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#80 ANOS 
COMPARTILHANDO FÉ, 
DEVOÇÃO E ESPERANÇA!

FUI CURADA ATRAVÉS DOS SACRAMENTOS DA IGREJA

“Em 2017 eu fiquei sabendo que estava com câncer de mama e o médico que me tratava parecia não acreditar que 
eu iria ficar boa. Ele sugeriu cirurgia, pois o tumor tinha 8 cm. Em momento algum me faltou a fé. Por isso, resolvi 
buscar a cura através de Jesus Cristo que age nos Sacramentos, aqui na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Eu 
vinha três vezes por semana participar das santas missas celebradas neste Santuário, pedi o Sacramento da Unção 
dos Enfermos e me confessava com os padres na Capela de Bênçãos... E pedia orações a todos! Eu vinha para o 
Santuário com frequência e com muita fé que logo seria curada. Na data marcada eu fui submetida à cirurgia e 
a todos os tratamentos recomendados pelo médico: quimioterapia e radioterapia, sempre pedindo a Deus pelo 
milagre da minha cura. Rezava muito e chamava as pessoas para fazer orações comigo. Em 
minha casa quando recebia visitas pedia para elas rezarem comigo. Hoje eu digo para 
que as pessoas não desistam diante da doença, mas a enfrentem com muita fé. Eu 
agradeço a Jesus porque fui curada por Ele nos Sacramentos e porque nunca duvidei 
que minha oração seria ouvida. Agradeço muito a Deus e ao Santuário São Judas 
Tadeu por todo o suporte que recebi! ” 

Depoimento de Lúcia Queiroz do Nascimento

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
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Pe. Eli Lobato dos 
Santos,scj 

Pároco e Reitor do 
Santuário São Judas 

Tadeu

Com a celebração litúrgica do 
domingo, dia 5 de abril, que com-
preende a Bênção dos Ramos, a 
Procissão, Missa e leitura da Paixão 
de Cristo, abre-se a SEMANA SANTA 
deste ano 2020. Como se sabe, cha-
ma-se ‘santa’, a semana na qual se 
celebram os principais mistérios da 
fé cristã-católica. A saber, a Paixão, 
Morte e Ressurreição de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo.

Através da Palavra de Deus, dos ri-
tos litúrgicos e orações, das práticas 
devocionais e penitenciais, torna-se 
possível reviver, com Jesus, tudo 
aquilo que Ele viveu e sofreu nos úl-
timos dias de sua vida na terra.

Desde o início da vida da Igreja, os 
cristãos reconheceram a grandeza e 
a centralidade desses fatos da vida 
do Senhor, e passaram a cercá-los 
de veneração, piedade e sóbria so-
lenidade. Foram discernindo e es-
tabelecendo quais Palavras, ritos, 
orações e práticas poderiam colocar 
os discípulos de todos os tempos, 
em contato direto com os mistérios 
da fé. Pouco a pouco, foi se estabe-
lecendo o conteúdo e ritmo do pe-
ríodo quaresmal, de modo que ele 
culminasse nas liturgias da Semana 
Santa, dentro da qual, maior impor-
tância tem o TRÍDUO PASCAL.

Em primeiro lugar, a Semana San-
ta é um convite e uma proposta de 
vivência e de experiência espiritual. 
É a Semana de um grande e profun-
do ‘retiro’ anual. É a privilegiada 
ocasião para mergulhar no silêncio 
e no recolhimento, no qual o ser 
humano pode encontrar-se consigo 

mesmo, com o Senhor, com o próxi-
mo e toda a criação. Uma forma de 
penitência, extremamente, necessá-
ria e proveitosa, é a prática do silên-
cio e recolhimento. O corpo e o espí-
rito do ser humano têm necessidade 
disso, a fim de permanecer em pé, 
possuidor de si mesmo e em mais 
profunda comunhão com o Senhor.

A abundância da Palavra de Deus 
que é proclamada, dia após dia, na 
Semana Santa, a profundidade das 
orações diárias, a beleza e esplen-
dor dos ritos litúrgicos, fazem com 
que a alma humana, durante a Se-
mana Santa, mergulhe no Mistério e 
se eleve aos bens superiores.

