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MENSAGEM DO PÁROCO

ANO DE AMARGURAS?

A

inda parece que estão
estourando
em
nossos
ouvidos os fogos que saudaram o
ano novo, os votos de felicitações
e os augúrios de felicidade, que
ouvimos com prazer e com os
olhos brilhantes de esperança,
próprio de quem tem vivido
anos difíceis, que desejamos
deixar para trás. No entanto,
fomos sacudidos por notícias de
acontecimentos terríveis nesses
dois primeiros meses de 2019, que
ceifaram a vida de tantas pessoas
no cotidiano de suas vidas, seja de
trabalho ou de lazer, ou pior ainda,
nos primórdios da idade, ainda
vivendo no sonho de um futuro
promissor. Temos testemunhado
a fúria da natureza trazendo
sofrimento e dor. Então, surge a
interrogação angustiante: será que
Deus está nos castigando? O que
está acontecendo?
Nossa mentalidade, muitas
vezes segue o curso do erro e da
ilusão, quando assentamos nossa
confiança em valores instáveis e

Frei Adilson Miranda, OAR

enganosos, como pode ser, a força soar em nossos ouvidos a terrível
física, o acúmulo de riquezas ou a palavra bíblica: Ai de vós! Profecia
nossa inteligência humana. Somos do luto e da perda, da perdição
injustos ao pensar que o Bom e da condenação. São tempos
Deus, que seu Filho revelou a nós, difíceis sim, mas é necessário
queira a miséria e o sofrimento atravessá-los. Sonhemos alcançar
humano. Essa, definitivamente, as águas profundas que nos foram
não é a vontade divina. Se paramos apontadas por Jesus. Acolhamos
para discernir com serenidade, humildemente a necessidade de
perceberemos que a dor infligida adquirir a habilidade para navegar.
a muitos, procede da injustiça de Confiemos na Sua presença entre
outros, da cobiça desmesurada, da nós. Ele não nos abandona, pois,
incompetência arrogante, que não sua promessa é fiel. Portanto,
acredita que os fatos desmentem acreditemos: dias melhores virão!
os
argumentos,
do famoso lobby
oculto,
que
prioriza o ganho
desmesurado
de quem já tem
demais.
Esse
quadro,
nas
Escrituras,
é
considerado
escândalo.
Deus
sempre é o caminho
Nossa Senhora da Saúde
da bênção e da
segurança.
É
preciso confiar no
Seu projeto e fazer
Todas as sextas feiras,
escolhas em direção
das 18:00 às 20:00
ao próximo, pois são
Local: R. Domingo de Morais, 2387 – Vila Mariana –
elas que nos levarão
Salão da Igreja Nossa Senhora da Saúde
ao Pai. Ouçamos a
Junte se a nós e aprenda música cantando!
bem-aventurança
Não é necessário experiência prévia em canto ou em
música.
de Jesus. Façamos
todo o possível para
Por favor, se inscrever na secretária Paroquial.
que não venha a

VENHA
PARTICIPAR DO

CORO
DA IGREJA
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VOZ DO PASTOR

“PARÓQUIA, EDUCADORA DA FÉ”

N

este ano de 2019,
iniciamos a preparação
para bem celebrarmos o
“Jubileu de Carvalho” (80
anos) da Paróquia Santuário
São
Judas
Tadeu,
que
acontecerá em janeiro de 2020.
É também ótima oportunidade
para refletirmos sobre a
importância da paróquia na
missão evangelizadora da
Igreja. A tarefa específica da
paróquia é gerar e educar para
a fé. Não nascemos cristãos
nem nos fazemos cristãos de
um momento para o outro.
Tornamo-nos cristãos de forma
gradual e progressiva. A vida
cristã é semelhante a uma
semente lançada à terra que
germina, cresce, amadurece e
dá frutos. Tornar-se cristão é

