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#80 ANOS 
COMPARTILHANDO FÉ, 
DEVOÇÃO E ESPERANÇA!

“Santuário São Judas Tadeu: frequento aí desde a minha adolescência, já 
recebi algumas graças de São Judas Tadeu, meu santo de devoção. Amo esse 
Santuário, faz parte da minha vida. São Judas Tadeu rogai por nós!”

Kely Scanferla

“Sou muito grata à essa Paróquia, sempre atendendo à comunidade e 
todos que à ela se achegam, não importa de onde venham.”

Elayne Matos

“Há mais de 30 anos vou todo dia 28 ao ‘meu Santuário’ onde encontro 
mais fé, paz, energia para o próximo mês.”

Renata Alves

“Cada visita é sempre uma bênção. Lugar de fácil acesso, ótima estrutu-
ra. Santuário muito organizado e pensado para realmente atender às ne-
cessidades dos fiéis. Confissões, bênçãos, loja de artigos religiosos, missas, 
orientação espiritual - tudo em um só lugar, durante todos os dias e em larga 
escala de horários.”

Cris Persuhn Decorações

No último dia 25 de Janeiro a Paróquia/Santuário São Judas Tadeu completou 80 anos de criação e 
muitos devotos compartilharam sua alegria em participar dessa comunidade nas Redes Sociais. 
Confira alguns comentários reproduzidos do Facebook:

Colaborou Renata Souza (renata@saojudas.org.br)

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU:
(11) 9 9204-8222
santuario@saojudas.org.br

Siga nosso perfil nas redes sociais, você também!
@saojudastadeusp @saojudastadeusp @santuariosaojudastadeu

“Tenho muita GRATIDÃO e sou apaixonada por este Santuário, onde JESUS age 
sempre que busco uma PALAVRA para acalmar meu coração em alguns momentos. 
A cada passo dado, vivo intensamente o que é necessário e creio que o SENHOR vai 
mudar muitas situações que possam tentar impedir meu crescimento, ainda mais 
com a intercessão de Maria e de São Judas Tadeu.”

Neia Aparecida Conde Oliveira 
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Pe. Eli Lobato dos 
Santos,scj 

Pároco e Reitor do 
Santuário São Judas 

Tadeu

Com a graça de Deus, iniciamos 
o instrutivo Tempo da Quaresma. A 
rica tradição litúrgica e espiritual da 
Igreja Católica desenvolveu-se, pre-
parou e oferece um abundante ali-
mento, principalmente nos tempos 
fortes do Ano Litúrgico, como é o 
Tempo Quaresmal. O que propõe a 
Quaresma? Esmola, Oração e Jejum.

A esmola: é a atitude de abertura. 
Não é a moedinha doada a um pe-
dinte que passa. Também não é doar 
algo que está sobrando. É muito mais 
do que isto. Deve-se entender a prá-
tica da esmola como sendo a abertu-
ra, em mim, para que a outra pessoa 
possa entrar. É a abertura, em mim, 
que combate o egoísmo, o autocen-
trismo e o narcisismo e me permite 
voltar para o outro, a fim de conhecer, 
acolher e servir. É dar espaço ao altru-
ísmo, à solidariedade, à fraternidade.

A oração: é a atitude de abertura 
para as coisas espirituais. É abertura 
ao Senhor, é a prática da busca pelas 
coisas que não passam. Uma certa tra-
dição espiritual ensina que “a oração 
é uma questão de amor”. Se alguém 
ama o Senhor, então ora. Quando se 
ama, deseja-se “ficar” com a pessoa 
amada (cf. Lc 10,39), em silêncio, na 
companhia dela ou ouvindo-a.

O jejum: é muito mais do que co-
mer menos na Quarta-feira de Cin-
zas e na Sexta-feira da Paixão. Jejum 
é a prática do autodomínio. Há mui-
tas coisas que atraem e dominam o 
ser humano. De todas, com a maior 
força de atração, encontra-se a co-
mida. E sua atração é tão forte que a 
comida chega a ser devorada. Quem 
se exercita na prática do jejum, apli-
ca-se no domínio dos instintos da 
fome, daí passa a dominar os outros 
instintos, como a agressividade e a 
pulsão sexual.

