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“TER ALEGRIA É PEDIR O DOM DO ESPÍRITO SANTO, 
MESMO NOS MOMENTOS MAIS DIFÍCEIS, COM AQUELA 

PAZ QUE O SENHOR NOS DÁ!”
Papa Francisco
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O Jornal São Judas de número 503 referente ao mês de março de 2023, voltará a ser 
publicado no site do Santuário, no dia 28 de fevereiro de 2023.

ANIVERSÁRIOS DE VIDA RELIGIOSA 
DEHONIANA:

15 de janeiro:
Pe. Cleiton Guimarães dos Santos,scj (12 anos)
Pe. Flávio Aparecido Alves,scj (12 anos)
Pe. Rarden Pedrosa,scj (11 anos)
Pe. Guilherme César Silva Rocha,scj (8 anos) 

31 de dezembro 2022 (sábado) – No Santuário, missas às 07h, 9h, 12h e 19h30 
a Solene Missa de Ação de Graças pelo ano de 2022, na igreja nova. A 
Secretaria Paroquial, Loja e velário atendem das 8h às 12h e os Padres, na 
Capela de Bênçãos (Confissões), atendem das 8h às 15h. 
1º de janeiro 2023 (domingo) – Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, Dia da 
Fraternidade Universal e Dia Mundial da Paz. No Santuário, missas às 07h, 8h30, 
10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria Paroquial, Loja 
e Capela de bênçãos (Confissões) não abrirão neste dia. Haverá atendimento 
de Padres para confissões das 8h às 12h na Capela de Bênçãos.
02  – Memória de São Basílio Magno e São Gregório Nanzianzeno.
03  – Santíssimo Nome de Jesus.
06  – Memória dos Santos Reis Magos (Baltazar, Belchior e Gaspar), dia da Gratidão 
08  –  Solenidade da Epifania do Senhor; Missa pelos Dizimistas do 
Santuário às 10h. Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia.
09  – Solenidade do Batismo do Senhor; Dia do Fico.
14  – Dia do Treinador de Futebol.
15  – 2º. Domingo do Tempo Comum; Missa dos Baianos às 14h na igreja 
nova, Dia Internacional do Compositor.
17  – Memória de Santo Antão, Abade.
18  – Memória de Santa Prisca; Dia internacional do riso, Dia do barbeiro; Dia do 
cabeleireiro; Dia do depilador; Dia do esteticista; Dia do manicure; Dia do maquiador 
e dia do pedicure. Data para lucrar Indulgência Plenária no Santuário.
20  – Dia Mundial do Migrante e do Refugiado; Dia do Farmacêutico e Dia 
Nacional da Parteira tradicional.
21  – Dia Mundial da Religião e Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.
22  – 3º. Domingo do Tempo Comum.
22 a 24 – Tríduo preparatório para a Festa de São Paulo Apóstolo, 
Padroeiro da Arquidiocese de São Paulo. 
24  – Memória de São Francisco de Sales; Dia Nacional do Aposentado.
25  – Festa da Conversão de São Paulo Apóstolo; 464o. Aniversário da cidade 
de São Paulo; Dia do Padroeiro da Arquidiocese de São Paulo; 83 anos da 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu; Dia dos Correios e Telégrafos e Dia do 
Carteiro. Data para lucrar Indulgência Plenária no Santuário.
26  – Memória de São Timóteo e São Tito, bispos e discípulos de São Paulo Apóstolo.
27  – Dia Mundial do Hanseniano. 
28  – Memória de Santo Tomás de Aquino; no Santuário São Judas, dia 
dedicado ao Apóstolo e Mártir São Judas Tadeu. Acompanhe a 
Programação no site: www.saojudas.org.br. Data para lucrar Indulgência 
Plenária no Santuário.
29  – 4º. Domingo do Tempo Comum.
30  – Dia Nacional dos Quadrinhos e Dia da Saudade.
31  – Memória de São João Bosco; Dia Mundial do Mágico.
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CALENDÁRIO JANEIRO

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

Adentrar um novo ano é ter a oportu-
nidade de recomeçar com o aprendizado 
adquirido no tempo vivido, amadurecer e 
crescer na fé. Assim, a esperança deve ser 
o motor propulsor para direcionar nossa 
disposição em vencer os desafios diários. 
Dessa forma, o dia 31 de dezembro preci-
sa ser vivenciado com muita sobriedade 
e serenidade levando a uma reflexão de 
vida, ou seja, da história que é escrita à luz 
das escolhas que fazemos. Os erros perce-
bidos devem ser traduzidos em aprendiza-
do, pois somente assim serão capazes de 
produzir atitudes inovadoras na ação de 
gerir cada momento da vida.

O que desejamos a todos os leitores e 
leitoras do Jornal São Judas é a vivência 
da fé em Cristo Jesus, com a intercessão 
de nosso padroeiro São Judas Tadeu. Tal 
vivência nos levará a uma vida consis-
tente e eterna. Em 2023, nosso Santuário 
cuidará do que você precisa para que sua 
caminhada de fé seja cada vez melhor. 
Vivenciamos um ano jubilar por ocasião 
dos 25 anos de ereção canônica de nossa 
Matriz paroquial a Santuário Arquidio-
cesano (18/11/2022 a 18/11/2023). Rece-
bemos do Papa Francisco a concessão da 
Indulgência Plenária ao longo desse ano 
jubilar, por meio da qual você poderá re-
ceber a remissão, perante Deus, da pena 
temporal devida aos pecados cuja culpa 
já foi apagada por meio do Sacramento 
da Confissão (Catecismo da Igreja Cató-
lica n. 1471ss).

Alegramo-nos por oferecer a você a 
oportunidade de fortalecer sua fé adqui-
rindo Indulgência Plenária através do 
Sacramento da Confissão, da Santa Mis-

sa e da Comunhão Eucarística, das ora-
ções na intenção do Santo Padre e, por 
fim, atravessando a Porta Santa aberta em 
nossa igreja antiga, ao longo do ano jubi-
lar, nas datas prefixadas. Seja bem-vindo 
(a) em nosso Santuário! Venha festejar 
conosco este momento forte de jubileu, 
pois você também é parte dessa história. 
Somos uma “Casa de devoção”, ou seja, 
um espaço onde fortalecemos nossa vida 
espiritual na busca constante por configu-
rar nossa vida a Cristo, seguindo o exem-
plo dos santos que a Igreja nos apresenta 
como modelo de vida e santidade. Venha 
participar do Ano Jubilar, de (18/11/2022 
a 18/11/2023).

Finalizando, desejo um feliz Ano Novo 
repleto de bênçãos! Que sua presença em 
nosso Santuário seja constante em 2023 e 
você possa aproveitar as graças por oca-
sião do Jubileu de Prata do Santuário. Se 
prepare, venha se confessar e participar 
da Santa Missa! Atravesse a Porta San-
ta em nossa “casa de devoção”. Acom-
panhe as atividades do nosso Santuário 
pela WebTV (Youtube e Facebook), We-
bRádio (radiosaojudastadeu.com) ou por 
meio do nosso Instagram (@saojudasta-
deusp). 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. Obrigado por 
tudo e seja sempre bem-vindo (a) ao San-
tuário São Judas Tadeu!

2023 NO ANO JUBILAR DO SANTUÁRIO
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Com fé, na paz e esperança, iniciamos o Ano Novo 2023. Diante de nós se 
descortina um horizonte de esperança, com amor, fraternidade e justiça. Mais 
uma vez celebramos o Santo Natal, Jesus para nós nasceu, é o Emanuel, glória 
a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. A certeza de 
sermos tão amados, a ponto de podermos chamá-lo de Pai – Abba -, nos faz 
caminhar com alegria, testemunhando o santo Evangelho, servindo aos irmãos.

Com fé, na paz e esperança, queremos agradecer, louvar e bendizer a Deus. 
Mudança de ano, um novo ciclo, é um convite à reflexão, ponderação e discer-
nimento, e principalmente, gratidão. Deus nos presenteou com mais um novo 
tempo, e a Ele devemos agradecer por seu amor e misericórdia infinitos. Vamos 
caminhar com a alma renovada, revigorados no corpo e no espírito, carregando 
Jesus no coração, e que assim sejam todos os dias deste novo tempo.

Com fé, na paz e esperança, vamos viver o amor fraterno, o perdão e a mise-
ricórdia. Que a Palavra de Deus seja nossa força e horizonte, e o serviço à Igre-
ja e aos irmãos nossa orientação. Que saibamos encontrar a felicidade no amor 
de Cristo, e com ardor seguí-lo como discípulos e amá-lo com todas as nossas 
forças, entendimento e coração. Por isso, pedimos que a paz e a concórdia rei-
nem em nossas vidas, haja diálogo e respeito nas famílias, se multipliquem os 
frutos de dignidade e solidariedade, nas comunidades eclesiais, onde vivemos 
e agimos, como cidadãos do Reino de Deus neste mundo.

