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A presente proposição tem como objetivo homenagear a Irmã Judith Elisa Lupo, com o 

Título de Cidadã Paulistana. 

Judith Elisa Lupo, nasceu em 27/05/1940 na cidade de Araraquara, filha de Rômulo 
Lupo e Luiza Adélia Eberle Lupo. Tornou-se religiosa há mais de 50 anos, pertencente a 
Congregação das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, fundado em 1849 por inspiração 
de Pe. Jean Gailhac, fortalecida pelo Carisma Saint Mère Jean. 

Formou-se em Filosofia, Orientação Educacional e Pedagógico seu testemunho de 
religiosa, administrou Colégios, foi Conselheira da Província Brasileira e do Conselho Geral a 
serviço de todas as Províncias do Mundo. 

Na década de 80 do século passado, pelas mãos de Dom Luciano Pedro Mendes de 
Almeida, Ir Judith se colocou a serviço da Região Episcopal Belém da Arquidiocese de São 
Paulo, na Coordenação da Pastoral da Criança, nessa mesma época passa a atuar como 
Diretora Cultural do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto que tem como Missão articular 
e contribuir para a Defesa dos Direitos das crianças e dos adolescentes, familiares, população 
em situação de rua e idosos, de São Paulo, através de programas socioeducativos, 
desenvolvidos em unidades de atendimento, favorecendo o protagonismo social. 

A sua sensibilidade e olhar educacional e social nos primeiros anos de Bom Parto 
começa com a articulação sócio educacional das unidades de atendimento, como na pastoral 
da criança indo ao encontro das realidades desafiadoras dos territórios, onde se encontram as 
pessoas em situação de pobreza, abandono e muitas vezes na miséria. 

A sua sensibilidade diante do sofrimento dos acolhidos e das inúmeras dificuldades e 
necessidades das unidades de atendimento do Bom Parto, estimula as competências de 
gestão, posteriormente sendo eleita pelo Conselho Deliberativo do Bom Parto para a 
Presidência em 1994. 

A liderança servidora, somada a uma Espiritualidade cristã, se materializou nos gestos 
de humanidade, dignidade, generosa e solidariedade. Indo ao encontro da ovelha perdida e 
multiplicando o gesto de Jesus diante da Multidão, que realiza o milagre da partilha. E como diz 
o poeta: "Bastariam dois pães e dois peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e 
acabar com tanta dor". 

A cada dia pessoas se inspiram na garra e dedicação diária da Ir Judith, do qual muitos 
aderiram a luta pela Dignidade Humana, justiça social e compromisso ético, suprindo além da 
fome física, a fome do afeto, da presença amorosa, da acolhida e do acesso aos bens sociais, 
econômicos e culturais para que todas as pessoas alcancem a felicidade. 

A partir da gestão da Ir. Judith o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto contribuiu 
para as políticas públicas da cidade de São Paulo na área a da Educação Infantil, Assistência 
Social e Saúde. Ampliando o atendimento para 53 unidades e uma sede administrativa, 
atendendo diariamente mais de 8.000 crianças, adolescentes, jovens e respectivas famílias, 
adultos em situação de rua e idosos. 
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