um processo que necessita de
tempo e para o qual se conjugam
basicamente três fatores: a
graça de Deus, o testemunho
da comunidade e o esforço
pessoal de conversão. Todos
esses elementos devem estar
presentes numa comunidade
paroquial.
Em virtude de sua dinâmica
própria, a fé requer ser
conhecida, celebrada, vivida e
feita oração. Cada uma dessas
dimensões deve ser cultivada
e promovida pela comunidade
paroquial. É na paróquia e nas
pessoas que lhe dão rosto –
padres, diáconos, pais e mães,
agentes de pastoral, catequistas,
ministros extraordinários da
comunhão, entre outros – que
se pode fazer a descoberta do
mistério de Jesus Cristo e da
alegria da vocação cristã. É
no âmbito da paróquia que
as pessoas são introduzidas
na celebração, na oração, no
comportamento moral e no
sentido de Igreja.
A paróquia é o espaço
humano e cristão onde se
torna presente a comunidade
cristã que acolhe, congrega na

DEMANDA PELOS CURSOS DA TERCEIRA IDADE
EXPRESSA ALTA QUALIDADE E APROVEITAMENTO

H

á que se destacar a forte
procura
ocorrida
pelos
diversos cursos que são oferecidos
aos alunos da Terceira Idade e
que, para a imensa satisfação da
Pastoral, foram preenchidos e que

já começaram em 4 de fevereiro.
Tivemos em 2018 seiscentos
alunos, o que indica que o
exercício de 2019 deverá alcançar
uma cifra maior que esta.
Para nosso gáudio, a Paróquia

comunhão eclesial e educa na
fé. À paróquia cabe a tarefa de
acolher e apoiar as famílias na
sua missão educativa de berço
da vida, Igreja doméstica e
escola das virtudes. A riqueza
da vida cristã das paróquias
está diretamente associada à
missão educadora das famílias.
Só
uma
paróquia
que
é
permanentemente
evangelizada pode tornar-se
educadora da vida cristã. Só
uma paróquia que acompanha
com planejamento e carinho o
desenvolvimento harmonioso
de seus membros, que presta
atenção e auxílio ao seu
amadurecimento rumo a uma
fé adulta, pode autodenominarse paróquia evangelizadora.
Neste sentido, esforcemonos para que o Santuário São
Judas Tadeu continue sua bela
história evangelizadora em
nossa querida cidade de São
Paulo.
Dom José Roberto Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo Regional Ipiranga

Irina Vassilieff Henriques

contará cada vez mais com a
expressiva participação de seus
alunos também nas atividades
religiosas, para assim fomentar o
seu saber espiritual.
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

AMA!... SANTO AGOSTINHO

A

ma e faz o
que quiseres...
é uma das frases
mais conhecidas de
Santo Agostinho,
mas a devemos
entender no seu sentido original.
Encontra-se no Tratado 7 do
Comentário à 1ª carta de São
João. “Vede o que estou tentando
que compreendais: a bondade das
ações dos homens só se conhecem
examinando se procedem da raiz
da caridade. De fato, podem se
realizar muitas que possuem uma

aparência de bondade, mas na
verdade não procedem da raiz da
caridade. Assim pois, conheça
este breve preceito: Ama e faz o
que quiseres: Se calas, calarás
por amor; se gritas, gritarás por
amor; se corriges, corrigirás por
amor; se perdoas, perdoarás por
amor. Cultiva dentro de ti a raiz
do amor da caridade; pois dela só
poderá vir o que é bom”.
Um pouco mais adiante, no
tratado 10 do mesmo Comentário
Santo Agostinho explica o sentido
da frase: “pois nisto consiste o

amor de Deus: em que guardemos
seus preceitos ( 1ª Jo 5,3) “Para
não te perderes em médio a tantas
páginas da Escritura, fica atento
a isto... Amarás ao Senhor com
todo teu coração, com toda tua
alma, e com toda tua mente e
amarás ao teu próximo como a
ti mesmo.... por que temes fazer
o mal a alguém? Como faríamos
mal à pessoa que amamos? Ama;
é impossível que não faças o
bem”.