Com fé, na paz e esperança, vamos continuar testemunhando Jesus Cristo 
e servindo a comunidade, assumindo nossos compromissos de cristãos, com-
prometidos com o Evangelho, na Igreja, para o bem da humanidade. Na evan-
gelização, em cada pastoral, grupo ou associação, a quem pertencemos, nos 
ministérios que exercemos, vamos nos dedicar com amor, participar com res-
ponsabilidade, contribuir na riqueza e diversidade de dons que recebemos, de 
modo que possamos viver e ser testemunhas da alegria do Evangelho.

Com fé, na paz e esperança, vamos viver com amor o Ano Jubilar do San-
tuário São Judas Tadeu, Casa de Devoção, templo de oração, lugar de pere-
grinação e celebração. Seja um Ano verdadeiramente de paz e perdão, busca 
de reconciliação, expressão da misericórdia divina, no chamado a vivermos a 
unidade e comunhão com Deus e os irmãos. Vamos caminhar juntos, com o 
auxílio da Bem aventurada Virgem Maria e a intercessão de São Judas Tadeu. 
Assim seja.

NOSSO BISPO

COM FÉ, NA PAZ E ESPERANÇA

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

para a Região Episcopal Ipiranga

ANIVERSÁRIOS DE VIDA RELIGIOSA 
DEHONIANA:

02 de fevereiro:
Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj (24 anos)
Pe. Oscar Longen,scj (69 anos), 
Pe. Aloísio Knob,scj (65 anos),
 Pe. Alcides Pedrini,scj (50 anos); 
Pe. Reginaldo José de Souza,scj (22 anos) 
Frater Kelven Samuel Pereira (3 anos)

02 – Festa da Apresentação do Senhor; Nossa Senhora da Luz ou da Candelária, 
Dia Mundial da Vida Consagrada (Dia do Religioso). 21º Aniversário de 
Ordenação Episcopal do Cardeal Dom Odilo Pedro Sherer. No Santuário haverá 
bênção das velas na Capela de Bênçãos, das 8h às 20h.
03 – Bênção de São Brás (Bispo e Mártir). Para males da garganta, bênçãos ao 
final de todas as missas (07h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30, na igreja nova). 
05 – 5º Domingo do Tempo Comum. 
06 – Memória de Santo Paulo Miki e companheiros mártires.
07 – Dia Nacional do Gráfico.
10 – Memória de Santa Escolástica, virgem. Dia do atleta profissional.
11 – Memória de Nossa Senhora de Lourdes – Dia Mundial do Enfermo: haverá 
Missa pelos Enfermos às 9h, na igreja nova, organizada pela Pastoral da Saúde 
do Santuário.
12 – 6º Domingo do Tempo Comum. Missa pelos Dizimistas do Santuário às 10h. 
Dia da Internet Segura.
13 – Dia Mundial do Rádio.
15 – Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil.
18 – Data para lucrar Indulgência Plenária no Santuário.
19 – 7º Domingo do Tempo Comum.
21 –  Terça-feira de Carnaval.
22 –  Quarta-feira de Cinzas: início da Quaresma (jejum e abstinência). Início 
da Campanha da Fraternidade 2023, tempo de penitência e conversão.  
Acompanhe a Programação no site: www.saojudas.org.br. Data para lucrar 
Indulgência Plenária no Santuário.
26 – 1º Domingo da Quaresma. Data para lucrar Indulgência Plenária no 
Santuário.
28 – No Santuário São Judas, dia dedicado ao Apóstolo e Mártir São Judas 
Tadeu. Acompanhe a Programação no site: www.saojudas.org.br. Data para 
lucrar Indulgência Plenária no Santuário.

CALENDÁRIO FEVEREIRO

Padre Leão João Dehon, scj 
(1843-1925)

Fundador da Congregação dos Padres do Sagrado 
Coração de Jesus - Dehonianos

“Que Jesus viva em 
nós, que ele dirija 
nossa vontade e 

comande os nossos 
sentimentos” 

PENSAMENTO DO PE. DEHON
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PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

Para respondermos a tal questionamento, faz-
-se necessário buscarmos as fontes desta preciosa 
devoção. Pois bem: O fundamento sólido para o 
culto ao Sagrado Coração é aquele descrito por 
Pio XII, na Encíclica Haurietis Aquas. Com esse 
documento, o Papa procurou remediar duas graves 
tendências que, embora se opusessem uma à outra, 
tinham afinal o mesmo efeito nocivo. Por um lado, 
alguns devotos do Coração de Jesus acabavam se 
perdendo em práticas externas e, por conseguinte, 
nunca atingiam o núcleo da devoção; por outro, 
não eram poucos os que reservavam o amor ao 
Coração de Jesus às mulheres, julgando-se pessoas 
muito cultas para tais sentimentalismos.

De saída, o Papa logo adverte que a fonte prin-
cipal do culto ao Coração de Jesus é o dogma cató-
lico, que professa a fé em Jesus, verdadeiro Deus 
e verdadeiro homem. E, em razão disso, podemos 
“haurir águas” — haurietis aquas in gaudio de fon-
tibus Salvatoris (Is 12, 3) — da humanidade de 
Cristo, desse Deus que tem um coração, porque a 
sua humanidade está pessoalmente unida a sua di-
vindade: trata-se, como a Igreja definiu dogmati-
camente, da união hipostática. A humanidade de 
Cristo, explica o Papa, é de uma Pessoa Divina, e, 
por isso, nada proíbe “que adoremos o Coração Sa-
cratíssimo de Jesus Cristo” (Haurietis Aquas, n. 42).

Foi pelo toque na carne chagada de Cristo que 
São Tomé fez sua confissão, reconhecendo a divin-
dade do Mestre: “Meu Senhor e meu Deus”. Afas-
tando-nos, pois, da tendência nestoriana, nós cató-
licos adoramos o Coração de Jesus e afirmamos, 
com respaldo da Tradição e do Magistério, que 
hoje no Céu o Sagrado Coração de Jesus, “mesmo 
quando já não está submetido às perturbações desta 
vida mortal, ainda ele vive, palpita, e está unido de 
modo indissolúvel com a pessoa do Verbo Divino, 
e, nela e por ela, com a sua divina vontade” (Hau-
rietis aquas, n. 42).

Para o nosso progresso espiritual, o Coração de 
Jesus é uma realidade luminosa. O mal denuncia-
do pelos profetas do Antigo Testamento referia-se 
à incapacidade de os homens prestarem um culto 
verdadeiro a Deus, pois seus corações estavam cor-
rompidos pelo pecado. Deus tinha um amor espon-

sal pelo seu povo, mas esse povo só lhe respondia 
com traições. Por isso Israel é tantas vezes compa-
rado a uma adúltera, uma prostituta, que se vendeu 
a outros deuses.

Em Ezequiel, essa mesma denúncia é procla-
mada. Todavia, Deus faz uma nova promessa aos 
homens: “Eu vos darei um coração novo e porei 
em vós um espírito novo” (36, 26). Tal promessa 
se concretiza fundamentalmente em Jesus, cujo 
Coração sacratíssimo, que é livre de toda desor-
dem, pode enfim amar totalmente a Deus. Jesus 
é o homem que presta um culto perfeito a Deus, 
o sacrifício de louvor e expiação para a redenção 
dos homens. E, unidos a Ele por meio do Batismo, 
nós recebemos esse “espírito novo”, do qual fala o 
profeta, para também amarmos com amor divino, 
espiritual e sensível. Nesse ponto está a realidade 
mais fundamental do Sagrado Coração de Jesus, 
pois, por meio d´Ele, alcançamos aquela transfor-
mação necessária à santificação: passamos por um 
“transplante” de coração!

Os santos, sobretudo a Virgem Santíssima, alcan-
çaram esse grau de configuração ao Coração de Jesus, 
pelo que podiam dizer com São Paulo: “É Cristo que 
vive em mim” (Gl 2, 20). E, a partir dessa união, eles 
puderam experimentar, num coração humano, o amor 
divino entre Pai e Filho. Porque, como rezamos no 
Prefácio de toda santa Missa, “é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-po-
deroso, por Cristo, Senhor nosso”1.

