados a preparar bem a chegada de Jesus Sal-
vador em nossas famílias e comunidades. Trata-se de um caminho espiritual 
que se fundamenta na fé e na esperança do Senhor que vem. Ele chegará, e 
confiantes clamamos Maranatha – Vem Senhor Jesus! Ele é Jesus, Deus que 
salva, o Emanuel, Deus conosco.

A Sagrada Escritura nos mostra tantos fatos e pessoas que envolveram o 
nascimento de Jesus e marcaram a história da salvação, da humanidade. Hoje 
também Deus continua vindo ao mundo, vem ao nosso encontro e nos chama 
a acolhermos a chegada do Redentor, o Filho de Deus. O tempo de Advento, 
com o anúncio dos profetas, e do Natal nos fazem recordar tantos personagens, 
entre eles Maria, José, os Pastores, os Reis Magos. Cada qual, a seu modo, aco-
lheram com amor a Jesus, de acordo com o plano de salvação. Vamos também 
nós acolher com gratidão, o Deus que vem, é o Verbo que se faz carne, e vem 
habitar no meio de nós.

Somos todos convidados a meditar e contemplar o grande Mistério da Encar-
nação celebrado no Natal. Deus, de fato, se faz um conosco por meio de Jesus, não 
estamos mais sozinhos, nem perdidos, mas salvos, a esperança renasce. Podemos 
novamente acreditar na vida plena, as antigas promessas foram cumpridas. A vinda 
de Jesus, o Filho de Deus, que nasce humanamente de Maria, nos enche de alegria 
e esperança, e podemos assim anunciar e testemunhar o divino amor e comparti-
lhar a Boa Nova, a grande notícia: nasceu para vós, um Salvador, é o Cristo Senhor.

Vamos todos viver intensamente este tempo do Advento e celebrar com 
fé e alegria o Natal do Senhor. Temos tantas possibilidades, entre elas as 
celebrações eucarísticas, os eventos e trabalhos pastorais, a realização da 
novena de Natal, os encontros em família e entre as famílias, o perdão pelo 
sacramento da reconciliação, as práticas de caridade, a solidariedade com 
os mais pobres e sofredores. Preparemos também um belo e simples presé-
pio, em nossos lares, nos lugares de trabalho, pois já é um sinal e testemu-
nho de esperança natalina. Enfim, todas as iniciativas possíveis para bem 
se preparar e celebrar o nascimento de Jesus.

Iniciamos a celebração do Ano Jubilar do Santuário, um ano onde Deus, 
por seu Filho Jesus, vem ao nosso encontro. Somos todos convidados a 
viver este que nos prepara para o Natal com o auxílio da Virgem Maria, 
de São José, o guardião e protetor, e de São Judas Tadeu, nosso Padroeiro. 
Feliz Natal a todos.

NOSSO BISPO

NATAL: DEUS VEM AO NOSSO ENCONTRO

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

para a Região Episcopal Ipiranga

NOVENA DE NATAL

Já está disponível o livreto para a Novena de Natal 2022, intitulado “Natal, Deus vem ao nosso encontro” na Loja oficial 
de artigos religiosos do Santuário São Judas Tadeu. Adquira o seu livreto 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 informações pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. 
Site: www.lojasaojudastadeu.com
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

O dia de São Judas Tadeu, no último dia 28 de ou-
tubro, foi de muita devoção e ação de graças a Deus 
no Santuário da Avenida Jabaquara. Foi marcado pela 
volta da procissão com a imagem de São Judas Tadeu 
pelas ruas do bairro e das 6 missas campais, interca-
ladas com as 8 missas no interior da igreja nova, ao 
longo do dia. Devido as restrições da Covid-19, desde 
a Festa de 2019, os devotos de São Judas Tadeu não 
tinham esses momentos das missas campais e Procis-
são para celebrar o seu Padroeiro.

As portas do Santuário se abriram para a missa 
das 5h e a animação foi até às 22h, com a última mis-
sa campal às 19h30, seguida das apresentações mu-
sicais com as bandas Vida Reluz e Anjos de Resgate. 

A celebração das 9h foi presidida pelo Pe. João 
Luiz Uzan,scj, transmitida ao vivo pela TV Apareci-
da, em intenção dos Devotos do São Judas Tadeu. 

As missas campais neste 28 Maior foram celebra-
das às 10h, 12h, 14h, 16h, 17h e 19h30, evitando tu-
multo na entrada e saída da igreja nova ao final de cada 
celebração. Desde o ano de 2008 há as missas campais 
intercaladas às que ocorrem dentro da igreja, com ex-
ceção dos últimos dois anos, devido a pandemia. 

Dom Ângelo Mezzari,RCJ, Bispo Auxiliar para 
a Região Episcopal Ipiranga, presidiu a celebra-
ção das 12h, campal, em intenção dos dizimistas e 
apoiadores do Santuário.

Às 17h a celebração na Avenida Jabaquara foi 
pela intenção do clero da Arquidiocese de São Paulo 
e presidida por Dom Odilo Pedro Scherer (Cardeal 
Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo). Concele-
brou o Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj, Pároco 
e Reitor do Santuário São Judas Tadeu. Em seguida, 
saiu a Procissão, tão aguardada pelos fiéis devotos, 
pois ficou suspensa durante a fase mais aguda da pan-
demia, e neste ano foi retomada com força. 

A multidão compareceu em peso ao Santuário para 
agradecer mais um ano de graças pela sua intercessão 

e oração. Mas além de presenciais, 4  missas foram 
transmitidas pelo Youtube, Facebook e WebRádio do 
Santuário, às 7h, 9h, 15h e às 17h, esta também pela 
Rádio 09 de Julho.

Após a celebração da véspera, no dia 27 de ou-
tubro e ao final das 14 missas celebradas no dia 28, 
40 mil pessoas comungaram. As confissões das 5h às 
21h foram atendidas por 16 padres dehonianos. Além 
disso, 15 Seminaristas vieram de Taubaté, da Facul-
dade Dehoniana de Filosofia, para auxiliar na Festa 
de São Judas. Mais um Frater, o Alex Simão, que au-
xiliou o Departamento de Comunicação e cinco Di-
áconos se revezaram nas bênçãos ao povo das 5h às 
21h30 da Sala São Judas. E para receber os fiéis, que 
precisavam ser acolhidos, o Santuário contou com a 
colaboração de 400 voluntários que durante toda a 
festa serviram nos mais diferentes setores.