DIZIMISTAS DE MARÇO
01
01
02
02
04
04
05
05
06
06
08
08
09
09
10
12

Sumiko Futata Fujii
Samuel Aparecido Oliveira
Sandra Regina Abude Abrão
Marlene Valloni Baião
Clara Helen Oliveira Bezerra
Daniel da Silva Costa Júnior
Maria Rita Palnizano
Sérgio Luiz F. Mariano
Rômulo Augusto Romero Fontes
José Francisco da Silva
Joaquim Memento
Denilda Sousa Braga
Victor Vellano Nelo
Francisca Oliveira Silva
Raul Batista Monti Filho
Maria Teresa Montebeller

15
18
19
19
20
23
23
23
24
24
25
26
27
30
30
31

Francisco Machado Sobrinho
Mariana Galli Mortati Leite
Ronaldo José Parailla
Aparecida de Lourdes Masquetti Leite
Sarah W. Perrone Mendes
Tereza Jardim Soares
Delfina David Pavan
Lúcia Etuko Hira
Edine Cadena Del Porto
Claudenéia Martins dos Santos
Margarida Hiromi Wada Nambu
Moana de Lima e Silva Lobo
Reginaldo Christóforo Mazzafera
Roza Pipolo Bonini
Zulmira Geromel
Maria Etsuko M. Oshiro

A todos os colegas dizimistas, que celebraram o seu aniversário em março, os nossos
parabéns e votos de felicidade. Temos a certeza que estaremos juntos por mais um ano!

SANTO AGOSTINHO FALA AO POVO
Nunca esqueças: a única razão para ser cristão é a vida eterna. De civ. Dei, 5,25
São piores os que vivem mal os sacramentos que aqueles que nunca se aproximaram deles. In ps. 30, 2,6.
Buscas a Deus na Igreja, ou buscas a ti mesmo? Serm. 137, 9.
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BATISMO - O 1º. SACRAMENTO

S

empre na preparação para o
Batismo perguntamos aos pais
e padrinhos, por que vieram em
busca deste sacramento para os
filhos? Percebemos que muitos já
estavam cientes da importância
do Batismo para a vida cristã
dos seus filhos. Para nós que
frequentamos a Igreja Católica,
esta busca é muito gratificante,

pois percebemos que os pais
começam a ver o Batismo como
o início de uma vida nova e seu
valor como Sacramento religioso.
O Sacramento do Batismo
imprime caráter, isto é, espécie de
marca, que identifica a pessoa em
Cristo, este caráter é indelével,
nada pode destruir, por ele, somos
purificados do pecado original e

Pastoral do Batismo

nos tornamos Filhos de Deus, e
passamos a fazer parte do corpo
místico de Cristo, que é a Igreja.
Por isso que pedimos aos pais e
padrinhos que nunca esqueçam da
importância e da missão que terão
após o Batismo dessas crianças.
Batizar uma criança é
assumir um compromisso com
deus!

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE JANEIRO

• Arthur Fernandes de Almeida
• Arthur Oliveira Silveira e Silva
• Lorena Bertoni Pagaime
• Lorenzo Domingues
• Murilo Bertoni Pagaime
• Serena Ohnishi Louro

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 27 de janeiro de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE FEVEREIRO
• Alice Ferreira Firmo
• Anna Clara Gomes da Silva Lima
• Beatriz Cavalcante Soares
• Bernardo de Brito Bandeira
• Eduardo Francisco Lopes Xavier
• Emily Aya Okano
• Giulia Salicio Pailo
• Ignacio David Ramos Mendoza
• Lorenzo Ribeiro Siqueira
• Manuela Freitas Andrade
Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 24 de fevereiro de 2019.
As inscrições para o Batismo são às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11 horas, e das 14 às 16h30. Não fazemos
inscrições por telefone, nem no dia da preparação. Na inscrição, trazer a) cópia da certidão de nascimento da
criança; b) cópia do documento de identidade dos padrinhos; e c) cópia do comprovante de residência dos pais.
A documentação não será devolvida. Para a preparação: trazer cópia do documento de identidade de quem for
participar.
Em março: preparação dia 23, batismo dia 24.