Em segundo lugar, é nessa Sema-
na, única em todo o arco do ano, 
que ressoa, com todo o vigor, a ex-
traordinária revelação: AMOR, OBE-
DIÊNCIA, AUTODOAÇAO E VIDA são 
realidades inseparáveis. Uma não 
existe sem a outra, e, sendo verda-
deira, onde uma está, as outras tam-
bém estão. A experiência humana 
confirma: ninguém ama de verdade 
se não obedece, doa-se (morre) e 
gera mais vida.

Em não poucas áreas, o mundo 
é triste, doente e árido porque não 
conhece essa ‘revelação’, ou porque 
a rejeita. Uma Semana Santa fecun-
da e feliz a você e às pessoas que lhe 
são caras.

SEMANA SANTASEMANA SANTA
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O novo Coronavírus, que assusta os países de norte a 
sul, de leste a oeste, chega no momento em que o mun-
do está com uma dívida recorde e com um curto prazo 
de tempo para saldá-la. A atividade das empresas estava 
começando a crescer novamente, mas a novidade pegou 
as empresas com níveis recordes de endividamento e com 
prazos para o pagamento desses compromissos extrema-
mente curtos. Um resultado mais que certo é que com a 
diminuição da atividade por causa da epidemia, não have-
rá redução na entrada de recursos para honrar os débitos, 
colocando em risco a rolagem dos empréstimos e a sua 
sobrevivência.

Fica cada vez mais evidente que as empresas, por causa 
da desaceleração econômica dos últimos anos, acabaram 
perdendo o fôlego que, neste momento de crise, começa 
a fazer falta. O exagero de gastos em anos anteriores co-
meça, no presente, a cobrar a sua conta, pois a falta de 
uma política sólida de poupança gerou uma grande massa 
de pessoas e países endividados. O consumo desenfreado 
experimentado até 2008 no mundo e até 2014 no Brasil 
acabou desperdiçando recursos que hoje fazem falta para 
estimular os investimentos. O Institute of International Fi-
nance estima um PIB de 1%, ante 2,6% em 2019 e estes 
dados coincidem com o grande volume de vencimentos 
desses débitos, somados ao longo da década passada.

Uma boa notícia é que as famílias, com muita criativida-
de, estão conseguindo superar a falta de recursos advin-
dos das dívidas feitas nas décadas passadas. A pesquisa 
da Confederação Nacional do Comércio denominada “En-
dividamento e Inadimplência do Consumidor” (divulgada 
no dia 06 de Fevereiro de 2020), atestou que as famílias 
endividadas, em Janeiro de 2020, alcançaram 65,3% e 
comparando com a de Dezembro de 2019, cujo resulta-
do foi de 65,6%, atesta-se uma leve oscilação para baixo. 
Constata-se que, neste cenário de crise, as famílias estão 
se saindo melhor, ao contrário das empresas que, na falta 
de recursos, veem suas dívidas aumentarem a cada dia. A 
economia começa a sofrer as consequências deste “novo 
vírus” que exigirá uma atenção especial dos governantes, 
pois, mesmo que a macroeconomia (Empresas) possa so-
frer turbulências, a microeconomia (Famílias) se mostra 
como um anestésico para os efeitos colaterais do “vírus” 
na economia mundial.
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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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NA ECONOMIA DOMÉSTICA: 
A ANESTESIA PARA A NOVA DOENÇA
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“Sou Irmã Sueko Takase, Serva 
da Caridade, fundada pela Santa 
Maria Crucifixa di Rosa. Atualmen-
te pertenço à Paróquia de Nossa 
Senhora de Lourdes, em Ibiporã, 
PR. Desde o ano de 1967 eu fre-
quentava a Paróquia São Judas 
Tadeu com minha mãe e irmãos 
e ouvi o chamado de Deus para 
ingressar na vida religiosa. Então 
decidi entrar na Congregação das 
Servas da Caridade, em Morun-
gaba, São Paulo. Porém, antes de 
partir para Morungaba, em Janei-
ro de 1970, me dirigi a esta Paró-
quia para pedir a bênção de São 
Judas Tadeu, meu padroeiro. Parti 
para a minha missão no dia 05 de 
Março de 1970. Hoje, no aniver-
sário dos 80 anos desta Paróquia 
que hoje também é Santuário, 25 
de Janeiro de 2020, voltei para 

agradecer a São Judas Tadeu, com 
muita alegria, pelo dom da minha 
consagração. Deus seja louvado! 