A Assessoria de Imprensa montada especial-
mente para a ocasião, recepcionou e cadastrou 
muitos profissionais da TV, rádio e agências de 
notícias, com repórteres, cinegrafistas e fotógrafos. 
Durante o dia, os fiéis puderam aproveitar a Praça 
de Alimentação na rua atrás das igrejas, na Ala-
meda Guaiós, com diversas barracas de comidas 
e bebidas, para maior conforto dos fiéis. E o des-

taque foi o tradicional Bolo de São Judas Tadeu, 
nos sabores de pêssego, de abacaxi, preparados por 
uma equipe de voluntários, dedicados e muito ani-
mados. Outra atração da Festa foram os produtos 
elaborados especialmente para celebrar o Jubileu 
de Prata do Santuário e lançados no primeiro dia da 
Novena a São Judas Tadeu, em 18 de outubro, um 
mês antes da abertura das comemorações. Dentre 
os produtos estão camisetas, canecas, chaveiros, 
uma Capelinha com a imagem de São Judas, o Ca-
lendário 2023, disponíveis na Loja Oficial de arti-
gos religiosos do Santuário e até um Café especial, 
à venda no Café São Judas.

Fundada em 25 de janeiro de 1940, a Paróquia 
São Judas Tadeu só foi oficialmente declarada San-
tuário em 18 de novembro de 1997, dia em que o 
então Cardeal Arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns 
presidiu a consagração da igreja e do altar. Portan-
to, no próximo dia 18 de novembro celebraremos 
o Jubileu de Prata em que a Paróquia foi oficiali-
zada como Santuário, pelo gigantesco movimento 
religioso de fiéis que acolhe, encontrando consolo, 
paz e esperança! No dia 18 de novembro iniciou a 
caminhada jubilar dos 25 anos em que esta Paró-
quia de São Judas Tadeu foi elevada à dignidade 
de Santuário Arquidiocesano. Até o dia 18 de no-
vembro de 2023, você, devoto, seguindo as dispo-
sições adequadas, poderá passar pela Porta Santa, 
na igreja antiga, e lucrar a indulgência jubilar. Venha 
participar das festividades do Jubileu de Prata do 
Santuário São Judas Tadeu! Mais in-
formações em www.saojudas.org.br.

A VOLTA DA FESTA DE 
SÃO JUDAS TADEU COMPLETA

Fo
to

s D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
C

om
un

ic
aç

ão
 e

 M
ar

ke
tin

g 
do

 S
an

tu
ár

io
 S

ão
 Ju

da
s T

ad
eu

.

PRISCILA 
THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu.
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AGRADECIMENTOS 28 MAIOR
•  Prefeitura de São Paulo 
• Prefeitura Regional  de Vila Mariana
• Secretaria de Governo do Estado de São Paulo
• São Paulo Turismo
• Companhia de Engenharia de Tráfego CET
• Polícia Militar
• Guarda Civil Metropolitana
• Polícia Civil
• Secretaria Municipal de Transportes/ SPTRANS
• Companhia do Metrô
• Departamento de Limpeza Pública
 
PADARIAS
Padaria EFM, Alvorada, Ceci, La Gondola, Pão Caseiro, Redenção, 
Horti Fruti União e Supermercado Mori
 
MÍDIA
Na Assessoria de Imprensa, organizada somente para o 28 Maior, foram 
acolhidos e auxiliados os profissionais que fizeram a cobertura da Festa: 
TV Aparecida, Rede Vida de Televisão, TV Canção Nova, Rede Globo 
de Televisão, TV Cultura, jornal O São Paulo, Grupo Folha, Folha Press, 
Agência Estado, Gazeta Penhense, Rádio 9 de Julho, Lopes Eventos, 
Rádio Capital, Rádio Jovem Pan, Rede Século 21, Rádio Globo. Neste 
dia não houve ocorrência de pessoas perdidas.
 
OUTROS
Empresas ou pessoas que doaram produtos para auxiliar na produção do 
Bolo de São Judas Tadeu
Pessoas que auxiliaram, doando ítens para a cesta a ser sorteada dentre 
os novos membros da Família dos Devotos de São Judas Tadeu. 
Voluntários que auxiliaram nos mais diversos setores, como na produção 
do Bolo de São Judas Tadeu, organização de filas, cadastros, Assessoria 
de Imprensa, Obra Social São Judas Tadeu, etc. 

Créditos: Departamento de Comunicação do Santuário São Judas Tadeu



6
Jornal São Judas

Dezembro de  2022
saojudas.org.br

INTENÇÃO DO PAPA PARA DEZEMBRO:

PELAS ORGANIZAÇÕES 
DE VOLUNTARIADO

 
O Jornal São Judas está apresentando e refletindo sobre as intenções de 

orações propostas pelo Papa Francisco para cada mês. Essas intenções são 
difundidas pelo Apostolado da Oração ou Rede Mundial de Oração do Papa. 
O pedido é: “Para que as organizações de voluntariado e promoção humana 
encontrem pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem comum e procurem 
caminhos sempre novos de colaboração a nível internacional.”

A proximidade do Natal traz sempre uma maior consciência da necessidade 
da nossa abertura aos outros e aos seus problemas e carências. A sociedade civil 
mobiliza-se para ir ao encontro dos mais pobres, em campanhas, ações de volun-
tariado, etc. Porém, também nota-se que estas atitudes precisam de um motivo 
como o Natal para serem mais postas em prática, quando deveriam estar muito 
mais presentes ao longo de todo o ano, sendo o voluntariado uma atividade nor-
mal no dia a dia. 

Por isso, o Santo Padre coloca este tema no centro da sua atenção para este mês, 
pedindo pelas organizações de voluntariado e promoção humana, para que encon-
trem pessoas desejosas de se comprometerem com o bem comum. As instituições 
de voluntariado vivem da colaboração regular de muitas pessoas. As campanhas 
são apenas pontos altos com maiores resultados e visibilidade, mas as necessida-
des continuam ao longo do ano. Por isso, é tão necessário alimentar esta consciên-
cia do compromisso em favor dos mais necessitados. 

Este é um desafio particular para os cristãos, já que o voluntariado não é apenas 
uma atitude altruísta, mas reveste a característica essencial do serviço e do amor 
a Jesus, no rosto dos mais pobres. Foi precisamente a isto que se referiu o Santo 
Padre numa Catequese para o Jubileu dos Agentes de Misericórdia, em setembro 
2016: “(Vós, voluntários) sois justamente uma das realidades mais preciosas da 
Igreja que, muitas vezes no silêncio e escondidos, dais forma e visibilidade à mi-
sericórdia. Vós sois artesãos de misericórdia! Exprimis o desejo – entre os mais 
belos no coração do homem: fazer com que a pessoa que sofre se sinta amada. 
Em diferentes condições de carência e nas necessidades de tantas pessoas, a vossa 
presença é a mão de Cristo estendida que alcança a todos. Sois a mão de Cristo 
estendida!”

ORAÇÃO

Espírito Santo, que promoves a construção do Reino ani-
mando os corações e fortalecendo as vontades, damos-te gra-
ças por aqueles que se entregam aos mais frágeis, de forma 
fiel e gratuita, como anúncio vivo da ternura de Jesus Cristo. 
Inspira e anima mais pessoas a dar amorosamente o seu tem-
po e as suas vidas aos que passam necessidade, aos refugia-
dos, doentes, anciãos e crianças. Que sejam cada vez mais os 
que desejam fazer-se próximos do seu semelhante. Amém.