Assim sendo, durante a Quaresma, 
exercitar-se na prática da esmola 

poderá traduzir-se em mais atenção 
para com as pessoas, começando 
pelas mais próximas até as mais 
distantes. Atenção, conhecimento, 
disposição para servir, conforme a 
realidade e as possibilidades.

Exercitar-se na prática da oração 
poderá traduzir-se numa atenta au-
toavaliação a respeito de seu amor 
para com o Senhor. Em seguida, 
pode-se tomar o firme propósito 
de começar pelo básico até chegar 
a progredir, como por exemplo: tra-
balhar as disposições interiores, a 
fim de ser fiel à oração de cada dia, 
mesmo que seja pequenina, e à par-
ticipação na Missa dominical. E o 
quanto possível, rezar a Via-sacra.

Exercitar-se na prática do jejum 
poderá traduzir-se em fazer peque-
nas renúncias e abstinências, bem 
como a aplicação em pequenas boas 
obras. Por exemplo: a renúncia a um 
gasto em vista do gozo pessoal e a 
destinação do mesmo valor a uma 
obra de caridade. A renúncia de um 
certo descanso para concluir um tra-
balho que faz tempo está esperan-
do. Ou ainda, a renúncia a fazer um 
comentário negativo sobre alguém 
ou algo e procurar descobrir o que 
há de positivo neste alguém ou algo.

Além dessas tradicionais práticas 
quaresmais, no Brasil, como já es-
crevi no mês passado, a Quaresma 
traz a Campanha da Fraternidade. 
Neste ano, com o tema: “Fraterni-
dade e Vida: dom e compromisso”. 
A vida, que é dom de Deus Criador, 
depende do compromisso humano 
de acolher, proteger, cultivar e gerar 
mais vida.    

Quaresma
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De tempos em tempos, na história humana 
existem muitos exemplos de doenças que surgi-
ram e, com a falta de conhecimento, acabaram 
dizimando uma grande quantidade de vidas. Atu-
almente surge um novo vírus que demonstra ser 
uma repetição de cenas do passado. Este novo 
vírus faz parte da família dos Coronavírus que 
causa infecções respiratórias. Ele foi descoberto 
no dia 31/12/19 em casos registrados na China.

À medida que a humanidade vai aprimorando 
seus meios de transporte, e o fluxo de pessoas 
acontece com velocidade, a possibilidade da do-
ença se espalhar é muito grande. Contudo, em 
contrapartida, a mesma velocidade que pode 
transmitir através do fluxo de pessoas, também 
pode salvar através da transmissão de informa-
ções. Os meios de comunicação, em escala in-
ternacional, ajudam a espalhar as informações 
necessárias para controlar o avanço da epidemia. 
Diversos países estão se mobilizando para desco-
brir uma forma de controlar o desenvolvimento 
do agente viral. As investigações sobre transmis-
são do novo Coronavírus ainda estão em anda-
mento, contudo a transmissão de pessoa para 
pessoa está ocorrendo.

Dentre a grande quantidade de vírus, alguns 

como o sarampo são altamente contagiosos, 
enquanto outros são menos. As informações 
apresentadas pelos países que têm doentes con-
firmados, não são claras quanto a facilidade do 
novo Coronavírus se espalhar entre os humanos. 
Algumas informações já começam a se consolidar 
e, uma delas é a forma de transmissão, que cos-
tuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com 
secreções contaminadas. 

Adoecer faz parte da condição humana. Por 
isso, é possível afirmar que mudanças biológicas 
têm a mesma propensão de melhorar ou piorar 
a fisiologia humana. No entanto, o ser humano 
é criado para ser sobrenatural e desta forma de-
ve-se, a cada dia, aprender com seus erros para 
conquistar, como humanidade, patamares so-
brenaturais. O viver e o morrer são ações natu-
rais, contudo, o discernir e o escolher são ações 
sobrenaturais existentes no ser humano. A cada 
novidade, boa ou má, deve-se perguntar quais 
foram as causas que provocaram o mal.