Eu nasci no Japão. Cheguei ao 
Brasil com a minha família como 
imigrante. Minha mãe já era viúva, 
com nove filhos, sendo eu a oitava. 
Na minha família sempre tivemos 
participação na missa dominical e a 
devoção a Nossa Senhora, sustentos 
da nossa fé.  Em 1967 nos mudamos 
para a Avenida Irerê, próxima ao San-
tuário. Minha mãe nos trazia todo 

mês, no dia 28, para participar da 
missa nessa Paróquia. Ela faleceu 
em 1991, tinha grande devoção 
a São Judas e estimulava os fi-
lhos a participar ativamente da 
vida na Igreja. Agora, em minha 
missão religiosa, estou servindo 
a 88 idosos necessitados, no Lar 
Padre Leone de Ibiporã, Paraná, 
a 15 quilômetros de Londrina. 

Estou visitando as minhas irmãs 
Kayoro e Yoko que ainda moram 
perto dessa Paróquia. A minha voca-
ção foi despertada nesta Paróquia. 
Hoje peço a Deus, por intercessão 
de Nossa Senhora de Lourdes e de 
São Judas Tadeu por santas voca-
ções para a nossa Igreja. Rezemos 
sempre pelas vocações! Senhor, en-
viai operários para a vossa Igreja!”   

Irmã Sueko de Maria Imaculada, em 
depoimento a Priscila Thomé Nuzzi.

Irmã Sueko ao lado de Dom Odilo Scherer e 
Pe. Eli Lobato dos Santos, em 25/01/2020 

   Voltei para 
agradecer a São Judas 

Tadeu, com muita 
alegria, pelo dom da 
minha consagração. 
Deus seja louvado!
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DEVOTA DE SÃO JUDAS COM 50 
ANOS DE SERVIÇO À IGREJA

JUBILEU DE CARVALHO

Priscila Thomé Nuzzi.
Jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

DIA 05

DOMINGO DOS RAMOS E 
DA PAIXÃO DO SENHOR 

16h30 – Bênção dos Ramos, Procissão e 
Missa Solene – igreja nova 
Missas com a bênção de ramos: às 7h, 
8h30, 10h, 12h, 15h e 19h30 – igreja nova. 
A missa das 18h será na igreja antiga. 
Confissões na Sala São Judas das 8h às 18h. 
Bênçãos ao final de cada missa. 

DIA 06

SEGUNDA-FEIRA SANTA

15h – Missa de Nossa Senhora das Dores – 
igreja nova 
19h30 – Via-Sacra – igreja antiga 
Missa pelos falecidos às 20h, na igreja 
nova. Demais missas como de costume 
(7h, 9h, 12h e 17h). Confissões na Sala São 
Judas, das 8h às 20h. Bênçãos na Capela de 
Bênçãos, das 8h às 20h. 
 

DIA 07

TERÇA-FEIRA SANTA

15h – Missa de Senhor dos Passos - igreja nova 
19h30 – Via-Sacra – igreja antiga 
Missa pelos falecidos às 20h na igreja nova 
Demais missas como de costume (7h, 9h, 
12h e 17h). Confissões na Sala São Judas, 
das 8h às 20h. Bênçãos na Capela de 
Bênçãos, das 8h às 20h

DIA 08

QUARTA-FEIRA SANTA

15h – Missa pelos enfermos e idosos – 
igreja nova 
19h - Ofício das Trevas – igreja antiga 
Missa pelos falecidos, às 20h, na igreja 
nova. Demais Missas como de costume 
(7h, 9h, 12h e 17h). Confissões, das 8h às 
20h, na Sala São Judas. Bênçãos, das 8h às 
20h, na Capela de Bênçãos. 

NO SANTUÁRIO 
SÃO JUDAS TADEU 

CELEBRAÇÕES 

2020
Semana Santa
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WEB TV E WEB RÁDIO SÃO JUDAS TADEU
ACOMPANHE AS PRINCIPAIS CELEBRAÇÕES 

DA SEMANA SANTA PELA WEBTV SÃO JUDAS 
(PELO NOSSO CANAL: youtube.com/

santuariosaojudastadeu) E PELA WEB RÁDIO 
EM radiosaojudastadeu.com. BAIXE TAMBÉM 

O NOSSO APLICATIVO NO GOOGLE PLAY!