Inspirado por esta espiritualidade e querendo re-
mediar o mal da humanidade, ou seja, a recusa do 
amor de Deus, como sequela das Revoluções Fran-
cesa e Industrial, Pe. João Leão Dehon, funda em 
1878, a Congregação dos Padres do Sagrado Cora-
ção de Jesus, que tem como fim geral promover a 
glória de Deus e a santificação de seus membros, pela 
observância dos três votos simples de castidade, po-
breza e obediência, bem como pela observância de 
suas Constituições. O fim especial consiste na pecu-
liar devoção de seus membros para com o Sagrado 
Coração de Jesus, pela qual procuram corresponder 
ao seu amor e compensar com dignas reparações as 
injúrias das quais Ele se queixou. Aplicar-se- ão fiel 

e generosamente à prática dos exercícios recomen-
dados por Nosso Senhor a Santa Margarida Maria, 
como: Missa e Comunhão reparadoras, santificação 
da primeira sexta-feira do mês, Hora Santa todas as 
quintas-feiras, e adoração do Sagrado Coração de 
Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. (Cf. 
Regra de Vida SCJ, §1,3 e 3, p.19)

Desta forma, “De seus religiosos, Pe. Dehon 
espera que sejam profetas do amor e ministros 
da reconciliação da humanidade e do mundo em 
Cristo” ( Cf. 2Cor 5,18) o que buscamos por meio 
da Eucaristia e da Adoração diária é o sustento em 
nossas atividades cotidianas, vivida como oferenda 
dos nossos sofrimentos suportados com paciência 
e espírito de abandono, mesmo nas trevas e na so-
lidão, como comunhão eminente e misteriosa com 
os sofrimentos e a morte de Cristo pela redenção 
do mundo. (Cf. Regra de Vida SCJ § 24). Este é 
um dos motivos que os Padres do Santuário São 
Judas Tadeu e os Religiosos que aqui residem, se 
reúnem para celebrarem juntos este grande tesouro 
espiritual deixado a nós, por nosso Pai Fundador.

Para tanto, é esta a diferença de um padre “dioce-
sano” e de um padre “religioso”. O padre diocesano 
está ligado ao seu limite territorial diocesano, bus-
cando viver, naquele meio as suas promessas sacer-
dotais. Já o padre religioso, busca na fraternidade e 
no carisma herdado de seu fundador, intensificar seu 
ministério de forma mais intensa, seja onde estiver 
sua congregação ou comunidade. Percebemos, por-
tanto, que a vocação específica que cada padre rece-
be, é uma grande graça em prol do amor ao próximo 
e como sinal da glória de Deus no mundo.

No próximo dia 02 de fevereiro, Festa da Apre-
sentação do Senhor, dia de Nossa Senhora da Luz, 
muitos religiosos fazem memória de seus votos, 
pois assim como o Senhor Jesus foi apresentado 
ao templo “para ser luz par às nações”, também os 
religiosos e consagrados por meio das Promessas 
Evangélicas, são chamados a serem constante-
mente “uma grande liturgia no meio das pessoas”, 
como nos afirma o Papa Francisco: “A vida consa-
grada, se permanecer firme no amor do Senhor, vê 
a beleza. Vê que a pobreza não é um esforço titâni-
co, mas uma liberdade superior, que nos presenteia 
como verdadeiras riquezas de Deus e os outros. Vê 
que a castidade não é uma esterilidade austera, mas 
o caminho para amar sem se apoderar. Vê que a 
obediência não é disciplina, mas a vitória, no esti-
lo de Jesus, sobre a nossa anarquia.” E é com esta 
certeza que celebramos com alegria o dom e graça 
da vida religiosa. Dom porque não é mérito nosso! 
É dom que Deus, por misericórdia, nos concedeu.

Assim sendo, após esta breve explanação, con-
vido você caro leitor, a rezar pelos Padres que aten-
dem a nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, 
as religiosas que residem em nossa região episco-
pal, pelas vocações e também por mim, que neste 
ano completo três anos de Vida Religiosa. Anos 
estes experimentando o amor e a bondade de Deus 
em cada gesto, mesmos nas cruzes cotidianas, pois 
“devemos sempre confiar em Deus, mesmo quan-
do não sabemos os seus propósitos” 
(Pe. Dehon).

NA PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS, OS PADRES DEHONIANOS QUE ATENDEM O 
SANTUÁRIO, CONCELEBRAM A MISSA DAS 7H DA MANHÃ NA IGREJA ANTIGA.

 VOCÊ SABE POR QUÊ?

FRATER KELVEN 
SAMUEL PEREIRA
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No dia 02 de fevereiro, a comunidade religiosa 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu vai co-
memorar o Jubileu de Ouro de Vida Religiosa do 
Pe. Alcides Vendelino Pedrini, scj, com celebra-
ção eucarística em ação de graças às 12h, na igre-
ja nova (transmitida pela Web TV e Web Rádio).

Você poderá conferir uma entrevista exclusi-
va com o Pe. Alcides no canal do Santuário São 
Judas no Youtube (WebTV São Judas). Abaixo, 
um trecho dessa entrevista:

1) COMO FOI O DESPERTAR DA SUA VO-
CAÇÃO PARA O SACERDÓCIO?

O despertar da minha vocação foi na infância, 
através da oração do Santo Terço em família to-
das as noites, a participação nos Sacramentos, da 
presença Dehoniana na Paróquia, dos religiosos e 
religiosas familiares.

 
2) SUA FAMÍLIA APOIOU A SUA IDA AO SE-
MINÁRIO?

Sim, meus pais apoiaram! A vocação para eles 
era coisa de Deus. Eles tinham participação no 
Apostolado da Oração, na Mãe Peregrina. O meu 
pai tocava na banda de música e no coral da comu-
nidade. Especial foi no dia da minha Primeira Co-
munhão, quando na Missa, senti um forte chamado 
para a vocação sacerdotal.

3) SOBRE OS ESTUDOS, COMO FOI ESSE 
PERÍODO?

Meu estudo fundamental foi em Botuverá-SC. 
O Ensino Médio de 1966-1971 em Corupá e Rio Negri-
nho-SC. O Noviciado em Jaraguá do Sul, 1972. Meus 
Primeiros votos há 50 anos em 02 de fevereiro (1973). 
Fiz Filosofia de 1973-1974 em Brusque-SC, Teolo-
gia em Taubaté-SP de 1975-1978, Votos perpétuos em 
12/03/1978, Diaconato em 12/08/1978 e finalmente a 
Ordenação Sacerdotal em 16/12/1978 em Botuverá-SC.

4) COMO FOI SUA PRIMEIRA EXPERIÊN-
CIA EM PARÓQUIAS? 

De 1979 a 1983 como Vigário paroquial na Pa-
róquia Sagrado Coração de Jesus, Joinville-SC, 
animando a catequese, a juventude, o Batismo, pre-
sidindo a Eucaristia e a Reconciliação em 12 comu-
nidades da Paróquia. A primeira vez como Pároco 
de 1984-1993, na Paróquia São Pedro Apóstolo, em 
Pindaré Mirim- MA. De 1994 -2000 na Paróquia 
Santa Rita de Cássia, Imperatriz-MA; de Março 
de 2001 a Março de 2004 na coordenação da Vida 
Religiosa Dehoniana e animação da Vida Religiosa 
CRB-Conferência dos Religiosos do Brasil (MA). 
De 2004-2008, na Paróquia São Vicente de Paulo 
(MA), dando prioridade à formação bíblica, litúrgi-
ca, catequética e missionária aos agentes de pasto-

ral. Realizei missões populares nas Paróquias onde 
atuei, com círculos bíblicos semanais nas famílias. 
Construí Capelas para a Celebração Eucarística e re-
novação das estruturas das comunidades. Em 2009, 
eu participei de um retiro de 40 dias da CRB. Foi 
importante para o equilíbrio na vida de oração, na 
formação permanente e nas atividades pastorais. Em 
2011 e 2012 tive um problema de saúde, por baixa 
imunidade. De 2013-2016, atuei na Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário, em Varginha-MG, servindo na 
Pastoral do Batismo, Familiar, da Saúde e nas Cele-
brações Eucarísticas e Reconciliação dos fiéis. Em 
janeiro de 2017 fui transferido para esta Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu.

5) O QUE PENSA DA DEVOÇÃO A SÃO JU-
DAS TADEU?

Com a atuação aqui no Santuário, o conhecimen-
to e a experiência da devoção foi crescendo, em ad-
miração e intimidade, favorecida pelo testemunho 
de muitos devotos (as) que vêm pedir e agradecer as 
graças alcançadas. Vejo verdadeiros milagres acon-
tecendo na vida de muitas famílias de devotos: como 
saúde, trabalho, reconciliação de conflitos, solução 
de dívidas, conversão de vícios e curas espirituais, 
além do retorno da prática da fé católica.

6) COMO O SENHOR VÊ A VIDA DO SAN-
TUÁRIO SÃO JUDAS TADEU? COMO É A 
EXPERIÊNCIA DE SER PADRE AQUI?

Este é um Santuário que oferece muitas opor-
tunidades de oração, Celebrações Eucarísticas, 
Sacramento de Misericórdia, bênçãos e serviço a 
funcionários e voluntários, dizimistas e devotos 
de São Judas Tadeu, que manifestam fé e gratidão. 
Está num processo contínuo de reorganização em 
diversos setores.