DA NOVA DOENÇA, 
UM GRANDE APRENDIZADO

2

O REAL DA REALIDADE

Pe. Daniel Aparecido de Campos ,scj 
Vigário Paroquial e Vice Reitor da Paróquia/ Santuário São Judas Tadeu.  

Coordenador da Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Religiosa e Paroquial, 
Diretor do Núcleo de Aprofundamento Cristão do Eneagrama – NACE
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No dia 25 de Janeiro último a 
Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu celebrou o seu Jubileu de 
Carvalho: 80 anos da sua criação. 
A missa solene das 15h foi presidi-
da pelo Cardeal Dom Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano 
de São Paulo e concelebrada pelo 
Pároco e Reitor do Santuário, Pe. 
Eli Lobato dos Santos, scj e demais 
padres. Na ocasião, Dom Odilo 
concedeu indulgência plenária 
para o dia, atendidas as condições 
para seu recebimento: confissão 
recente, comunhão, profissão de 
fé, arrependimento dos pecados 
e propósito de vida santa, oração 
pelo Papa e pela Igreja.

Em sua homilia, Dom Odilo dis-
se que todos devem conhecer a 

história e a vida da Paróquia à qual 
pertencem, para lembrar que não 
somos os primeiros nem seremos 
os últimos numa comunidade cuja 
missão é ser testemunha de fé, ca-
ridade e esperança. Dom Odilo re-
cordou todos os Arcebispos que a 
cidade de São Paulo teve ao longo 
dos anos, desde o primeiro, Dom 
Duarte Leopoldo e Silva em 1908. 
Falou de Dom José Gaspar d´Afon-
seca e Silva, Arcebispo da época em 
que a Paróquia São Judas foi cons-
truída, em 1940. Recordou que o 
Brasil e o mundo passavam pelo pe-
ríodo da segunda guerra mundial, 
tempos difíceis. E que nesse con-
texto, além da Paróquia São Judas, 
foram criadas outras Paróquias, 
que também estão completando 

80 anos, mostrando que, mesmo 
em meio às crises econômicas e 
sociais, a Igreja não para: “Quanto 
maior a crise, maior a importância 
de anunciar o Evangelho”. 

Ao final da celebração, Dom 
Odilo com o Padre Eli inaugura-
ram uma placa comemorativa na 
parede externa da chamada “igre-
ja antiga”. Em seguida Dom Odilo 
acompanhou o Padre Eli ao subso-
lo da igreja para conhecer o novo 
Café São Judas, inaugurado no dia, 
e também o painel preparado para 
este Jubileu, contendo uma “linha 
do tempo” com todos os Párocos e 
os principais acontecimentos nes-
tes 80 anos de história da Paróquia. 
Os fiéis aproveitaram a oportunida-
de para tirar selfies com o Cardeal.
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NOSSA PARÓQUIA SÃO JUDAS 
COMPLETA 80 ANOS 

JUBILEU DE CARVALHO

Priscila Thomé Nuzzi.
Jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
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Fonte: Portal Kairós , Estudo e 
resumo do texto base da CF 2020.

QUARESMA E CF 2020QUARESMA E CF 2020

QUARESMA E CF 2020

Na Campanha da Fraternida-
de (CF) 2020, somos convidados 
a olhar com mais atenção para a 
vida e proclamar: a vida é Dom e 
Compromisso! Seu sentido con-
siste em ver, solidarizar-se e cui-
dar. Significa não passar cego às 
dores das pessoas.

Diante de tanta indiferença se 
torna urgente testemunhar e esti-
mular a solidariedade (Mt 25,45). 
Não temamos se nos sentirmos 
pequenos diante dos problemas. 
Lembremo-nos de Santa Dulce 
dos Pobres, mulher frágil no cor-
po, mas uma fortaleza peregri-
nante pelas terras de São Salva-
dor da Bahia de Todos os Santos. 
Santa Dulce dos Pobres é teste-
munho irrefutável de que a vida é 
dom e compromisso. 