DESAFIOS

- Compromisso: “Agradeço-vos quanto fazeis e o modo como o fazeis! As 
vossas intervenções ao lado dos homens e das mulheres em dificuldade são um 
anúncio vivo da ternura de Cristo, que caminha com a humanidade de todos os 
tempos” (Papa Francisco). Fazes parte de algum voluntariado? 

- Dar-se: “Uma Igreja que põe o avental e se inclina para servir os irmãos em 
dificuldade” (Papa Francisco). Assume o propósito de ajudar uma pessoa vulnerá-
vel ou que atravesse um momento difícil. 

- Partilhar: “Encorajo-vos a prosseguir o vosso compromisso para que a cria-
ção permaneça um património de todos, para a entregar com toda a sua beleza às 
gerações vindouras” (Papa Francisco). Partilha o teu tempo e os teus bens com 
quem precisa. 

- Sair ao encontro: “Face a tudo isto, o discípulo de Cristo não se recusa, não 
volta a cara para o outro lado, mas procura ocupar-se desta humanidade que sofre, 
com proximidade e acolhimento evangélico” (Papa Francisco). Informa-te sobre 
alguma organização de voluntariado da tua cidade e das suas necessidades.

- Colaborar com outros: “É necessária a colaboração de todos, instituições, 
ONG’s e comunidades eclesiais, para promover percursos de convivência harmo-
niosa entre pessoas e culturas diversas” (Papa Francisco). Cultiva uma atitude de 
cooperação com as pessoas à tua volta.

 
https://redemundialdeoracaodopapa.pt/rezar-com-o-papa/intencoes/2022/12
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ALÉM DO HORIZONTE

Natal e Eucaristia, Deus-conosco. O nascimen-
to de Cristo e a instituição da Eucaristia se comple-
mentam e completam a promessa: Seu nome será 
Emanuel, Deus-conosco (Mt 1,14). A Eucaristia é 
Deus próximo de nós, sempre, na igreja do meu 
bairro, no centro e na periferia: Deus conosco, pro-
messa realizada.

Estamos vivendo um período de grandes even-
tos, planejados ou não. Eventos que mexem não só 
com pessoas individuais, mas também com a po-
pulação de uma realidade local, como a paróquia, 
ou com os cidadãos de todo o país e do mundo: A 
Covid-19, a Copa do Mundo, as eleições no Brasil, 
o Ano Jubilar do Santuário, o Advento e o Natal. 
A Copa, as Eleições e o Ano Jubilar foram prepa-
rados, por isso decorreram ou acontecem de forma 
organizada e tranquila, mesmo que os resultados 
não consigam satisfazer a todos; afinal, só um po-
dia ser eleito Presidente ou Governador, somente 
um país será o Campeão do Mundo.

Já a pandemia, não prevista e não preparada 
nem devidamente compreendida, causou quase 
700 mil mortes só no Brasil, muita enfermidade, 
dor, e sequelas em milhares de pessoas. Resta-nos 
rezar, com saudade dos entes queridos que parti-
ram, e estar atentos ao que um novo surto possa 
ainda causar-nos. A epidemia veio como grande 
surpresa, sem ser esperada nem desejada.

O Natal histórico foi longamente preparado por 

Deus pela mediação dos profetas bíblicos e pela es-
pera do povo judeu. Superou as expectativas, pois 
o Filho de Deus que se encarnou não se revelou 
Salvador somente para os judeus, mas Luz e Espe-
rança para todas as nações. Nasceu para reconciliar 
todo ser humano com Deus, Criador e Pai, e ofere-
cer a possibilidade da reconciliação entre nações e 
culturas, entre partidos opostos, entre vencedores 
e derrotados, entre cristãos e seguidores de outras 
crenças, entre são-paulinos e palmeirenses; recon-
ciliação e paz também entre irmãos da mesma fa-
mília que se dividiram pela radicalização política 
ou por diferentes opções religiosas e desportivas. A 
vinda de Cristo ao mundo trouxe nova perspectiva 
de vida a todos os que o acolheram.

Jesus veio como pessoa humana, fez-se um de 
nós em tudo menos o pecado. Veio para os seres 
humanos de ontem, de hoje e de sempre. Ideias e 

ideologias dividem, pessoas racionais e de fé, que 
se orientam pela sabedoria de Jesus, saberão recon-
ciliar-se e restabelecer a comunhão, no respeito às 
diferenças: reconciliação na família, para senta-
rem-se à mesma mesa neste Natal, nas comunida-
des cristãs, para celebrarem juntos, na igreja, o “sa-
crifício da reconciliação”, da comunhão e da paz.

Celebremos o Natal em casa e na igreja. Para 
a casa, temos a Novena; para a Igreja, a Eucaris-
tia com a acolhida da Palavra. Melhor preparados, 
mais profundo o encontro e a comunhão.

Faz parte da preparação ao Natal, a Campanha 
da Evangelização, que não consiste apenas numa 
coleta para financiar atividades missionárias. Essa 
é realizada em todas as igrejas católicas no 3º do-
mingo do Advento (neste ano, no dia 11 de dezem-
bro). A Campanha tem também a finalidade de nos 
engajarmos na missão evangelizadora da Igreja e 
de animar outros batizados. Ela pode despertar e 
fazer acontecer iniciativas evangelizadoras, já. A 
Novena é uma dessas iniciativas.

Como e onde celebrá-la? Adquira o livreto na 
Loja do Santuário ou na sua paróquia. Leia, e verá 
que é muito fácil de entender e organizar. Há paro-
quianos que todo ano perguntam: quando começa 
a Novena na igreja. Eu gosto de objetar: e você, 
quando vai fazer a novena em sua casa? É esse 
o melhor lugar de celebrá-la. Dessa forma, você 
oferece a outros familiares a chance de participar, 
mesmo aos que à igreja não iriam. Você pode tam-
bém convidar conhecidos, familiares e vizinhos, 
colegas de trabalho, amigos dos filhos... Assim, 
você cria a oportunidade de evangelizar os que nem 
mesmo estavam pensando num Natal cristão, mais 
ocupados com o Papai Noel ou com os presentes 
e a farta comida, sem sequer lembrarem da Missa.

A Missa de Natal deveria ser uma das principais 
metas da Novena e de toda a preparação. Vejam: 
Jesus é anunciado a Maria e José como Emanuel, 
Deus-conosco. Na Eucaristia, instituída por Jesus 
poucas horas antes de morrer, Ele se torna presen-
te, para estar conosco, tão próximo de nós; Natal e 
Eucaristia se completam. Na Eucaristia oferecemos 
nosso próprio coração para ser a manjedoura que o 
acolhe. “E todos os que o receberam, puderam tor-
nar-se filhos de Deus” (Jo 1,14). Feliz Natal!