Paróquia vivA - 5

PÉTALAS SOLTAS

Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

OS QUATRO PILARES

O

nosso propósito é construir
uma paróquia, que seja
evangelizadora
nos
tempos
atuais. Para isto, é necessário
colocar, primeiro, os pilares que
sustentam sua estrutura. Escolhi
quatro, entre muitos outros,
que poderíamos colocar nesta
construção.
1º PILAR: A FAMÍLIA, onde
se vive o AMOR, PERDÃO e
DIÁLOGO. O Papa Francisco
nos fala que, para vivermos em
paz na família, devemos usar
mais as palavras: “Obrigado”,
“Licença” e “Desculpa” (Papa
Francisco, na Praça de São Pedro,
em 13/05/2015).
2º PILAR: FILHOS, frutos
da FAMÍLIA, que devem ser
orientados através dos exemplos
de vida digna, que são vividos no
lar: EDUCAÇÃO e CORREÇÃO,
levando-os ao encontro de Jesus
através da FORMAÇÃO CRISTÃ,
ORAÇÃO e CATEQUESE. “Reze
e seja uma testemunha do Amor
de Jesus”, esta foi a resposta do
Papa Francisco a uma carta, que
lhe foi enviada por uma criança.

3º PILAR: A JUVENTUDE.
Os filhos crescem no seio da
família. Rezemos para que os
jovens encontrem o sentido de
sua vocação na Igreja doméstica.
Esta paróquia sente a falta dos
jovens. Ela está carente de jovens.
“Vós, queridos jovens, não sois o
futuro, mas o AGORA de Deus”
(Papa Francisco na JMJ 2019, no
Panamá).
4º
PILAR:
DÍZIMO
PAROQUIAL. Na construção
da comunidade paroquial, é
necessário se acrescentar um
quarto pilar: VOCÊ, partilhando
sua riqueza espiritual e material,
através de sua participação na
vida sacramental, celebrações e na
doação do seu tempo nas diversas
pastorais e grupos. Dentro desta
realidade, destacamos o DÍZIMO,
tema frequente nas reuniões da
comunidade. Comparando com
o Evangelho: As necessidades
são muitas, mas o dízimo é
pouco. Aumentai, pois, os
dizimistas, que são os agentes
da construção da paróquia.
Sem criticar ou menosprezar,
mas, sim, agradecendo a

SÃO JOSÉ

N

o dia 19 de março, a Igreja José.
celebra a solenidade de São
O que sabemos a respeito
deste grande santo (pai adotivo
de Jesus), é o que nos mostram os
vangelhos de Mateus e Lucas, ou
seja, que era descendente de Davi,
esposo de Nossa Senhora e tinha
como profissão a carpintaria.
São Justino Mártir escreve por
volta de 155 o seguinte: “Jesus e
seu pai faziam arados e jugos para
bois”.
Uma grande virtude deste
santo que merece ser destacada é
a virtude cardeal da fortaleza.

atitude generosa e abnegada do
dizimista, queremos chamar a
atenção para uma situação, que
estamos vivendo na realidade
atual. Com estas considerações,
pretendemos animar a todos para
uma participação mais efetiva no
espírito do Evangelho: “Dai e vos
será dado” (Lc 6,38).
Da minha parte, eu vos dou o
meu abraço de agradecimento.
Frei Benjamin
José Renato Carneiro e Carneiro

Segundo o Catecismo da
Igreja Católica, parágrafo 1808:
“a fortaleza é a virtude moral que
dá segurança nas dificuldades,
firmeza e constância na procura
do bem...”
Sem esta virtude, talvez São
José não tivesse suportado a
pressão de procurar lugar para
Jesus nascer e tampouco a de
fugir às pressas de Herodes, para
o Egito.
Peçamos a este santo a graça
desta virtude, cada vez mais
necessária.
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CANTINHO DA CATEQUESE

QUE BOM QUE VOCÊ VEIO!