A CF 2020 toma como referência 
a Parábola do Bom Samaritano (Lc 
10, 25-37). A postura inesperada do 
Samaritano contém o centro do en-
sinamento de Jesus: o próximo não 
é apenas alguém com quem possu-
ímos vínculos, mas todo aquele de 
quem nos aproximamos. Não é a 

Lei, vínculo sanguíneo ou ligação afe-
tiva que estabelecem as prioridades, 
mas a compaixão, que impulsiona 
a fazer pelo outro aquilo que nos é 
possível, rompendo com toda indife-
rença. A lei é esta: todos devem ser 
amados, sem distinção.

Ser capaz de sentir compaixão é 
a chave da obediência à vontade de 
Deus, que ama toda a criação: Servir! 
Ver! Sentir, ter compaixão e cuidar é 
o autêntico Programa Quaresmal.

Quaresma é tempo de aber-
tura ao mistério da dor, morte e 
cruz do Crucificado, Vencedor da 
Morte. A Igreja recorda que esse 
caminho do Calvário e vitória de 
Cristo, exige de nós jejum, ora-
ção e a esmola. No jejum somos 
conectados à dor dos que tanto 
sofrem pela falta de vida digna. A 
oração, diálogo de amor e amiza-
de, é aproximação que nos possi-
bilita sermos tocados pelo amor 
e ternura de Deus. A esmola é a 
partilha de vida, cuidado amoroso 
que nasce da liberdade da renún-
cia para a entrega amorosa. Jesus 
é o verdadeiro bom Samaritano 

que se aproxima dos homens e 
das mulheres que sofrem e, por 
compaixão, lhes restitui a digni-
dade perdida. A entrega de Jesus 
na cruz é apenas o culminar desse 
estilo que marcou toda a sua vida.

A CF 2020, ao tratar da vida 
como Dom e Compromisso, nos 
convida a uma conversão pessoal, 
comunitária, social e conceitual 
em relação à justiça que nutrimos. 
A missão do discípulo missionário 
de Jesus Cristo é revelar ao mundo 
o rosto da misericórdia. Valorizar a 
vida e promover a justiça miseri-
cordiosa é um ato de fé. 

A abertura da Campanha 
da Fraternidade 2020 na 

Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu será no dia 
29 de Fevereiro, às 15h na 

igreja nova. Participe!
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VIA-SACRA 
Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu a oração da Via-Sacra vai iniciar em 
04 de Março. Será sempre na igreja antiga nas quartas-feiras, após a missa 
das 9h e nas sextas-feiras, após a missa das 15h.

DIA DA MULHER
No dia 08 de Março (Dia Internacional da Mulher) haverá no Santuário, 
em todas as missas, uma oração e bênção especial por todas as mulheres. 
Missas às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.

AOS ESPOSOS
Em 19 de Março (dia de São José, Esposo da Virgem Maria e Padroeiro da 
Igreja; dia do Artesão e do Carpinteiro), quinta-feira, haverá no Santuário, 
em todas as missas, oração e bênção para os esposos. Missas às 7h, 9h, 
12h, 15h, 17h e 20h na igreja nova.

GESTANTES
No dia 25 de Março (Anunciação do Anjo do Senhor a Maria) haverá no 
Santuário, em todas as missas, oração e bênção especial para as gestantes. 
Missas às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h na igreja antiga e às 20h na igreja nova.

CAFÉ SÃO JUDAS
No dia 25 de Janeiro foi inaugurado o Café São Judas, no subsolo da igreja 
nova do Santuário. Um lugar preparado para tomar um gostoso café com 
bolo ou salgado. Aberto todos os dias, das 8h às 20h. Venha conhecer!