NATAL EM CASA, MISSA NA IGREJA

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ
Vigário Paroquial na 

Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Com a Novena de Natal 
em família, você cria a 

oportunidade de evangelizar 
os que nem mesmo estavam 
pensando num Natal cristão”
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

PE. ALOÍSIO KNOB,SCJ
Vigário Paroquial na Paróquia/

Santuário São Judas Tadeu

NATAL É PRESENÇA 
OU PRESENTE?

A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

A OBRA SOCIAL AGRADECE!
Gratidão a todos os voluntários, colaborado-

res e doadores da Obra Social São Judas Tadeu
Foi um ano produtivo e muito gratificante. 

Mais uma vez foram atingidas metas e, prin-
cipalmente, continuamos a missão de acolher 
quem mais precisa. 

As dificuldades que a maioria dos brasileiros 
enfrentaram em 2022 também foram sentidas 
na Obra Social São Judas Tadeu, porém, deram 
ainda mais energia e dimensão ao trabalho.

A instituição seguiu com firmeza, realizando 
algumas adaptações e aprimorando o atendimen-
to, com o objetivo de garantir mais qualidade nos 
projetos e serviços oferecidos à comunidade.

E foram muitos avanços, graças ao apoio 
incondicional da equipe, do voluntariado e de 
todos os cooperadores, que auxiliaram com 
suas inúmeras doações. Sem a contribuição 
e toda essa união, a Obra Social não conse-
guiria alcançar tantas pessoas que buscaram 
ser acolhidas diante de suas necessidades, seja 
por meio de atendimentos e intervenções, até 
recursos materiais e/ou orientações.

Com a chegada do fim do ano, a sensação é 
de dever cumprido e a esperança de se fazer 
muito mais em 2023!  

A Obra Social São Judas Tadeu aproveita 
esta época de confraternização e de solida-
riedade para externar sua gratidão a todas as 
pessoas que contribuíram com o trabalho ao 
longo deste ano: “nosso muito obrigado aos 
voluntários, aos doadores, aos colaboradores 
e aos usuários dos serviços. A participação de 
cada pessoa é de fundamental importância e 
faz toda a diferença. Desejamos a todos um 
Feliz Natal! Que o Ano Novo nos traga a es-
perança renovada com muito amor”.

Com o mês de dezembro chegam o Natal e o 
Ano Novo... Para todos pairam muitas perguntas: 
“Que presente vou dar? A quem darei um presen-
te? Quando será o melhor momento para entregar 
o presente? Darei um presente surpresa ou um 
já previamente apalavrado? A pessoa ficará feliz 
com meu presente?...”

As possibilidades são inúmeras e os motivos 
são variados, mas o presente deverá caber no or-
çamento apertado que temos hoje. Poderíamos 
listar: o Natal com presentes para familiares e 
lembranças para os mais achegados... No final 
do ano haverá formaturas,, confraternizações de 
grupos sociais, algum casamento, e as    “vaqui-
nhas” para presentes em comum rolam e as des-
pesas aumentam...

Há quem caia na armadilha do consumismo e 
resuma o Natal e Ano Novo ao comércio, às com-
pras vultuosas, aos “comes e bebes” exagerados, 
e quando cai na realidade se admira... como pude 
fazer isso?!...

Parece que não há nada demais em dar presen-
tes para agradar, valorizar, recompensar a quem 
admiramos, amamos ou àqueles com quem vive-
mos e convivemos, no decorrer do ano que finda. 
Mas, cuide-se para que a compra de presentes 
não crie preocupações, tire a paz ou cause a per-
da de crédito!...

Jamais o presente substituirá a presença!... 
Amizades, namoros, trabalho, convivência fa-
miliar... podem ser alimentados, beneficiados 

e aquecidos pelos meios virtuais, mas eles nunca 
substituem a presença física com calor humano, 
com o abraço sincero, e do sorriso franco, do olho 
nos olhos... espelho da lealdade dos sentimentos do 
coração.

Comunidades virtuais, relacionamentos em rede, 
seguidores, contatos virtuais... geralmente são su-
perficiais, implicam intercomunicação... mas não 
em diálogo e convívio de irmãos. Os Cartões de 
Natal virtuais podem continuar... mas melhor seria 
aproveitar a época de dar presentes para nos fazer 
presentes  na vida das pessoas próximas e importan-
tes para nós. A presença real na vida de alguém faz 
a diferença! Nada substitui a presença real, a pro-
ximidade da pessoa! Eis algumas respostas para as 
perguntas iniciais: seja presença, esteja presente!

Em se tratando de fé, nada substitui a presença 
na Igreja e a presença da Igreja... lugar de encon-
tro com Jesus, aniversariante do Natal. Jesus é o 
“presentão” de Deus Pai para todos os homens, 
no Natal e sempre. Em meio às comemorações de 
Natal, não esqueçamos o aniversariante Jesus, que 
festejamos.

Admiramos a imagem do Menino Jesus no pre-
sépio, nos braços da Virgem Maria sob o olhar ca-
rinhoso de São José, ficamos encantados e emo-
cionados, mas não esqueçamos Jesus presente no 
irmão idoso, doente, faminto, pobre, excluído, sem 
vez nem voz na sociedade. É mesmo mestre a ensi-
nar às multidões, crucificado, ressuscitado, na Eu-
caristia e em cada um de nós.

Se, vivendo nesta doce intimidade com Jesus, 
perguntássemos no Natal: Menino Jesus, que 
presente de aniversário gostaria de receber? Je-
sus conhece a sinceridade de nossas palavras, os 
sentimentos de nosso coração, a situação de nossa 
consciência... Talvez Ele diria: quero seu coração, 
sua família, sua pastoral, sua comunidade!...Será 
que todos irão atender seu pedido? Se amamos Je-
sus: sejamos eu, você, nós todos, presentes para 
Jesus neste Natal!...

Que a Novena de Natal em família nos prepare, ain-
da melhor, para acolher a presença de Jesus Salvador, 
presente vivo de Deus Pai, para nós e nossa família.

Finalizo minha partilha com votos de “FELIZ 
NATAL e ABENÇOADO ANO 2023” a todos, 
neste  ANO JUBILAR DO SANTUÁRIO!

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

OBRA SOCIAL
SÃO JUDAS TADEU
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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.

Você acredita na sua capacidade? 
Você acredita que pode conseguir 
seus objetivos? É evidente que só pen-
sar positivo não trará nada de graça, 
porém o pensamento positivo pode 

atrair, sim, oportunidades e você estará atento para não as deixar passar.
Existem nomes na História interessantes para seguirmos de mode-

lo. Você pode pensar que grandes nomes começaram ricos, mas não, 
podem crer, todos tiveram suas lutas. Vamos a alguns exemplos.