 
7) O QUE O SENHOR PENSA SOBRE A IGRE-
JA SINODAL E O CARISMA DEHONIANO? 
QUAIS OS DESAFIOS?

A palavra-chave é caminhar juntos! No mundo 
de hoje, somos chamados à vida interior e ações 
exteriores com equilíbrio. O risco de estar disper-
so no ser e agir na vida religiosa Dehoniana e Pas-
toral existe. O Vaticano II, na Lumen Gentiun 5 e 
o Papa Francisco na “Gaudete et Exsultate” exor-
tam sobre o chamado à santidade no mundo atual. 
O Padre Dehon fundou uma Congregação nutrida 
do Coração aberto e transpassado de Jesus, fazendo 
uma experiência de fé e vida. No “Ecce Venio” de 
Jesus e no “Ecce Ancilla” de Maria, eles se colocam 
à disposição para fazer a vontade de Deus Pai. Os 
desafios atuais são sempre mais exigentes: no se-
guimento do Coração Misericordioso de Jesus, na 
escuta do Pai para ir ao encontro do Povo de Deus. 
A Igreja sinodal, de comunhão, participação e mis-
são, revela uma crescente releitura espiritualizante e 
individualizante. Somos todos convocados à escuta, 
reflexão e ação, para fortalecer a missão da Igreja 
hoje. Caminhar juntos é o apelo dessa Igreja em saí-
da para periferias existenciais, sociais e urbanas. 

Agradecimentos especiais a Deus, aos familiares, 
confrades, leigos agentes e amigos. Que o Coração de 
Jesus e o Coração de Maria me inspire a viver sempre 
mais e melhor o carisma Dehoniano no cotidiano. 

Você poderá conferir a entrevista completa com 
o Pe. Alcides Pedrini,scj no canal do Santuário São 
Judas no Youtube (WebTV São Judas).

VAMOS CELEBRAR OS 50 ANOS DE 
VIDA RELIGIOSA DO PE. ALCIDES!
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Para uns será um ano de esperança e de 
realizações. Para outros, um tempo de pre-
ocupações, temores e insegurança. Para 
a maioria talvez, apenas um ano a mais. 
Tento deixar abaixo uma palavra de senti-
do a respeito. 

Pode um seguidor de Jesus ficar indi-
ferente às necessidades do povo, à crise 
cultural que leva a pensar somente em 
si, querendo ignorar que o bem do pró-
ximo é bênção também para si mesmo? 
A indiferença nos coloca numa situação 
de neutralidade improdutiva, quando so-
mos chamados a passar por este mundo 
gerando algo que o torne melhor. A in-
diferença que tenta negar as emoções e 
a sensibilidade para com as necessidades 
do outro pode ser pior do que o ódio. A 
pessoa quer demonstrar uma atitude de 
bem comportada, quando na verdade não 
dá valor ao ser humano fragilizado, doen-
te, empobrecido e marginalizado. A pará-
bola do Bom Samaritano (Lc 10,25-37), 
ensina a não deixar ninguém abandonado 
como se fosse invisível, mostra que a ati-
tude do “não é comigo”, “vire-se” não é 
cristã e não ajuda em nada a tornar me-
lhores as relações e melhor o ambiente 
social em que estamos inseridos. 

Há os que encaram o ano com pessi-
mismo e desesperança. E muitos tem mo-
tivos de sobra para isso, se não tiverem fé 
em Deus. O país vive uma situação muito 
difícil do ponto de vista social, cultural 
e econômico. A diminuição da aplicação 
de recursos públicos em saúde, educação 
e moradia, aumenta o risco do empobre-
cimento e lança mais brasileiros na rua e 
diminui o número dos que podem aceder a 
uma faculdade e dos que podem dedicar-se 
à saúde e à pesquisa. Com isso, aumenta o 
endividamento das famílias, a violência e 
a capacidade de sustentar o aluguel da mo-
radia ou a aquisição da casa própria... só 
para nomear alguns dos temores da popu-
lação.  Ouçamos Jesus:  “No mundo tereis 
aflições! Mas tende coragem, eu venci o 
mundo!” ((Jo 16,33).

 A palavra de Deus e a oração da Igre-
ja frequentemente nos animam à coragem 
e confiança, como uma das antífonas do 
tempo do Advento que prepara o Natal e o 
novo ano com Cristo: “Vós que estais de-
sanimados, tende ânimo, coragem! Não te-
mais! Eis que vem o Senhor e nosso Deus!” 
Há centenas de citações semelhantes na Sa-
grada Escritura. Apresento apenas algumas 
para você conferir: Dt 31,8; Jer 29,11; Jo-
sué 1,9; Mt 10, 26ss; 2Cor 4,8-9. 

“Com Cristo” ou “sem Cristo” faz 
grande diferença. “Jesus, eu confio em 
vós”  é um grito que se levanta com muita 
frequência da parte de quem crê no Sal-
vador. Quem nele confia viverá menos 
inseguro, não indiferente, com esperança 
por mais graves que sejam os desafios que 
estão por vir. 

Além disso, no nosso país contaremos 
com outros representantes nas instituições 
legislativas - Congresso Nacional e As-
sembleias estaduais -, com novos gover-
nadores nos Estados e Distrito Federal e 
novo presidente da República com seus 
ministros e demais colaboradores. Quem 
gosta do país e ama o seu povo, pode e 
deve estar atento ao diálogo com as autori-
dades políticas e administrativas, para que 
priorizem o bem comum e cumpram o que 
de bom propuseram aos cidadãos na cam-
panha eleitoral. 

E, na nossa Igreja Católica, teremos ou-
tros sinais de esperança como a Campanha 
da Fraternidade de alcance nacional, que 
nos levará a procurar saídas para os que, 
ao nosso redor, passam fome; o III Ano 
Vocacional que valoriza a vocação dos lei-
gos e leigas na nossa Igreja;  o Sínodo Ar-
quidiocesano que apresentará no dia 25 de 
março  o resultado final que vai orientar os 
planejamentos das paróquias e das equipes 
pastorais, associações e movimentos ecle-
siais em São Paulo; o Sínodo dos Bispos 
em Roma que abrirá novas perspectivas de 
evangelização e de participação na missão 
da Igreja em todo o mundo; e, no âmbito 
local, o Ano Jubilar do nosso Santuário, 
com a possibilidade das indulgências e 
do aprofundamento da nossa devoção, da 
nossa dedicação  a Jesus, sob a inspiração 
da total fidelidade dos primeiros discípu-
los, especialmente São Judas Tadeu que 
nos quer seguindo Jesus.  

Como não dar as boas-vindas a 2023? 
Iniciemos o Ano Novo com esperança. Ar-
regacemos as mangas para enfrentar os de-
safios, sem medo mas com muita fé, com a 
família, pelo trabalho, pela participação na 
nossa Igreja e com responsabilidade social 
e cidadã. Jesus – Emanuel – 
estará conosco em todos os 
dias do ano.   

BEM-VINDO, 2023!

PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ
Vigário Paroquial na Paróquia/

Santuário São Judas Tadeu

Conforme as Constituições da Congregação dos Padres do 
Sagrado Coração de Jesus, Província Brasil São Paulo, o Supe-
rior Provincial P. Eli Lobato dos Santos, scj houve por bem de-
signar para novas missões os seguintes padres e religioso que 

atuam no Santuário São Judas Tadeu, a saber:
 

 Pe. Cláudio Weber,scj – irá para a Paróquia 
Divino Espírito Santo, em Varginha – MG, na 
função de Vigário Paroquial.

Pe. Rarden Pedrosa,scj – irá para a Faculda-
de Dehoniana, em Taubaté-SP, na função de Co-
ordenador de EaD e iniciar os estudos de Mestra-
do em Educação na PUC-SP. 

 
Pe. Reginaldo José de Souza,scj – irá para 

a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Juruti 
Velho – PA, na função de Vigário Paroquial.

 

Frater Kelven Samuel Pereira – irá para o 
Convento Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté 
– SP, iniciar os estudos teológicos para o sacer-
dócio.

 

Agradecemos aos padres e religioso dehonianos que inte-
graram essa Comunidade Religiosa e que em 2023 recebem 
está nova missão. Desejamos-lhes todo o bem! Contem sem-
pre com a oração fraterna e a amizade dos devotos e devotas 
do Santuário São Judas Tadeu. 

Os padres e religioso que chegarão ao nosso Santuário em 
fevereiro de 2023 serão apresentados na próxima edição do 
Jornal São Judas, de março (divulgado em 28 de fevereiro de 
2023). A eles, desde já, a nossa cordial acolhida. 

Que o Reino cresça a partir do Santuário São Judas Tadeu, 
para a alegria e a glória do Pai!