REFORMAS
O subsolo do Santuário, (corredores e Salão Dehon), está passando por reformas 
para melhor acolher os devotos de São Judas Tadeu. A sua colaboração, como 
devoto colaborador é muito importante para que este seja um ambiente cada 
vez mais bonito e acolhedor. Que Deus conserve e aumente a generosidade 
de todos que pertencem à Família dos Devotos de São Judas Tadeu! Mais 
informações pelo site: www.saojudas.org.br ou Whatsapp 99204-8222.

RÁDIO SÃO JUDAS TADEU
A Web Rádio São Judas Tadeu tem uma programação especial, voltada a 
você, devoto de São Judas Tadeu. Acesse pelo site: radiosaojudastadeu.com 
ou baixe pela Google Play nosso Aplicativo: Rádio São Judas Tadeu. 

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
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PRÁTICAS PENITENCIAIS: 

O QUE SÃO?
Práticas penitenciais são realidades que fazem 
parte de praticamente todas as religiões ao longo 
dos séculos. Em todas elas é possível identificar 
a função de disciplinar o corpo para alcançar as 
virtudes ou estados de vida interior mais elevados. 
Ainda no imaginário de certas pessoas esse 

assunto remete a sacrifícios, sofrimento, certa 
dose de auto punição. 
Para nossa tradição cristã as práticas 
penitenciais são chamadas de “ascese” que, 
traduzindo literalmente, seria um treinamento, 
aperfeiçoamento, não só espiritual, mas que 
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Departamento de Comunicação e Marketing 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

OBRAS DE MISERICÓRDIA ESPIRITUAIS: 
1) Ensinar os ignorantes
2) Dar bom conselho
3) Corrigir os que erram
4) Perdoar as injúrias
5) Consolar os tristes
6) Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo
7) Rezar a Deus por vivos e defuntos

No universo devocional há outras inúmeras 
práticas. É importante ressaltar o valor e a força 
de aprimoramento que elas realizarão na vivência 
cristã. De nada adianta, por exemplo, entrar de 
joelhos na igreja cumprindo uma promessa e ao 
encontrar alguém necessitado ter uma atitude 
totalmente indiferente. 

Trata-se, pois, de pedir o auxílio da graça e 
do conselho da Igreja para que suas práticas 

de penitência realmente sejam meios eficazes 
de crescimento na vida cristã. E elas, de fato 
cumpram o seu sentido original: ascese, 
isto é, o aprimoramento, desenvolvimento, 
crescimento, amadurecimento das virtudes 
mais altas da vida cristã.   

OBRAS DE MISERICÓRDIA CORPORAIS:
1) Dar de comer a quem tem fome
2) Dar de beber a quem tem sede
3) Dar pousada aos peregrinos
4) Vestir os nus
5) Visitar os enfermos
6) Visitar os presos
7) Enterrar os mortos.

integra todo o nosso ser: espiritual, físico, 
psicológico, mental, intelectual e social. 
Hoje há uma diversidade de práticas penitenciais, 
tanto orientadas pela própria Igreja, como 
advindas da piedade popular. A Igreja propõe, 
sobretudo no Tempo da Quaresma, em preparação 
para as Celebrações da Páscoa: o jejum, a oração 
e a esmola. 
Jejum: seja a abstinência de carne, seja a renúncia 
a algum alimento que lhe agrada mais, para 
edificação corporal; 
Oração: um tempo de dedicação de qualidade 

para meditar a Palavra de Deus, para estar com o 
Senhor, para ouvir sua voz e cultivar a comunhão 
com Ele;
Esmola: são os bens que devem ser devolvidos 
aos pobres. Não é uma ajuda a eles, mas uma 
devolução daquilo que é supérfluo na minha vida. 
O jejum aprimora o corpo, a oração o espírito, a mente, 
o intelecto, a esmola aprimora minha responsabilidade 
social e meu equilíbrio diante dos bens. 
Além disso a Igreja ainda propõe as Obras de 
Misericórdia que em outro momento podemos 
aprofundar. São elas: 

JEJUM ORAÇÃO ESMOLA
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SER CRIANÇA