Amador Aguiar, fundador do Bradesco, chegou a dormir em praça 
pública quando com 16 anos fugiu do pai alcoólatra e acreditou que 
poderia trabalhar, estudar e vencer.

João Monteiro de Barros Filho, fundador da Rede Vida de Tele-
visão, com sede em São José do Rio Preto, foi vendedor de chuchu.

Sílvio Santos, após a falência do pai, foi fazer brincadeiras nas cal-
çadas para ganhar dinheiro. Depois virou camelô e muito depois criou 
o Baú da Felicidade e virou dono de uma emissora de televisão.

Henry Ford foi o idealizador da primeira fábrica de automóveis em 
série, com o intuito de tornar a compra de carro mais acessível ao 
consumidor com menor poder aquisitivo.

Abraham Lincoln, famoso presidente dos EUA, começou traba-
lhando como balconista de uma loja numa aldeia, no Estado de Illi-
nois e lá chegou a deputado e depois à Presidência do seu país.

O que esses exemplos de pessoas humanas nos mostram: se você 
acredita, tem disciplina, rotina, esforço e pensamento positivo, a vida 
abre oportunidades que podem ajudar você a crescer e a chegar longe.

Minha história também serve de certa forma como modelo. Nasci 
numa família simples e trabalhei desde muito nova, ajudando meus 
pais no comércio. Acreditei em ser uma Psicóloga, numa época que 
pouco se acreditava na Psicologia e hoje sou autora de três livros, pa-
lestrante e tenho um consultório sólido. Estou sempre pronta para as 
novas oportunidades e nunca paro de estudar.

Muitas pessoas próximas podem nos servir de exemplo, para nos 
impulsionar a acreditar sempre num futuro melhor.

Suas crenças em si mesmo podem lança-lo muito longe, mas você 
tem que ter propósitos e acreditar em sua própria capacidade. Querer 
ajudar o próximo também lhe levará a crescer.

DEUS NOS CRIOU PARA VIVERMOS EM ABUNDÂNCIA E 
NO PARAÍSO. CREIA, VOCÊ TUDO PODE NAQUELE QUE O 
FORTALECE.

CRENÇAS PODEM 
AJUDAR OU 
PREJUDICAR

PE. EDUARDO NUNES 
PUGLIESI, SCJ

Mestrando em Sacra Liturgia, em Roma.

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.”

A espera por quem nunca está ausente!

O dia 27 de novembro de 2022 marca o 
início de um novo tempo para a espirituali-
dade e liturgia para os católicos de Rito Ro-
mano. Trata-se do Tempo do Advento que se 
conta a partir do quarto domingo anterior ao 
Natal de Nosso Senhor. Mas, afinal, o que é 
este tempo? O que ele tem de próprio? Como 
ele surgiu ao longo da História da Igreja?

Na tentativa de responder a estes ques-
tionamentos, começamos por dizer que a 
palavra “adventos” no vocabulário latino, 
tem como significado “acontecimento”, 
“chegada” ou, ao menos, a recordação de 
um evento importante. Partindo deste dado 
linguístico, notamos que, ao longo da His-
tória, o grande acontecimento ao redor do 
qual gravitou a espiritualidade e a liturgia 
deste tempo específico, não é uma data 
cívica, ou um ato puramente humano. O 
acontecimento, neste caso, é uma Pessoa: 
Jesus, o Cristo de Deus.

A partir do IV século, progressivamen-
te foi tomando forma em regiões fora de 
Roma, um tempo preparatório para o Natal. 
É curioso o fato de que a Igreja de Roma – 
onde nasceu a Festa de Natal – começa a 
celebrar um período preparatório somente 
em meados do VI século.

Em resumo, a consciência de que a 
Igreja deve se preparar bem para a Festa do 
Nascimento do Salvador vai se construindo 
e as tradições, aos poucos, vão “contami-
nando” uma à outra. Há muitas peculiarida-
des em cada uma destas tradições. Fazemos 
menção a duas nuances fundamentais.

A primeira, se refere à celebração da ex-
pectativa que a Igreja deve ter diante da mani-
festação de Jesus no Dia Final com seu retor-
no glorioso. Sempre foi forte entre os cristãos 
este “esperar” pelo Senhor que virá. Desde os 

tempos apostólicos, se nota essa “esperança”. 
Basta ler, entre tantas passagens, o que o au-
tor do Apocalipse escreve, como uma espécie 
de diálogo entre Jesus e a Igreja: “Sim! Eu 
venho depressa! Amém. Vem, Senhor Jesus! 
Maranathá!” (Ap 22,20). Se pensarmos bem, 
este é o Advento que cada cristão vive con-
cretamente ao longo de toda a sua vida e não 
somente nos dias que antecedem o Natal. Afi-
nal, o que é a vida do cristão, senão uma es-
pera pelo encontro definitivo com Aquele que 
ele conheceu apenas pela fé, mas que deseja 
ver face a face?

A segunda nuance da celebração do Ad-
vento - e que já estava presente nas tradi-
ções deste tempo litúrgico no primeiro mi-
lênio - é uma espécie de memória histórica 
da Igreja; a tentativa que os cristãos faziam 
de se colocarem “no lugar” do povo de Isra-
el que, animado pelas promessas que Deus 
lhe endereçou através dos profetas, aguar-
dava a chegada do Ungido de Deus. Esta 
espera era considerada simbólica, já que os 
cristãos sempre professaram a fé de que o 
Ungido já tinha vindo ao mundo. Mesmo 
assim, esta nuance dita “histórica” é impor-
tante. Através dela os cristãos de ontem e 
de hoje podem inserir-se numa narrativa 
que porta uma mensagem de salvação que, 
em cada Liturgia (especialmente a das Ho-
ras e da Eucaristia), é atualizada.

Assim, com a riqueza de orações, tex-
tos bíblicos, cores e cantos próprios, cada 
fiel pode se colocar simbolicamente no lu-
gar dos judeus do Antigo Testamento que 
aguardavam o Messias (que já veio). Ao 
mesmo tempo, pode despertar o coração 
para esperar vivamente o seu encontro pes-
soal com Jesus, depois que a vida presente 
acabar. A beleza deste tempo nos faz entre-
ver a surpresa de que estas duas nuances de 
passado e futuro não suprimem o “hoje”. 

Aqui e agora, quando a comunidade se 
reúne no nome do Senhor, Ele se revela. 
“Agora vemos como num espelho” (1Cor 
13,12), sob os véus do Sacramento da Eu-
caristia, na Palavra recitada, anunciada e 
acolhida, na força da sacramentalidade que 
toda a Criação, a própria Igreja reunida, 
seus ministros e cada batizado manifestam, 
mas é já Ele. Esperamos sim, mas Ele nun-
ca está ausente! A cada vela da Coroa de 
Advento que acenderemos, 
deixemo-nos invadir pela 
sua Luz.