TRANSFERÊNCIAS DOS PADRES/
RELIGIOSO PARA NOVA MISSÃO

DESPEDIDAS

VOTOS PERPÉTUOS E ORDENAÇÃO 
DIACONAL NO SANTUÁRIO

No Santuário São Judas Tadeu, em 11 de fevereiro de 2023, 
às 19h30, na Santa Missa sob a presidência do Superior Provin-
cial, Pe. Eli Lobato dos Santos,scj, os religiosos dehonianos: 
Fr. Alex Simão Baptista,scj,  Fr. Mário Henrique da Costa 
Nunes, scj e Fr. Mateus de Almeida Brito,scj, irão professar 
perpetuamente os votos de Castidade, Pobreza e Obediência. 

Além disso, no dia 12 de fevereiro, às 10h, estes mesmos 
religiosos serão ordenados diáconos sob a imposição de mãos 
de Dom Ângelo Ademir Mezzari,rcj e a oração da Igreja. O 
lema escolhido pelos fratres é: “Ele me amou e por mim se 
entregou” (Gl 2,20). Celebre conosco em ação de graças por 
essas vocações para a Igreja Católica! Assista a transmissão 
dessa Santa Missa ao vivo ou pelo canal do Santuário no You-
tube: www.youtube.com/agendasaojudastadeu.
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É do conhecimento de todos, que a Paróquia 
São Judas Tadeu foi criada em 25 de janeiro de 
1940. Ao longo dos 83 anos, foi assistida pasto-
ral e espiritualmente pelos Padres Dehonianos. 
Em 18 de novembro de 1997, Dom Paulo Eva-
risto, Cardeal Arns, na época Arcebispo de São 
Paulo, houve por bem, elevar nossa igreja à dig-
nidade de Santuário. Portanto, em 18 de novem-
bro de 2022, completou 25 anos de  Santuário.

O Ano Jubilar do Santuário iniciou com a 
abertura da “Porta Santa” pelo Cardeal Dom 
Odilo Pedro Scherer. A abertura da Porta Santa, 
pelo esplendor da cerimônia e dos ritos, por se 
realizar somente por ocasião de Jubileus e pelos 
elementos tradicionais e históricos que a acom-
panham, poderá significar nossa abertura para 
Deus e para os irmãos: conversão de coração 
e santidade de vida cristã. Convite para abrir 
nosso coração, nossa família, nossa comuni-
dade, nossa sociedade, permitindo que Cristo 
entre e que Deus se instale em nossa vida com 
a riqueza de sua bênção, graça, amor, miseri-
córdia e indulgência. Com Cristo Salvador entre 
os homens, a vida de cada dia se tornará lugar de 
encontro com Deus, palco da salvação humana e 
serviço aos irmãos.

Dom Odilo Pedro, Cardeal Scherer, veio gentil-
mente celebrar conosco a abertura do Ano Jubilar 
do Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu, 
e no final da celebração, ele, acompanhado de Dom 
Ângelo Mezzari,RCJ bispo auxiliar da Região Ipi-
ranga e demais sacerdotes concelebrantes, segui-
dos dos fiéis presentes, se dirigiram à igreja antiga 
para o rito litúrgico da abertura da “Porta Santa.” 
Dom Odilo, com as tradicionais batidas na Porta 
Santa, abriu-a e todos adentraram na igreja através 
da Porta Santa e solenemente fizeram a profissão 
de fé, renovando as promessas batismais. A cele-
bração terminou com a Bênção com a Relíquia de 
São Judas Tadeu, apóstolo e mártir de Cristo. 

A fé e religiosidade popular associa ao Jubileu 
do Santuário São Judas Tadeu três sinais, símbolos: 
a peregrinação, a Porta Santa e a indulgência. Para 
entendermos melhor a celebração do Ano Jubilar 
do Santuário, cabem perfeitamente algumas expli-
cações e esclarecimentos:

A palavra “JUBILEU” vem do hebraico 
“Yobel” e significa carneiro, por extensão chifre 
de carneiro, instrumento de sopro, “berrante,” 
trombeta. Entre os hebreus, acontecimentos e fa-
tos históricos e religiosos eram iniciados e cele-
brados ao som do “Yobel.” Toda disciplina refe-
rente aos Jubileus Bíblicos está prevista no Livro 
do Levítico, capítulo 25,1 ss. As raízes do “jubi-
leu bíblico” foram assimiladas pelo Cristianismo 
e pela Igreja Católica. O Papa Bonifácio VIII 
proclamou o 1º Jubileu em 1300. Seguem-se os 
anos jubilares, ordinariamente. A Igreja promove 
jubileus de 25 em 25 anos e extraordinariamente, 
quando  o Papa o julgar conveniente para incenti-

var a fé e favorecer a salvação das almas.
A tradicional batida na Porta Santa para abri-la, 

lembra o gesto de Moisés, que bateu com seu bas-
tão na rocha, donde saiu água abundante para ma-
tar a sede do povo no deserto (Ex 17,4-7). Ao abrir 
a Porta Santa com as duas batidas, simbolizamos o 
coração de Deus que se abre e jorram rios de bên-
çãos, graças, misericórdias e indulgências sobre a 
humanidade toda. A Porta Santa é símbolo do pró-
prio Cristo que afirma: “Eu sou a porta, se alguém 
entrar por Mim será salvo”(Jo 10,9).

A “Indulgência”é a remissão diante de Deus, da 
pena temporal, ainda devida a pecados já confessa-
dos e perdoados. O perdão dos pecados, que Deus 
concede ao pecador arrependido e que se confessa, 
não elimina automaticamente as consequências do 
mal para a pessoa, para a sociedade e para o mun-
do. E aí entra a indulgência, sinal da misericórdia 
divina para consertar o estrago, cicatrizar a ferida 
e purificar plenamente. É o resíduo do pecado, as 
penas temporais que permanecem e são totalmente 
“zeradas” e canceladas pela indulgência plenária. 
Podemos lucrá-la em benefício próprio ou aplicá-la  
em favor dos falecidos, das almas do Purgatório, 
fazendo o que a Igreja prescreve para concedê-la 
(abaixo seguem as condições necessárias para lu-
crar a indulgência!)

 A Igreja com seu poder de “ligar e desligar” 
(Mt 16,19), oferece seu tesouro espiritual, consti-
tuído pelos méritos de Cristo, de Nossa Senhora e 
dos Santos, aos homens em forma de indulgências. 
A indulgência “plenária” redime totalmente a pena 
devida. Porém a indulgência “parcial” perdoa ape-
nas parcialmente; talvez devido a imperfeições no 
cumprimento das condições exigidas para lucrá-la.

Antigamente, havia determinadas orações com 
“dias” de indulgência (300 ou 500 dias). Com mui-
ta simplicidade, o povo interpretava o fato como se 
fossem 300 ou 500 dias de desconto no Purgatório. 

Eis porque o Papa Paulo VI houve por bem abo-
lir as indulgências de dias e somente manter a 
indulgência plenária e parcial.

O símbolo da “Peregrinação” é muito forte 
na história bíblica, na vida cristã e na Igreja. 
Bastaria lembrar Abraão e Sara, verdadeiros pe-
regrinos, saem de Ur da Caldeia; Moisés conduz 
o povo liberto da escravidão do Egito para Terra 
Prometida; as peregrinações do povo de Israel 
para Jerusalém, por ocasião das festas dos Ázi-
mos (Páscoa), das Tendas e de Pentecostes...

 Nós fazemos peregrinações para Terra Santa, 
para as Basílicas Romanas, para os Santuários 
Marianos da Europa (Fátima, Lourdes, Medju-
gorge); no Brasil: para o Círio de Nazaré, para 
Aparecida, para São Francisco do Canindé, para 
o Santuário São Judas Tadeu, em Jabaquara, São 
Paulo (SP)...

Nossa vida é caminhada para a eternidade, 
somos caminheiros que marcham para o céu. Pe-
regrinar é desinstalar-se, sair rumo ao novo, bus-
car algo mais profundo, movidos pela piedade e 
fé, buscando crescimento espiritual e santidade 
de vida. Portanto, não se trata de fazer turismo à 
Terra Santa, Roma, Aparecida... ou dar um pas-
seio à Catedral, ou fazer uma visita ao Santuário 
São Judas Tadeu... ou participar só para lucrar 
indulgências..

Quem determina, disciplina, administra e 
aplica a prática das indulgências é a Penitencia-
ria Apostólica, presidida pelo Penitenciário-mor 
Cardeal Mauro Piacenza, com delegação do 
Papa. 