A CATEQUESE NO SANTUÁRIO
Em nossa Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu a Catequese é 
diferente de outras igrejas. Ela é 
familiar! As crianças vem ao encon-
tro em companhia dos  familiares e 
permanecem juntos nos momen-
tos de lazer e adorações. Em alguns 
casos a família inteira – pai, mãe, 
avós, tios e irmãos – participam 
junto com a criança. Isso amplia 
ainda mais o elo entre as famílias. 
Todas passam a conhecer as difi-
culdades umas das outras, o que 
gera conhecimento e busca de so-
luções para problemas que são tão 
parecidos. Uma nova família se cria 

dentro de cada grupo e as relações 
se estreitam. Muitas novas e dura-
douras amizades são formadas.

A duração da catequese é de 2 
anos e os encontros ocorrem aos 
domingos às 8h30. Nesse dia, o 
ponto alto é a participação das fa-
mílias na missa das 10h, onde se vi-
vencia o que foi aprendido em sala. 
As próprias crianças são responsá-
veis pela Liturgia da missa, fazen-
do animação, leituras, ofertório e 
preces. Os grupos são responsáveis 
pela primeira parte da homilia e re-
presentam a leitura do Evangelho.

É comum encontrarmos famílias 

dando depoimento de como suas 
vidas mudaram a partir do momen-
to em que entraram na catequese: 
novas oportunidades de emprego, 
relações afetivas familiares rees-
truturadas, vivência da Palavra de 
Deus com mais conhecimento... 
Muitas bênçãos! 

Se seu filho tem 8 anos, ou os 
completa até o meio do ano, você 
já pode fazer a inscrição para a ca-
tequese. Todo ano, abrem-se as 
inscrições para novas turmas e o 
início é no mês de Maio.

Para os menores, a partir de 4 
anos, temos a Pré-catequese, onde 
os pequenos aprendem algo sobre 
Jesus Cristo de forma lúdica (atra-
vés de jogos, brincadeiras, músi-
cas). Traga seu filho! Venha fazer 
parte desta grande família!

*Mais informações no site: 
www.saojudas.org.br ou tel. 
(11) 3504-5700. 

Tânia Andrade
Catequista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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Você que ainda não faz parte da Campanha Família dos Devotos de São Judas Tadeu, venha 
participar e ajude-nos em nossas Obras de Evangelização!
  
Nome Completo:

Endereço:

CEP:       Data de nascimento:
 
Telefone residencial:

Celular:
 
CPF:
 
E-mail:
 
Envie para: santuario@saojudas.org.br ou WhatsApp (11) 9 9204-8222.

SEJA UM 
EVANGELIZADOR!

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU!

“O que fizeram ao menor de meus irmãos, a mim o 
fizeram” (Mt 25,40)

O CEI – Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu, mais conhecido como 
“Creche São Judas”, existe a partir da necessidade de atendimento às famílias 
cujos pais trabalham  e não têm com quem deixar seus filhos. Atualmente 
atende 101 crianças, de 0 a 4 anos.  
São quase 25 anos de um trabalho belíssimo onde a prioridade é o 
desenvolvimento educacional e humano da criança. Somos agradecidos  por 
tudo o que Deus nos concede a cada dia e sabemos que São Judas Tadeu nos 
protege em nossa missão!
As necessidades são inúmeras, desde a conservação do prédio em suas 
condições e exigências, até mesmo a realização de atividades educativas e de 
lazer com as crianças.

VOCÊ, QUERIDO DEVOTO DE SÃO JUDAS TADEU É QUEM FAZ TUDO 
ISSO ACONTECER. CADASTRE-SE, O SEU SIM É FUNDAMENTAL PARA A 
FORMAÇÃO DE NOSSAS CRIANÇAS!

Atendimento da CEI São Judas Tadeu: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 
Telefone para contato: (11) 55849256
e-mail: creche@saojudas.org.br
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“Sou devota de São 
Judas Tadeu desde a 
infância. Morávamos na 
Parada Inglesa e men-
salmente íamos com 
meu pai até a igreja an-
tiga (a igreja nova ainda 
não existia). Nossas idas 
à igreja de São Judas 
eram marcantes: muita 

fé e momentos em família. São Judas sempre esteve 
na história de todos nós. Obtivemos grandes graças por 
sua intercessão. Muita gratidão!”