O QUE É O ADVENTO 
DO SENHOR?

PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE
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ACONTECEU NO SANTUÁRIO

SantuárioN
os

so

Na manhã do domingo, dia 06 
de novembro, as crianças que se 
preparam para a Primeira Eucaris-
tia no Santuário São Judas Tadeu e 
suas famílias realizaram uma Ado-
ração ao Santíssimo Sacramento, 
na igreja antiga, conduzida pelo 
Padre Guilherme César Silva Ro-
cha,scj. 

Faltando três dias para cele-
brar a Festa litúrgica do 28 Maior, 
em que celebramos o nosso Pa-
droeiro, São Judas Tadeu, os cola-
boradores do Santuário, vestiram 
rosa para alertar a todas as mulhe-
res para que façam seus exames 
de prevenção ao câncer de mama! 
Aqui, além de verde e vermelho, 
o Outubro também é rosa! 

No dia da Solenidade de Cristo Rei, neste ano em 20 de novembro, 
às 10h, foi celebrada a Missa da Primeira Eucaristia de 13 crianças 
e adolescentes da Comunidade Cristo Rei, ligada ao Santuário São 
Judas Tadeu. A celebração foi presidida pelo Pe. Cláudio Weber,scj, 
que acompanhou a preparação dessas crianças durante dois anos, jun-
tamente à catequista Lígia Cardoso Salmazo, que disse ao final da ce-
lebração: “Agradeço a Deus a realização dessa missão a mim confiada, 
e peço a graça de continuar esse trabalho de Evangelização”, afirmou 
Lígia.

A Comunidade Cristo Rei está localizada à rua Major Freire, 792, 
Vila Monte Alegre, próximo à Av. Fagundes Filho. Foto cortesia: @
caixadeimagem

No dia 03 de novembro, às 7h40, os colaboradores do Santuário São Judas 
Tadeu reuniram-se no altar da igreja nova para agradecer a Deus pela Festa do 
Padroeiro, São Judas Tadeu, no dia 28 de outubro, em Santa Missa, presidida 
pelo Vice-Reitor do Santuário, Pe. Cleiton Guimarães dos Santos,scj e concele-
brada pelo Pároco e Reitor, Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj.

Na homilia, Pe. Daniel disse que é grato a Deus e a cada um dos colabo-
radores e voluntários, pelas graças que tantos devotos e devotas de São Judas 
Tadeu puderam receber nesse templo sagrado, por ocasião da Novena e depois 
finalmente, o 28 Maior: “Não foi o que um e outro fez sozinho, mas nós fize-
mos juntos. A alegria no céu se dá através da conversão que conseguimos aqui 
na terra. Tudo aconteceu como Deus quis. Gratidão pelo empenho e esforço 
de todos. Que saibamos reconhecer o bem à comunidade que obtivemos, pelo 
bem do Reino de Deus”, disse o Pe. Daniel, que completou: “Cada um com a 
sua parte, o seu papel, pudemos participar do projeto que abraçamos em nome 
Dele. Feche os olhos, lembre-se de todo o trabalho, e agradeça a Deus por tudo 
o que aconteceu.” 

Após a celebração, os colaboradores foram convidados a tomar café juntos 
no Salão Dehon.

ADORAÇÃO DA 
CATEQUESE

OUTUBRO ROSA 
NO SANTUÁRIO

PRIMEIRA EUCARISTIA 
NA COMUNIDADE CRISTO REI

MISSA EM GRATIDÃO 
PELA FESTA DE SÃO JUDAS TADEU
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ACONTECEU NO SANTUÁRIO

No dia 18 de novembro foi aberto o Ano Ju-
bilar, celebrando os 25 anos em que a igreja de 
São Judas Tadeu na Avenida Jabaquara, em São 
Paulo/SP, foi elevada à dignidade de Santuário 
Arquidiocesano. É o Jubileu de Prata da ereção 
canônica do Santuário São Judas Tadeu! 

A Missa de abertura do Ano Jubilar, seguida da 
bênção e abertura da Porta Santa foi presidida por Dom 
Odilo Pedro Cardeal Scherer, Arcebispo de São Paulo. 

A celebração da abertura do Ano Jubilar ocor-
reu após o Tríduo Preparatório, com celebrações 
de Santas Missas nos dias 15, 16 e 17 de novem-
bro, presididas, respectivamente, pelo Pe. Daniel 
Aparecido de Campos,scj  (Pároco e Reitor do 
Santuário São Judas Tadeu), Pe. Eli Lobato dos 
Santos, scj  (Superior Provincial da Província 
Brasil São Paulo) e Dom Ângelo Ademir Mezza-
ri, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São 
Paulo para a Região Episcopal Ipiranga). 

 
Porta Santa e Indulgência Plenária

A Porta Santa do Jubileu de Prata do Santuá-
rio São Judas Tadeu, em São Paulo, ficará aberta 
de 18 de novembro de 2022 a 18 de novembro 
de 2023, na igreja antiga (igreja devocional que 
conta com a imagem do Santo Padroeiro) e os fi-
éis com as disposições adequadas, poderão lucrar 
a indulgência jubilar.

Entende-se por indulgência a “remissão, pe-
rante Deus, da pena temporal devida aos pecados 

cuja culpa já foi apagada; remissão que o fiel de-
vidamente disposto obtém em certas e determi-
nadas condições pela ação da Igreja que, enquan-
to dispensadora da redenção, distribui e aplica, 
por sua autoridade, o tesouro das satisfações de 
Cristo, de Nossa Senhora e dos Santos” (Enchi-
ridion indulgentiarum, Normae de indulgentiis, 
Libreria Editrice Vaticana 1999, p. 21; Catecis-
mo da Igreja Católica, n. 1471).

Quais as disposições adequadas para lucrar 
a indulgência ao passar pela Porta Santa?

Com base em informações da Penitenciaria 
Apostólica, a Indulgência plenária só pode ser 
obtida uma vez por dia e para a conseguir, além 
do estado de graça, é necessário que o fiel:
– Faça a peregrinação até a Porta Santa do San-
tuário São Judas Tadeu (na igreja antiga) e entrar 
por ela com um desejo profundo de conversão.
– Confessar-se ou estar em estado de graça (se for o 
caso buscar o Sacramento da Reconciliação/Con-
fissão na mesma semana).
– Participar da Celebração Eucarística e comungar.
– Rezar o “Creio” (Profissão de Fé), um Pai-Nos-
so, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai pelo Papa e 
pelas intenções que ele traz no coração, para o bem 
da Igreja e do mundo inteiro.
As Indulgências são sempre aplicáveis a si pró-
prio ou às almas dos defuntos, mas não a outras 
pessoas vivas sobre a terra. 