DIA 09

QUINTA-FEIRA SANTA

Via-Sacra às 6h, às 9h e às 12h  – igreja antiga 
20h – Missa Solene da Ceia do Senhor – igreja 
nova (Única Missa deste dia). 
Após a Missa, haverá Vigília até às 24h, na 
igreja antiga 
Confissões no Salão Dehon, das 8h às 18h. 
Bênçãos das 8h às 18h, na Capela de Bênçãos. 
 

DIA 10

SEXTA-FEIRA SANTA DA 
PAIXÃO DO SENHOR

Não haverá missas e bênçãos neste dia. 
Confissões das 8h às 14h no Salão Dehon 
Via-Sacra às 6h, às 9h e às 12h – igreja antiga 
15h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor – 
igreja nova 
17h – Via-Sacra Encenada – igreja nova 
Logo em seguida haverá a Procissão do 
Senhor Morto (Saída da igreja nova). 

 DIA 11

SÁBADO SANTO / VIGÍLIA PASCAL

7h – Ofício da manhã do Sábado - igreja 
antiga
19h30 – Solene Celebração da Vigília 
Pascal – igreja nova (Única Missa do dia) 
com Bênção do fogo novo e acendimento 
do Círio Pascal em frente à igreja. Não 
haverá bênçãos neste dia. Confissões das 
8h às 15h no Salão Dehon.
 

 DIA 12

DOMINGO DE PÁSCOA NA 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR

6h30 – Missa e procissão da Ressurreição 
(saída da igreja nova). 
8h30 – Missa Solene de Páscoa transmitida 
pela TV Gazeta – igreja nova (com os agentes 
de pastoral, voluntários, funcionários e devotos). 
Demais missas às 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 
19h30. Confissões das 8h às 12h na Capela de 
Bênçãos. Bênçãos no final de cada missa.
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DESTAQUE

REVISTA SÃO JUDAS 6

PROMESSAS:
EXPERIÊNCIA DA GRATUIDADE 

DO AMOR DE DEUS
Há no universo da devoção do povo a atitude 

de fazer promessas a algum santo de devoção: a 
São Judas Tadeu, à Nossa Senhora, ao Divino Pai 
eterno... O coração angustiado, desesperado do 
irmão que necessita de uma graça, um milagre, 
uma luz, um meio para resolver suas dificuldades e 
problemas, procura por esta prática. Mais que uma 
troca de favores, o devoto firma um compromisso 
na fé. Pede confiante a graça e, tendo-a recebida, 

realiza um gesto “prometido” em gratidão pelo 
pedido alcançado.

O mais belo é observar que os irmãos que 
realizam este gesto devocional, acabam, no 
exercício de sua fé, percebendo a grandeza da 
gratuidade e do amor de Deus, que nunca nos 
cobra nada! Não exige nada de nós, a não ser um 
coração agradecido, que mergulhe no seu infinito 
amor, bondade e solicitude.
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Departamento de Comunicação e Marketing 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

A experiência de fazer 
promessas deve nos ajudar a 
perceber que somos sempre 
necessitados da graça de 
Deus e, ao mesmo tempo, nos 
abrir aos irmãos que também 
passam por inúmeras lutas e 
dificuldades na vida. 

Quantos admiráveis 
propósitos encheriam ainda 
mais de alegria o Coração 
do Senhor, ao ver um filho 
que, tendo a graça recebida, 
distribua também essa graça em 
solidariedade com seus irmãos!

Mas há quem ainda não foi 
atendido em seu pedido e pode 
acabar tendo sua fé abalada, 
caindo em certo desalento e 
desânimo... A estes o Senhor pede 
um amadurecimento desta fé, um 
maior comprometimento com 
Sua Obra, a Igreja, a comunidade, 
os irmãos. Deus sabe de tudo, 
mais do que nós mesmos. Sempre 
somos atendidos, porém nem 
sempre do jeito que achamos ser 
o melhor para nós. É difícil, muito 
difícil pensar assim por vezes. Mas 
o Apóstolo São Paulo nos atesta 

em sua experiência madura de fé: 
“Tudo concorre para o bem dos 
que amam a Deus” (Rm 8,28).

Portanto, tudo o que 
realizamos na vida de fé deve 
estar alicerçado no amor do 
próprio Senhor que é sempre 
gratuito, sempre pronto a 
atender o que realmente 
precisamos. Ele é Pai 
perfeitíssimo e sabe de nossas 
mais reais necessidades.