Maria Consolata Senna Branco Panhozzi

“Mais uma vez aqui 
agradecendo a São Ju-
das Tadeu por me guiar 
e me proteger sempre. 
Estava andando sem ci-
rurgia por milagre de 
São Judas Tadeu, que 
me salvou após cair de 
uma altura de 3 metros 
e me permitir andar 

sem cirurgia por quase 1 ano. Agora fiz a primeira ci-
rurgia no pé esquerdo e depois quando me recuperar, 
farei o pé direito”. 

Kelvia Katiucia da Silva

“Sou devoto de São Judas 
Tadeu, pois ele já me livrou 
de muitos males. Também 
através de sua intercessão, 
fui curado de um câncer de 
próstata. Graças a Deus e 
à intercessão de São Judas 
Tadeu e de Nossa Senhora 
Aparecida hoje estou cura-
do e com muita saúde!”

Fernando da Cunha Vieira

“Desde 1991 caminha-
mos a pé da Vila Formosa 
até esta igreja, desde que 
a data (dia 28) caia sábado, 
domingo ou feriado.”

Aldo Siracusa Filho 
e amigos

“Sou muito feliz por 
ser devoto de São Judas 
Tadeu!”

Hélio Lopes dos Santos

Nós somos Santuário 
São Judas Tadeu!

ESPAÇO DOS DEVOTOS 
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QUERIDO(A)  DEVOTO(A), 
QUEREMOS CONHECÊ-LO!

 
ENVIE  SUA FOTO E  DEPOIMENTO SOBRE SUA 

DEVOÇÃO A SÃO JUDAS TADEU!

AGORA TEMOS DOIS CANAIS EXCLUSIVOS PARA VOCÊ:
WhatsApp (11) 9 9204-8222
santuario@saojudas.org.br

Colaboração de Graziela Bracco.

11

Grupo de amigos 
Anda Casa Verde: 

Betinho, Castro e Sidnei.

“Sou devota de São Judas 
Tadeu. Quando minha vida 
esteve em tempestade eu 
clamei a Deus e recebi chu-
va de bênçãos! Aqui encon-
trei paz, direção e proteção 
divina...”

Maria Eliana de Freitas 
com seus pais José Neto, Raimunda Nonata e o irmão Júnior

“Somos devotos de São 
Judas Tadeu! Agradecidos 
pela saúde da nossa mãe!”

Raul, Catarina Macedo, 
Francisco Alves, Antônia 

Clares (mãe) e José 
Hermes

Foto enviada por 
Fransuerda Macedo

“São Judas Tadeu é 
meu intercessor junto a 
Jesus!”

Antônio Carlos 
Gottardo Ladeia

“Hoje comemorando 
o Jubileu de Carvalho... 
80 anos da Igreja de São 
Judas Tadeu do Jaba-
quara. Uma salva de pal-
mas para a Paróquia São 
Judas Tadeu!”

Santos Moreira

 “Somos devotos 
de São Judas Tadeu, 
porque sempre...” e na 
assinatura os nomes: 

 Zezinho e Diva, 
Brasília-DF.

“Eu sou devota de 
São Judas! Tenho que 
agradecer a cura do 
meu filho que sofreu um 
acidente de moto e ficou 
um mês em coma. Os 
médicos disseram que 
dificilmente ele se re-
cuperaria, mas eu pedi 
a São Judas e ele inter-

cedeu a Deus e trouxe o meu filho de volta à vida. Na 
mesma noite em que o médico disse que ele não pas-
saria, ele voltou do coma e agora está bem. Obrigado 
São Judas Tadeu!”

Maria Aparecida Cerqueira Lima com o filho Fábio 
Cerqueira Lima
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SÃO JUDAS EM QUADRINHOS

Continua...