O

lá crianças! Sejam bemvindas! Que bom que vocês
atenderam ao nosso chamado
e vieram se juntar a nós nesta
estrada, que nos leva a Jesus.
Estamos iniciando mais um ano
de muitos encontros e contamos
com a participação animada de
vocês! Esperamos que todos
nós – catequistas, vocês, papais
e mamães – tenhamos ótimos
momentos de convivência e
possamos crescer juntos na fé e
na amizade!
Catequese é o nome que se
dá para um caminho, que nos
leva a um encontro pessoal com
Jesus. Esta é uma fase muito
importante na vida das crianças,

momento em que começam a
conhecer melhor a pessoa de
Jesus, através das histórias da
Bíblia e das mensagens que Ele
nos trouxe, falando sempre de
amor e solidariedade a todos
nós. Ainda dá tempo de vocês
convidarem seus amigos da escola
ou do prédio em que moram, para
fazerem parte da nossa turma.
Dividam com eles esta alegria de
participarem de nossos encontros!
Nos encontros da catequese,
por exemplo, vocês ouvirão falar
muito sobre o Tempo Quaresmal,
que começaremos a viver a partir
do dia 6 deste mês. A Quaresma
começa 40 dias antes da Páscoa.
Conversaremos também muito

NOSSA EXPERIÊNCIA JMJ...

A

Jornada
Mundial
da
Juventude começou bem
antes da decolagem do avião com
destino ao Panamá. Foram vários
meses juntando o dinheiro, e com
a ajuda de todos os paroquianos,
que compraram nossos doces,
nossas rifas, e nos apoiavam todos
os dias, a viagem foi possível.
Muito obrigada.
O Panamá acolheu a nós e
a juventude do mundo inteiro,
vivenciamos
muita
oração,

alegria, cantoria. Participamos
nos dias das catequeses, onde
os bispos brasileiros explicaram
o tema da jornada: “Eis aqui a
serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a Tua palavra”.
Assim como Maria, nós somos
chamados por Deus a dar o nosso
sim; isso ocorre no batismo, na
crisma, nos outros sacramentos, e
também no dia a dia, quando em
meio às dificuldades renovamos a
certeza de seguir a Cristo.
O Papa Francisco falou, na
cerimônia de abertura, sobre
unidade, como cada país ali
presente tinha a sua cultura, seu
idioma, mas há Alguém que une a
todos. Portanto devemos trabalhar
juntos, para construir pontes ao
invés de muros.

Equipe de Catequistas

sobre a Páscoa! Vocês entenderão,
então, entre muitas coisas, por
que Jesus veio a nós e também
a importância de participar da
missa.
Muito bem, crianças! Por
enquanto é só!
Recebam um beijo carinhoso
de cada uma de nós, suas
catequistas.
Bruna Castineitas Lopes

A função do jovem, segundo
o santo Padre, não está apenas
no futuro, na espera, o jovem
é o presente, a missão deste
é evangelizar e fazer “lio”
(bagunça). Essa é a função da
Jornada. Mostrar a cada vez mais
jovens é a missão da Igreja.
Os ensinamentos desses dias
ficarão para sempre na nossa
memória. Todas as pessoas
incríveis que conhecemos, em
meio às 700 mil de 156 países, que
nos contaram suas experiências e
culturas.
Passamos também por muitos
desafios – o calor, as longas
caminhadas, as filas...- mas
aprendemos com tudo isso, e já
está dando saudades. E que venha
Lisboa 2022!
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
MARÇO
1

sex

8h

ter

Apostolado da Oração – Missa, Adoração ao SSmo. Sacramento
e Reunião
QUARTA-FEIRA DE CINZAS – Início da Quaresma / Dia de
jejum e abstinência – missas
VIA-SACRA (durante a Quaresma, de 06/3 a 17/4, às quartas e
sextas-feiras, às 16 horas)
Missa de Abertura da Campanha da Fraternidade / Santuário N.
Sra. Aparecida - Ipiranga
Dia de oferta de alimentos nas missas
Alfabetização de Adultos – Início das atividades. Aula inaugural
às 19h30.
Tive fome e me deste... – Reunião