A Igreja, mãe e mestra, concede indulgências 
sob condições:

• Fazer a confissão sacramental, individual e ínte-
gra com o sacerdote (não vale confissão comunitá-
ria e absolvição coletiva); 
• Receber a sagrada comunhão eucarística na missa 
(não basta a comunhão espiritual); 
• Fazer a profissão de fé nas verdades da Igreja Ca-
tólica (rezar o Creio em Deus Pai...); 
• Rezar nas intenções do Papa (ao menos Pai Nos-
so, Ave Maria, Glória ao Pai...);
• Entrar no Santuário, passando pela “Porta Santa.”
• Cumprir as condições todas com a intenção de 
lucrar a indulgência (não só fazer por fazer).
Obs.: Cabem esclarecimentos complementares:
- A indulgência plenária pode ser lucrada só uma 
por dia;
- Para receber a indulgência nos dias prefixados, 
basta o “estado de graça” e é suficiente a confissão 
recente;
- Idosos, doentes, inválidos...  podem alcançar in-
dulgências, unindo-se espiritualmente aos que fa-
zem as obras prescritas para lucrá-las. 

Irmãos e irmãs, aproveitemos a oportunidade, 
que a Igreja Católica nos oferece com o Jubileu de 
Prata do Santuário São Judas Tadeu, de lucrar a in-
dulgência plenária em benefício próprio ou aplicá-la 
aos falecidos, cumprindo as condições previstas e 
passando pela Porta Santa, nos dias prefixados de 18 
de novembro de 2022 até 18 de novembro de 2023.

 Na ternura do Coração de Jesus!

E POR FALAR EM 
JUBILEU DE PRATA 
DO SANTUÁRIO SÃO 

JUDAS TADEU...

PE. ALOÍSIO KNOB,SCJ
Vigário Paroquial na Paróquia/

Santuário São Judas Tadeu
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Estão abertas as inscrições para o Coral São 
Judas, projeto que visa proporcionar aos paro-
quianos da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu 
a oportunidade do contato artístico musical, 
através do Canto Coral sob a supervisão do ma-
estro André Laitano. Os encontros acontecerão 
às quartas-feiras, às 19h30 no Santuário São Ju-
das Tadeu a partir de 1º de fevereiro de 2023.

O investimento é de R$ 60,00 por mês, sen-
do que a primeira mensalidade deve ser paga 
no ato da matrícula. Os coralistas participantes 
receberão capacitação musical de nível básico. 
Espera-se que cada integrante, ao passar por 
este processo, possa desenvolver as seguintes 
habilidades:
• Exercícios de relaxamento;
• Exercícios de ritmo e coordenação;
• Desempenho vocal: respiração, afinação, 
qualidade sonora e a expressividade;
• Exercícios e ensaios para aperfeiçoamento 
das vozes;
• Cantar em Grupo;
• Aprimorar a percepção musical;
• Compreender de forma básica a Teoria Musical.

Podem participar pessoas maiores de 18 
anos. As inscrições poderão ser feitas, presen-
cialmente, na Secretaria do Santuário São Ju-
das Tadeu (Av. Jabaquara, 2682, São Paulo – 
SP) ou de forma online no formulário, no site: 
www.saojudas.org.br.

Em caso de dúvidas, entre em contato com:
André Laitano (13) 99170-0808 / E-mail: an-

drelaitanods@gmail.com
Armando Santana (11) 98462-9938 / E-mail: 

armandobom22@gmail.com

A DOCE E RECONFORTANTE 
ALEGRIA DE EVANGELIZAR

VEM CANTAR NO 
CORAL SÃO JUDAS

Pe. Dehon, fundador da Congregação dos Pa-
dres do Sagrado Coração de Jesus, já ensinava a 
seus religiosos: “Façamos tudo com boa vontade 
e alegria. Deus não gosta de servidores carrancu-
dos.” E o nosso amado Papa Francisco também, 
na mesma linha de ensinamento, disse: “Não se 
pode ser cristão sem alegria”. 

Compartilho com vocês, um trecho da Exorta-
ção Apostólica “Alegria do Evangelho”, escrita 
pelo Papa Francisco, como Mensagem para um 
produtivo início de Ano Novo:

“Um evangelizador não deveria ter 
constantemente uma cara de funeral.” 

Papa Francisco

O bem tende sempre a comunicar-se. Toda a 
experiência autêntica de verdade e de beleza pro-
cura, por si mesma, a sua expansão; e qualquer 
pessoa que viva uma libertação profunda adquire 
maior sensibilidade face às necessidades dos ou-
tros. E, uma vez comunicado, o bem radica-se e 
desenvolve-se. Por isso, quem deseja viver com 
dignidade e em plenitude, não tem outro caminho 
senão reconhecer o outro e buscar o seu bem. As-
sim, não nos deveriam surpreender frases de São 
Paulo como estas: “O amor de Cristo nos absorve 
completamente” (2 Cor 5, 14); “ai de mim, se eu 
não evangelizar!’ (1 Cor 9, 16).

A proposta é viver a um nível superior, mas não 
com menor intensidade: “Na doação, a vida se 
fortalece; e se enfraquece no comodismo e no iso-
lamento. De fato, os que mais desfrutam da vida 
são os que deixam a segurança da margem e se 
apaixonam pela missão de comunicar a vida aos 
demais”(4). Quando a Igreja faz apelo ao compro-
misso evangelizador, não faz mais do que indicar 
aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realiza-
ção pessoal: “Aqui descobrimos outra profunda 
lei da realidade: ‘A vida se alcança e amadurece à 
medida que é entregue para dar vida aos outros’. 
Isto é, definitivamente, a missão”(5). 

Consequentemente, um evangelizador não deveria 
ter constantemente uma cara de funeral. Recupere-
mos e aumentemos o fervor de espírito, “a suave e 
reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando 
for preciso semear com lágrimas! (...) E que o mundo 
do nosso tempo, que procura ora na angústia ora com 
esperança, possa receber a Boa Nova dos lábios, não 
de evangelizadores tristes e descoroçoados, impa-
cientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evange-
lho cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu 
primeiro em si a alegria de Cristo’ (6).

UMA ETERNA NOVIDADE

Um anúncio renovado proporciona aos crentes, 
mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria 
na fé e uma fecundidade evangelizadora. Na reali-
dade, o seu centro e a sua essência são sempre o 
mesmo: o Deus que manifestou o seu amor imenso 
em Cristo morto e ressuscitado. 

Ele torna os seus fiéis sempre novos; ainda que 
sejam idosos, “renovam as suas forças. Têm asas 
como a águia, correm sem se cansar, marcham sem 
desfalecer” (Is 40, 31). Cristo é a “Boa Nova de va-
lor eterno” (Ap 14, 6), sendo “o mesmo ontem, hoje 
e pelos séculos” (Heb 13, 8), mas a sua riqueza e a 
sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem, e 
fonte de constante novidade. 

A Igreja não cessa de se maravilhar com a “pro-
fundidade de riqueza, de sabedoria e de ciência de 
Deus” (Rm 11, 33). São João da Cruz dizia: “Esta 
espessura de sabedoria e ciência de Deus é tão pro-
funda e imensa, que, por mais que a alma saiba dela, 
sempre pode penetrá-la mais profundamente” (7). 
Ou ainda, como afirmava Santo Ireneu: “Na sua 
vinda, (Cristo) trouxe consigo toda a novidade” (8). 
Com a sua novidade, Ele pode sempre renovar 
a nossa vida e a nossa comunidade, e a proposta 
cristã, ainda que atravesse períodos obscuros e fra-
quezas eclesiais, nunca envelhece. 

Jesus Cristo pode romper também os esquemas 
enfadonhos em que pretendemos aprisioná-Lo, e sur-
preende-nos com a sua constante criatividade divina. 
Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o 
frescor original do Evangelho, despontam novas es-
tradas, métodos criativos, outras formas de expressão, 
sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado 
significado para o mundo atual. Na realidade, toda a 
ação evangelizadora autêntica é sempre “nova”.

Fonte: EXORTAÇÃO APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM DO 
SANTO PADRE FRANCISCO – Item 2 da Introdução.

Para 2023, vale a pena ler essa Exortação, a 
“Alegria do Evangelho” na íntegra, como um ver-
dadeiro “manual” de como proceder, enquanto 
católico praticante, num mundo tão “carrancudo” 
e triste, sedento por Deus e seu Amor sem limites. 

Pastorais

PRISCILA 
THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu.
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ATENDIMENTO SUSPENSO EM JANEIRO

De 2 a 31 de janeiro de 2023 todos os serviços de atendimento ao público 
da Obra Social São Judas Tadeu estarão suspensos. Retornaremos no dia 1º 
de fevereiro de 2023. Agradecemos a compreensão e desejamos a todos um 
excelente 2023!

Obra Social São Judas Tadeu - Av. Piassanguaba, 3061, Planalto Paulista, 
São Paulo – SP, Telefone: (11) 2050 – 6190.

COMPORTAMENTOA CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

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.

O ano de 2022 se foi e agora é recomeçar! O que você quer ver 
nascer de si mesmo?

Primeiramente cabe a você fazer um inventário de tudo que foi 
bom e ruim e aprender para evoluir.