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU ABRE SEU ANO JUBILAR 
COM A PORTA SANTA, NA IGREJA ANTIGA 

Datas para lucrar Indulgência Plenária duran-
te o Ano Jubilar, de 18 de novembro de 2022 a 18 
de novembro de 2023:
- Dia votivo em comemoração ao Ano Jubilar (no dia 
18 de cada mês ); 
- Dia votivo a São Judas Tadeu (no dia 28 de cada mês); 
- 1º domingo do Advento (27 de novembro de 2022); 
- 2º domingo do Advento (04 de dezembro de 2022); 
- 3º domingo do Advento (11 de dezembro de 2022); 
- 4º domingo do Advento (18 de dezembro de 2022); 
- Natal do Senhor Jesus (24 e 25 de dezembro de 2022); 
- Conversão de São Paulo (25 de janeiro de 2023); 
- Quarta-Feira de Cinzas (22 de fevereiro de 2023); 
- 1º Domingo da Quaresma (26 de fevereiro de 2023); 
- 2º Domingo da Quaresma (05 de março de 2023); 
- 3º Domingo da Quaresma (12 de março de 2023); 
- 4º Domingo da Quaresma (19 de março de 2023); 
- 5º Domingo da Quaresma (26 de março de 2023); 
- Domingo de Ramos (02 de abril de 2023); 
- Quinta-Feira Santa (06 de abril de 2023);
 - Sábado Santo (08 de abril de 2023); 
- Domingo de Páscoa (09 de abril de 2023); 
- Domingo da Divina Misericórdia (16 de abril de 2023); 
- Domingo de Pentecostes (28 de maio de 2023); 
- Corpus Christi (8 de junho de 2023); 
- Sagrado Coração de Jesus (16 de junho de 2023); 
- São Pedro e São Paulo, Apóstolos (29 de junho de 2023); 
- Exaltação da Santa Cruz (14 de setembro de 2023); 
- Novena de São Judas Tadeu (18 a 27 de outubro de 2023); 
- Finados (02 de novembro de 2023).

Venha participar das festividades do Jubileu de 
Prata do Santuário São Judas Tadeu. Mais infor-
mações em www.saojudas.org.br.
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ACONTECEU NO SANTUÁRIO

Nos dias 05 e 06 de novembro, sábado à tarde e 
domingo pela manhã, alguns Padres e representantes 
das diversas Pastorais, Movimentos e grupos da Pa-
róquia/Santuário São Judas Tadeu reuniram-se para a 
Assembleia Paroquial, que anualmente ocorre para a 
escolha das prioridades a serem trabalhadas no ano 
seguinte, com a finalidade de evangelização em 2023. 
Os ítens levantados e votados ao final desta Assem-
bleia foram: Juventude (com 54 votos), Integração 
Pastoral (53 votos) e Caridade (43 votos). 

No sábado, foram recordadas as prioridades de 
2022 escolhidas na Assembleia anterior, ou seja: 
Comunicação, Acolhida e Juventude. Já para a es-
colha das próximas prioridades, a serem trabalha-
das em 2023, foram apresentadas  questões atuais 
da Igreja, como o Sínodo dos Bispos, o Sínodo 
Arquidiocesano, o III Ano Vocacional que ocorrerá 
de 20/11/2022 a 26/11/2023, a Campanha da Fra-
ternidade2022, além do Jubileu de Prata do Santuá-
rio. Com a Assembleia dividida em sub-grupos, foi 

proposta a seguinte questão: “Considerando as três 
prioridades deste ano e os temas propostos, indique 
e justifique quais as prioridades para 2023”.

O segundo dia da Assembleia começou com o 
café e a Oração Inicial e a leitura de um sermão de 
São Bernardo, abade, sobre a santidade, por ser o 
Domingo da Solenidade de todos os Santos. Em se-
guida, foi conduzida a exposição das sugestões dos 
grupos no dia anterior, por 6 representantes. Foram 
apresentadas propostas diversas para as Pastorais 
trabalharem, como por exemplo, convidar mais 
membros para participar ativamente da Igreja, 
principalmente jovens, e maneiras de arrecadar 
alimentos para os pobres, pela situação de vulne-
rabilidade das famílias, muitas dos próprios volun-
tários e membros ativos nas Pastorais. Também foi 
mencionada a necessidade de se trabalhar continu-
amente a “cultura” vocacional, aprofundando nos 
vocacionados a consciência de que todos são cha-
mados por Deus e a missionaridade, necessidade 
de cada cristão batizado.

Alguns pontos que se repetiram foram a neces-
sidade de envolver todos os grupos em iniciativas 
de caridade (como a arrecadação de alimentos para 
o ofertório das celebrações jubilares a cada dia 18 
no próximo ano), integrar os jovens às celebrações 
e atividades comunitárias e dinamizar a comunica-
ção entre os membros das diversas pastorais. Foi 
mencionada uma frase de Dom Ângelo, em que di-
zia: “A Igreja é lugar de pontes!” fazendo um para-
lelo à necessidade das Pastorais de serem locais de 
integração, união de forças para um bem comum.  

Enfim, a organização da Assembleia reuniu os 
6 grupos novamente para a escolha das priorida-
des dentre as levantadas.  Essas foram apresenta-
das pelos representantes dos grupos. Em seguida, 
o Pároco e Reitor do Santuário, Pe. Daniel Ap. de 
Campos,scj abriu a votação da assembleia, com 
cartões sendo apresentados a cada ítem: verde para 
aprovado, branco para neutro e vermelho para ne-
gado. Finalizando, escolhidas as prioridades, foi 
realizada a “Oração da perseverança na verdade” e 
apresentado, em primeira mão, o vídeo do Hino do 
Jubileu de Prata, produzido pelo Departamento 
de Comunicação do Santuário.

Por Priscila Thomé Nuzzi

ASSEMBLEIA PAROQUIAL DEFINE PRIORIDADES 
PARA 2023 NO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
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RECOMENDAMOS!

Você poderá adquirir 
o livro “PALAVRA E 
VIDA 2023 – Evangelho 
comentado cada dia”, 
edição limitada, a R$ 
15,00 cada, com venda ex-
clusiva na Loja oficial de 
artigos religiosos do San-
tuário São Judas Tadeu, 
ao lado da Secretaria Pa-
roquial. Mais informações 

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

AGENDA PARA CASAMENTOS 2023

Está aberta a Agenda para Casamentos em 
2023 no Santuário São Judas Tadeu. Estão sen-
do agendados os horários para atendimento pelo 
e-mail: casamentos@saojudas.org.br. O atendi-
mento da Secretaria de Casamentos é de segunda 
a sexta-feira das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 
17h30, e aos sábados das 8h30 às 11h30.

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO 
JUDAS TADEU

A Família dos Devotos de São Judas Tadeu 
renova o seu vigor, a cada dia 28, quando volun-
tários e padres convidam os fiéis a integrar essa 
iniciativa que garante a manutenção e  a conti-
nuidade da evangelização em nosso Santuário.