6

qua

8

sex

9 e 10
11

seg

12
12

ter

MISSA DO ENVIO

20h

13
13
14

qua
qua
qui

14 às 17h
20h
20h

15

sex

17
19
22
22
23
24
24
24
25
26
27
28
28

dom
ter
sex
sex
sab
dom
dom
dom
seg
ter
qua
qui
qui

29

sex

Distribuição de cestas básicas às famílias
Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO
DIVINA AGOSTINIANA
MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS
Catequese – Reunião de Pais (Local: Salão Paroquial)
Solenidade de S. José – Missas
Missa em honra a S. Rita – Bênção das rosas
Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar
Batismo – Preparação
Encontro de Noivos
Movimento de S. Mônica – Encontro
Batismo – Celebração
Pastoral da Escuta – Reunião
Catequese – Reunião de Catequistas
Movimento de S. Mônica – Missa em honra a S. Mônica
Missa pelas Vocações
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – FORMAÇÃO
Viúvos e Pessoas Sós – Encontro
ABRIL

2

ter

MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião

19h30

7h e 20h

20h

19h30

15h30
8h30
7h e 20h
15h30
15 às 17h
8 às 17h
9h
16h
18h20
20h
20h
20h
20h
9h30

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Temos como vigilantes, neste mês de março, dia 07: Beato Vicente Ferrer e
companheiros mártires de Motril, Espanha; dia 19 - São José, Esposo da Virgem Maria e Pai Adotivo de
Jesus Cristo. É Protetor de nossa Ordem Agostiniana Recoleta. (Leia na p 5)
PARABÉNS DUPLO – Nosso vigário paroquial, Frei Benjanín Remiro Díaz, está de parabéns, duplamente,
neste mês de março, no dia 19, por sua Ordenação Sacerdotal, e no dia 31, por seu nascimento. Que Deus
e N. Sra. da Saúde lhe concedam muitas graças e muita saúde, nestas datas e em toda a sua vida, para
continuar, como sempre o foi, um zeloso sacerdote distribuidor das bênçãos de Deus. Parabéns!
A VOLTA – Com toda a boa vontade necessária, após as férias, nossas pastorais voltaram, para continuar
seu grande trabalho em favor dos paroquianos e amigos de N. Sra. da Saúde. A Paróquia, fiéis e comunidade
dos padres agostinianos, agradece e parabeniza a todos os abnegados membros das pastorais, por este
trabalho profícuo aqui desenvolvido. Obrigado e parabéns.
PROVÍNCIA - A Província Santo Tomas de Vilanova, da Ordem Agostiniana Recoleta, da qual nossa
paróquia faz parte, está presente nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Procure pelo nome da Provincia
em ambas as redes, ou acesse a página na internet - www.satovi.org.
JORNADA - Nossos jovens mal
voltaram da Jornada Mundial da
Juventude, no Panamá, e estão se
preparando para a próxima edição
desse grande encontro. No último
dia da JMJ, o papa Francisco
anunciou que a Jornada de 2022
será na cidade de Lisboa, em
Portugal.
FRATERNIDADE - A edição 2019
da Campanha da Fraternidade
começa na quarta-feira de cinzas,
e terá como tema, este ano,
Fraternidade e Políticas Públicas.
O cartaz, ao lado, é de autoria do
padre Erivaldo Dantas.

EXPEDIENTE PAROQUIAL
De 3ª a 6ª feira - das 9h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas - sábado,
das 8h30 às 11h30.
HORÁRIO DAS MISSAS
De 2ª a 6ª feira - às 7 e às 20 horas - sábado, às 7 e às 15h30 - domingos,
às 7h30, 10, 11h30, 18 e 20 horas - Todo dia 15 do mês, missa pelos
doentes, às 15h30
Fundador: Frei Eufemiano Prieto Pascual, O.A.R. (1999)
Coordenador Editorial: Frei Graciano González Rodríguez, O.A.R.
Projeto Gráfico: João Paulo Vergueiro
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