Comece pensando em tudo aquilo que você se “prometeu” no 
início de 2022 a mudar ou pelo menos tentar fazer diferente: pro-
messas de fazer academia, cuidar da saúde, fazer dieta, deixar 
vícios, tentar relacionar-se melhor, procurar um novo emprego, 
estudar, etc., etc. e tal.

Parece não ser fácil mudar, mas é impossível ficar do mesmo 
jeito para o resto da vida. Precisamos nos renovar, amadurecer, 
melhorar como seres humanos, aprendermos a ser generosos e 
esforçados. É necessário mudar e se melhorar. Que tal algumas 
dicas? Para que seu ano de 2023 seja mais produtivo e criativo lá 
vão algumas pistas:
• Eduque-se. Procure se conhecer e assumir de forma consciente 
as suas qualidades e defeitos, buscando o que for necessário para 
que haja o amadurecimento.
• Valorize-se. Aceite a pessoa que você é e assuma seus valores. 
E se preciso for, questione velhas crenças limitantes.
• Tenha uma missão. Procure crescer incessantemente na pro-
fissão, na vida pessoal e não deixe jamais de ajudar ao próximo.
• Busque espiritualizar-se cada vez mais. Reze muito e ensine 
outras pessoas a rezar. Procure evangelizar nos pequenos mo-
mentos do dia a dia.
• Assuma seus problemas. Busque ajuda se for preciso, mas não 
demore mais um ano. Seja firme nos seus propósitos.
• Comece já! Não se entregue ao comodismo. A preguiça é a 
maior inimiga da evolução. Pense no velho ditado: “Comer e 
coçar é só começar”.

Vamos firmes na mudança de vida e acredite: 
VAI DAR TUDO CERTO!

A Obra Social São Judas Tadeu só existe, desde que foi fundada, porque os fiéis da 
comunidade colaboram realizando suas doações, tanto de alimentos quanto de roupas, 
calçados, móveis, eletrodomésticos, livros e outros objetos úteis, usados, mas que po-
dem ser repassados a quem precisa. Todo o material doado é muito importante para a 
manutenção dos projetos sociais desta comunidade, que há 83 anos faz a diferença em 
nossa cidade de São Paulo, como local de evangelização e caridade fraterna. 

Há os ítens que são doados diretamente às pessoas atendidas pela Obra Social e ou-
tros que são vendidos, a preços baixos, em bazares fixos e eventuais. 

Sempre necessitamos de doações de ítens novos ou seminovos e também da ajuda 
mais voluntários que abracem os projetos da Obra Social. Os interessados que queiram 
fazer doações ou trabalho voluntário, entrem em contato. A Obra Social São Judas Ta-
deu é uma Instituição sem fins lucrativos, vinculada ao Santuário São Judas Tadeu, lo-
calizada à Av. Piassanguaba, 3061. Mais informações pelo Telefone: (11) 2050 – 6190 
ou 5078-6544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br 

COMEÇANDO UM NOVO ANO MELHOR!

DOAÇÕES E BAZARES 

Obra Social
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SANTO TERÇO NO SANTUÁRIO

A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu promove a 
oração do Santo Terço de São Judas Tadeu, mas a par-
tir de 2023 será rezado apenas às segundas-feiras, às 
18h, na igreja antiga. O Terço de São Judas Tadeu é 
recitado, contemplando os mistérios da vida de Jesus 
em que São Judas Tadeu e Nossa Senhora estiveram 
presentes. Você pode vir rezar conosco às segundas, às 
18h, ou acompanhar pela WebTV Santuário São Judas 
Tadeu (YouTube, Facebook). Rezar a oração do Terço 
é uma forma privilegiada de reforçar uma atitude de 
entrega constante a Deus!

PADRES CONVIDADOS 
TODO MÊS, NO DIA 28

Uma das novidades que o Santuário está viven-
ciando, nesse Ano Jubilar, dos 25 anos da oficiali-
zação enquanto Santuário, é a Santa Missa das 12h 
todo dia 28 ser presidida por um Padre convidado, 
que fez parte da história do Santuário nos últimos 
25 anos. O primeiro foi o Pe. Marcelo Alves dos 
Reis, scj, que foi Pároco e Reitor do ano de 2004 a 
2009, e presidiu a missa das 12h no último dia 28 
de novembro. Em 28 de dezembro a missa das 12h 
será presidida pelo Pe. Gilberto Heleno,scj (foto). 
Participe desse momento especial!  

NOVA TURMA DO CURSO 
DE TEOLOGIA PARA LEIGOS

Estão abertas as inscrições para a turma de 2023 da 
Escola de Teologia para Leigos São Judas Tadeu. As 
aulas terão início em Fevereiro. Encontros toda segun-
da-feira, das 19h às 21h30, durante 2 anos, no Salão 
Dehon. Inscrições na Secretaria Paroquial.

DIA MUNDIAL DO ENFERMO

No dia 11 de fevereiro, memória de Nossa Se-
nhora de Lourdes na Igreja, é Dia Mundial do En-
fermo, e precisamos rezar por aqueles que sofrem 
e por aqueles que trabalham ao lado deles. No San-
tuário São Judas Tadeu haverá a Missa pelos En-
fermos, às 9h na igreja nova, com participação da 
Pastoral da Saúde e Unção dos Enfermos ao final 
da celebração. Participe conosco! 

OFÍCIO DA IMACULADA NO 
PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS

No Santuário São Judas Tadeu está sendo rezado 
o Ofício da Imaculada Conceição de Maria, às 11h 
na igreja antiga, no primeiro sábado do mês. Neste 
início de 2023 será nos dias 07 de Janeiro e 04 de 
Fevereiro.

PE. ALCIDES PEDRINI,SCJ  COMPLETA 
50 ANOS DE VIDA RELIGIOSA

No dia 02 de fevereiro, a comunidade religiosa da 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu vai comemorar 
o Jubileu de Ouro de Vida Religiosa do Pe. Alcides 
Vendelino Pedrini, scj, com celebração eucarística 
de ação de graças às 12h, na igreja nova (transmitida 
pela Web TV e Web Rádio).

Você poderá conferir a entrevista exclusiva com 
o Pe. Alcides no canal do Santuário São Judas no 
Youtube (WebTV São Judas). 

CURSO DE APROFUNDAMENTO DA FÉ

 É preciso que procuremos de forma concreta 
compreender nossa fé, a doutrina de nossa Igre-
ja, Mãe e Mestra, para podermos melhor viver e 
testemunhar o Evangelho do Reino. Conheça o 
Curso de Aprofundamento da Fé do Santuário São 
Judas Tadeu, às quartas-feiras às 19h. Para mais 
informações e inscrições, entre em contato com a 
Secretaria Paroquial. O Curso vai iniciar em 1º de 
Fevereiro de 2023.

ANO NOVO NO SANTUÁRIO

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 - 
transmitida Web TV e Web Rádio), na igreja nova.

A Secretaria Paroquial, velário e a Loja oficial de ar-
tigos 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 Paro-
quial, velário e Loja não abrirão neste dia.

 
Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 (fixo),  (11) 

99239-2608 (whatsapp) e site: www.saojudas.org.br

FORMAÇÃO PARA 
COROINHAS E ACÓLITOS

No Santuário São Judas Tadeu há inscrições abertas 
para a formação online de novos Coroinhas e Acólitos. 
Informe-se e inscreva-se na Secretaria Paroquial.



11
Jornal São Judas
JANEIRO e FEVEREIRO de 2023

saojudas.org.br

APRESENTAÇÃO DO SENHOR

No dia 02 de Fevereiro ocorre a Festa da Apresen-
tação de Jesus Cristo ao Templo pelas mãos de Maria 
e de José. Conhecido como dia de Nossa Senhora da 
Candelária, da Luz ou das Candeias. É também Dia 
Mundial da Vida Consagrada. Na Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu haverá missas às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h 
e 19h30 (igreja nova). Traga as suas velas para as bên-
çãos das 8h às 20h na Capela de bênçãos! 

BÊNÇÃO NA CAPELA DOS MILAGRES 

A Capela dos Milagres, na entrada da igreja anti-
ga da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu foi cria-
da para que os fiéis devotos depositem os símbolos 
das graças que recebem: papéis com agradecimen-
tos, pedidos e objetos. 

Quando a Capela de Bênçãos está repleta destes 
objetos e papéis, fotos, etc., há a necessidade da 
retirada para que novos agradecimentos e pedidos 
ocupem o espaço. No dia 27 de janeiro, haverá 
uma cerimônia com orações e bênção com a Re-
líquia de São Judas Tadeu, para posterior retirada 
deste material, às 10h30, que será presidida por 
um Padre do Santuário. Acompanhe pela WebTV, 
ao vivo ou pessoalmente, na entrada da igreja anti-
ga, do lado direito, à Av. Jabaquara, 2682. 