Diferente dos dizimistas, os devotos mo-
ram longe do Santuário, em cidades e até 
outros Estados do Brasil. Aderindo à Cam-
panha, passam a colaborar com o Santuário 
todo mês, doando a quantia que desejarem, 
no dia em que puderem. Após preencher o ca-
dastro, recebem em casa uma carta do Padre 
e Reitor do Santuário, com informações úteis 
de atividades do Santuário e um boleto para 
depósito bancário (de qualquer valor).  Se 
você também deseja participar dessa bonita 
Família, entre em contato: Whatsapp (11) 9 
9204 8222. E-mail: familiadosdevotos@sao-
judas.org.br

RECOMENDAMOS: 
NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA

O livro: “NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA 2022 
– Deus vem ao nosso encontro”, da Arquidiocese de São 
Paulo, é o subsídio para as famílias refletirem juntas sobre 
o mistério da Encarnação do Filho de Deus.  O texto aborda 
assuntos atuais, como a pandemia, a vida familiar e na cida-
de e o exemplo dos santos. O livro NOVENA DE NATAL 
EM FAMÍLIA poderá ser adquirido na Loja oficial de artigos 
religiosos do Santuário São Judas Tadeu, ao lado da Secre-
taria Paroquial. Mais informações pelo tel (11) 2275-0724. 
WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: contato@lojasaoju-
dastadeu.com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

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 acolhida e na evangelização de to-
dos. Contamos com o seu apoio!

CHEGOU O CALENDÁRIO 2023 DO 
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU!

Adquira já o seu Calendário 2023, na Loja 
oficial do Santuário São Judas Tadeu ou pelo 
site www.lojasaojudastadeu.com. Informações 
pelo tel. (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-
0758. Não perca tempo, pois a edição é limitada.

Calendário do Santuário São Judas Tadeu 
2022: com São Judas Tadeu, celebramos os Sa-
cramentos! Corra e adquira já o seu!

CAMPANHA NATAL DOS SONHOS 2022

No dia 17 de outubro ocorreu a coletiva de imprensa de 
lançamento da Campanha Natal dos Sonhos de 2022, com 
a presença do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Convida-
dos e crianças da Pastoral do Menor participaram do even-
to, com direito a balões, pinturas e outras delícias.

MISSA COM PRESENÇA DO ELI CORRÊA

Está sendo organizada pelo comunicador Eli Corrêa uma 
celebração de Natal, no dia 18 de dezembro, às 10h, que 
será presidida pelo Pe. Cleiton Guimarães dos Santos,scj, 
na igreja nova do Santuário São Judas Tadeu.

LIVRO OURO

Registre o seu nome ou o sobrenome da sua famí-
lia no Livro Ouro do Santuário São Judas Tadeu!

O Livro Ouro, criado especialmente em come-
moração ao Jubileu de Prata do Santuário, 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. 

Não perca a chance de ter o seu nome e o de 
sua família, eternizados no Santuário. Além disso, 
você estará contribuindo para melhorarmos nos-
sos espaços de celebrações e acolhimento.

Mais informações na Secretaria do Santuário 
São Judas Tadeu. Você poderá solicitar o preen-
chimento do Livro Ouro através do WhatsApp: 
(11) 98497-1639. 

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 21 de Novembro de 2022. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou 
WhatsApp (11) 99239-2608 e site: www.saojudas.org.br E-mail: secretaria@saojudas.org.br
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NATAL

24 DE DEZEMBRO (SÁBADO) - Missas às 7h, 9h, 12h (liturgia do dia 24 
manhã - transmitida Web TV e Web Rádio) e às 19h30 a SOLENE MISSA 
DA NOITE DE NATAL (liturgia da Missa do Galo - transmitida Web TV e 
Web Rádio) na igreja nova.
A Secretaria Paroquial, velário e a Loja oficial de artigos religiosos atendem 
das 8h às 12h e os Padres na Capela de Bênçãos (Confissões) atendem das 
8h às 15h.
 
25 DE DEZEMBRO (DOMINGO) - Missas às 7h, 8h30 (TV Gazeta), 10h 
(transmitida Web TV e Web Rádio), 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na 
igreja nova.
Haverá atendimento de Padres para Confissões na Capela de Bênçãos das 8h 
às 12h. A Secretaria Paroquial, velário e Loja não abrirão neste dia.

ANO NOVO

31 DE DEZEMBRO (SÁBADO) - Missas às 7h, 9h, 12h (liturgia de sábado 
- transmitida Web TV e Web Rádio) e às 19h30 SOLENE MISSA DE AÇÃO 
DE GRAÇAS pelo ano de 2022 (liturgia Solenidade Mãe de Deus - transmi-
tida Web TV e Web Rádio), na igreja nova.
A Secretaria Paroquial, velário e a Loja oficial de artigos religiosos atendem das 
8h às 12h e os Padres na Capela de Bênçãos (Confissões) atendem das 8h às 15h.
 
1º DE JANEIRO DE 2023 (DOMINGO) - Missas às 7h, 8h30 (TV Gazeta), 
10h (transmitida Web TV e Web Rádio), 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na 
igreja nova.
Haverá atendimento de Padres para Confissões na Capela de Bênçãos das 8h 
às 12h. A Secretaria Paroquial, velário e Loja não abrirão neste dia.
 
Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 (fixo),  (11) 99239-2608 (what-
sapp) e site: www.saojudas.org.br

NATAL E ANO NOVO NO SANTUÁRIO

SANTUÁRIO SEMPRE EM CONSTRUÇÃO!
Novo calçamento e pintura em frente à igreja antiga

 No 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, à Avenida Jabaquara. Foram nivelados os degraus e todos os bu-
racos que traziam irregularidades ao piso. Por isso foi necessário refazer 
todo o calçamento, para o bem-estar tanto de pedestres quanto de cadei-
rantes, viabilizando a boa circulação e o acesso às igrejas.

No dia 23 de novembro esse calçamento começou a receber a pintura, 
que levará várias camadas de tinta.

Contribua com as novas obras

Essa “Casa de Devoção” está sendo ajustada às necessidades, visando 
sempre o maior conforto dos fiéis devotos (as) de São Judas Tadeu.

Para que novas obras sejam executadas, a 
sua colaboração é fundamental, como para a 
reforma do Salão Dehon e corredores adjacen-
tes, além da Capela de Confissões e Bênçãos.

Na Secretaria Paroquial, pegue um dos en-
velopes “Santuário sempre em construção” 
para depositar a sua doação ou realize o depó-
sito, de qualquer valor, para Paróquia Santu-
ário São Judas Tadeu, CHAVE PIX: CNPJ 
63.089.825/0115-02. 

SANTUÁRIO

PARÓQUIA SANTUÁRIO

SÃO JUDAS TADEU
SÃO PAULO - SP

Sempre em c�strução