MISSA PELOS DIZIMISTAS 

No segundo domingo do mês há no Santuário São 
Judas Tadeu a Missa pelos Dizimistas, às 10h na igreja 
nova. As próximas será nos dias 08 de janeiro e 12 de 
fevereiro de 2023 (transmitidas pela Web TV e Web 
Rádio do Santuário).

BÊNÇÃO DA 
GARGANTA NO 

DIA DE SÃO BRÁS

No dia 03 de Fevereiro, 
ocorre a memória de São Brás, 
bispo e mártir. É dia de bênção 
da garganta. Na Paróquia/San-
tuário São Judas Tadeu será 
dada a bênção da garganta ao 
final de todas as missas: às 7h, 
9h, 12h, 15h, 17h e às 19h30. 

PARTIU PARA A CASA DO PAI

Faleceu no dia 05 de dezembro, o sr. Ricardo Gabriel 
Ribeiro. Foi paroquiano,  participante do ECC-Encon-
tro de Casais com Cristo do Santuário junto à sua espo-
sa Teresinha Toledo.

Que o Sagrado Coração de Jesus, em sua misericór-
dia, receba esse nosso irmão em seu Reino de Amor e 
misericórdia. A nossa oração e solidariedade aos ami-
gos (as) e à família enlutada. “Salvos pela morte de 
vosso Filho, ao vosso chamado despertaremos para 
a Ressurreição!”

MISSA DOS BAIANOS

No próximo dia 15 de Janeiro, domingo, será ce-
lebrada a tradicional Missa dos Baianos na Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, às 14h na igreja nova, 
presidida por Dom Luiz Cappio, bispo da diocese de 
Barra (BA). Participe!

CALENDÁRIO 2023

O Calendário exclusivo do Santuário São Judas Ta-
deu de 2023 está à venda na Secretaria Paroquial. Leve 
e presenteie!

NOVEMBRO AZUL NO SANTUÁRIO

Os colaboradores do Santuário São Judas Tadeu 
vestiram azul no dia 30 de novembro para incentivar 
os homens para a realização dos exames preventivos 
contra o câncer de próstata. Aqui a gente evangeliza e 
também conscientiza! 

Você poderá adquirir 
o livro “PALAVRA E 
VIDA 2023 – Evan-
gelho comentado de 
cada dia”, edição li-
mitada, a R$ 15,00 
cada, com venda ex-
clusiva na Loja oficial 
de artigos religiosos 
do Santuário São Ju-
das Tadeu, ao lado da 
Secretaria Paroquial. 

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

REUNIÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

O Apostolado da Oração do Santuário realiza a 
reunião mensal sempre no dia anterior à primeira 
sexta-feira do mês, às 14h no Salão Dehon. O pri-
meiro encontro de 2023 será no dia 02 de fevereiro 
de 2023 (Dia Mundial da Vida Consagrada). 

As Adorações ao Santíssimo acontecem toda quin-
ta-feira, das 7h30 às 16h na igreja antiga.

PRECISA-SE DE ÍTENS PARA BEBÊS

A Obra Social São Judas Tadeu precisa de doação de 
ítens para enxoval de bebê e fraldas (P, M, G ou GG) 
para o Clube de Mães. Doações na Secretaria Paroquial 
ou na própria Obra Social, à Av. Piassanguaba, 3061. 
Deus abençoe seu gesto de caridade!

Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 12 de Dezembro de 2022. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou (11) 5072-9928 e 
site: www.saojudas.org.br - WEBTV SÃO JUDAS: www.saojudas.org.br.

Notícias
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A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos.
Pai Santo, vós nos destes o vosso servo São Judas Tadeu,

apóstolo e mártir do Evangelho, como nosso Padroeiro e intercessor, 
como amigo e exemplo de fidelidade a Jesus Cristo.

Nós vos oferecemos nossa profunda gratidão e nos comprometemos:
a continuar propagando a devoção a São Judas,

a sermos missionários como ele e solidários com os pobres,
a combater aquilo que faz mal e a praticar o bem.
Por intercessão de nosso Padroeiro, vos pedimos:

dai-nos a graça da conversão do coração,
a fortaleza interior, a fidelidade a vós

e aos nossos deveres na família, na Igreja e na sociedade.
São Judas Tadeu, rogai por nós! Amém.

VENHA NOS VISITAR! SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

Av. Jabaquara, 2682 (Próx. estação São Judas do metrô) – São Paulo/SP.  CEP 
04046-500. Telefone: (11) 3504-5700 / (11) 5072-9928 / Fax: (11) 3504-5702. 
Site: www.saojudas.org.br. E-mail: saojudas@saojudas.org.br.

PRÓXIMAS DATAS PARA LUCRAR INDULGÊNCIA PLENÁRIA 
DURANTE 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 vo-
tivo a São Judas Tadeu (no dia 28 de cada mês); - Conversão de São Paulo (25 
de janeiro de 2023); - Quarta-Feira de Cinzas (22 de fevereiro de 2023); - Todos 
os domingos da Quaresma (26 de fevereiro, 05 de março, 12 de março, 19 de 
março e 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); - Cor-
pus Christi (08 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).

ORAÇÃO DO ANO JUBILAR

SANTUÁRIO SEMPRE EM CONSTRUÇÃO

REFORMA DO SALÃO DEHON, 
CORREDORES E MEMORIAL 

No mês de dezembro foram iniciadas as obras de reforma no sub-solo 
da igreja nova, nos espaços do Salão Dehon e corredores adjacentes.

O Salão Dehon, que teve os revestimentos em tecido retirados das 
paredes com a colaboração de leigos agentes de pastoral do Santu-
ário no ano de 2020, agora passa por uma reforma mais completa. 
Será trocado todo o piso, que já estava bem desgastado, afinal, foi 
utilizado nesse espaço desde a construção da igreja nova (iniciada 
em 1963 e finalizada em 1980). Será realizada também uma nova 
pintura das paredes.

Os corredores também serão reformados, receberão novo piso, pin-
tura e uma iluminação especial, já que está programada a instalação 
de um Memorial com 45 painéis contendo fotos históricas da Paró-
quia/Santuário São Judas Tadeu. 

A previsão é que em 18 de fevereiro de 2023 esse Memorial seja 
inaugurado, com celebração eucarística às 9h na igreja nova e bên-
ção do local.

CONTRIBUA COM AS NOVAS OBRAS!

Essa “Casa de Devoção” está sendo 
ajustada às necessidades, visando sem-
pre o maior conforto dos fiéis devotos 
(as) de São Judas Tadeu. 
Para que novas obras sejam executa-
das, a sua colaboração é fundamental, 
como para a reforma do Salão Dehon e 
corredores adjacentes, além da Capela 
de Confissões e Bênçãos. 
Na Secretaria Paroquial, pegue um dos 
envelopes “Santuário sempre em cons-
trução” para depositar a sua doação ou 

realize o depósito, de qualquer valor, para Paróquia Santuário São 
Judas Tadeu, CHAVE PIX: CNPJ 63.089.825/0115-02.
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Edição especial pelos 25 anos de ereção 
canônica do Santuário São Judas Tadeu

O livro “Santuário São Judas Tadeu, casa de 
devoção: rezando em família” é um livreto que celebra 
os 25 anos do Santuário São Judas Tadeu em São 
Paulo – SP. Esta publicação oferece aos fiéis subsídios 
para que vivam em suas casas, ou presencialmente 
no Santuário, este momento de júbilo para toda a 
comunidade de devotos de São Judas Tadeu. Além dos 
ritos, orações e hino, o livreto apresenta uma breve 
e rica contextualização do importante papel que o 
Santuário cumpre na vida eclesial e social. Todos são 
convidados a unirem-se a nós em oração e festa.

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU 
Av. Jabaquara, 2682 - São Paulo – SP
Tel.: (11) 3504-5700
saojudas.org.br

@saojudastadeusp               @santuariosaojudastadeu
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Edição especial pelos 25 anos de ereção 
canônica do Santuário São Judas Tadeu

O livro “Santuário São Judas Tadeu, casa de devoção: 
rezando em família” é um livreto que celebra os 25 anos 
do Santuário São Judas Tadeu em São Paulo – SP. Esta 
publicação oferece aos fiéis subsídios para que vivam 
em suas casas, ou presencialmente no Santuário, este 
momento de júbilo para toda a comunidade de devotos 
de São Judas Tadeu. Além dos ritos, orações e hino, o 
livreto apresenta uma breve e rica contextualização 
do importante papel que o Santuário cumpre na vida 
eclesial e social. Todos são convidados a unirem-se a 
nós em oração e festa.

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU 
Av. Jabaquara, 2682 - São Paulo – SP
Tel.: (11) 3504-5700
saojudas.org.br

@saojudastadeusp               @santuariosaojudastadeu
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