Num mundo onde as 
relações humanas muitas 
vezes são marcadas pela troca 
de interesses, a experiência 
do gesto devocional das 
promessas nos ajuda a 
perceber a gratuidade de Deus 
e abre o nosso coração para 
uma fé mais comprometida e 
amadurecida. Vamos aproveitar 
toda e qualquer oportunidade 
para crescer no amor e na 
misericórdia do Senhor.

O QUE OFERECER 
EM GRATIDÃO? 

De muitas formas o fiel pode 
contribuir, em gratidão a Deus, 
pelas graças alcançadas. 

O coração de cada um poderá 
dizê-lo. Mas podemos ajudá-lo com 
algumas dicas:

• Ofereça alimentos não 
perecíveis ou uma Cesta 
Básica na Igreja, assim você vai 
ajudar famílias que realmente 
precisam de ajuda e a buscam na 
comunidade, na Obra Social do 
Santuário São Judas Tadeu, por 
exemplo.

• Torne-se Dizimista, Colaborador 
ou Voluntário da Paróquia que 
você frequenta ou onde pediu 
em oração e alcançou a graça.

• Visite alguma pessoa doente 
e converse com ela. Ofereça-se 
para lhe comprar algum remédio 
ou alimento. 

• Ofereça-se para levar algum 
familiar ou vizinho idoso a uma 
consulta médica ou fazer compras 
no supermercado ou feira.

• Dê carona a alguém da sua 
empresa ou vizinho que saia para 
trabalhar no mesmo horário que 
você.

Use a criatividade e peça 
ao Espírito Santo para que 
lhe inspire gestos de amor e 
fraternidade ao próximo.

Devotas na Sala São Judas 
participando das orações e bênçãos 
em dia 28, no Santuário.

O sr. Vinícius J. Martins vem ao 
Santuário todo ano, em 28 de 
Outubro, desde 2011, em gratidão a 
uma graça alcançada.
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SER JOVEM

WHAT IS UP??? E AÍ?
No mês passado (Março) ce-

lebrávamos o mês “dos inícios”, 
pelo menos é o que comumente 
se diz entre o nosso povo: “agora 
sim começamos o ano”; ou “de-
pois do Carnaval o Brasil começa 
a funcionar”. Inclusive nas redes 
sociais alguns, de forma burles-
ca, desejavam aos seus amigos 
(as): “Feliz ano novo!”

Não obstante a essa maneira jo-
cosa de se brincar, nós, como Igre-
ja, com seriedade e respeito, no 
tempo propício que foi o Tempo 
Quaresmal, iniciamos a Campanha 
da Fraternidade 2020. Com o tema 
“Fraternidade e vida: dom e com-
promisso” e o lema: “Viu, sentiu 
compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 
33-34), somos motivados à seguin-
te pergunta: “What is up? E aí? O 
que vamos fazer? Como vamos 
proceder? O que vai rolar?”

No primeiro dia de Março tam-
bém iniciamos aqui no Santuário a 
“Catequese da Crisma 2020”. Apro-
veitando o momento, tivemos um 
“bate-papo” com os pais de nossos 
crismandos. E o assunto da con-
versa, inspirados pelo Bom Sama-
ritano foi: O que esperam? Como 
caminharemos? E aí, vocês veem, 

sentem e cuidam de seus filhos? A 
partilha, podemos tentar resumir 
em dois pontos: primeiro, todos 
veem, sentem e cuidam, mas têm 
um desejo sincero de fazer “algo 
mais”. E o segundo, existe um “gri-
to” de esperança e desejo ardente 
de que eles (adolescentes e jo-
vens) mantenham-se no caminho 
de Jesus Cristo.

O texto-base da CF 2020 sinali-
za e nos ajuda  a VER quais são as 
grandes  adversidades que sofrem 
nossos adolescentes e jovens. Pre-
cisamos VER, SENTIR e CUIDAR 
dessa realidade. Alguns dados nos 
chamam a atenção:

* 22, 6% das crianças e adoles-
centes (0-14 anos) vivem em ex-
trema pobreza.

* 2,5 milhões de crianças e ado-
lescentes trabalham.

* 11, 7 mil crianças e adolescen-
tes são vítimas de homicídios.

* No Brasil, 5, 8% dos habitantes 
sofrem de depressão e é uma rea-
lidade cada vez mais presente na 
vida dos adolescentes e jovens.

* A automutilação, uma prática 
crescente: reflexo da incapaci-
dade de lidar com os sentimen-
tos, angústias, medos, tristezas 
e conflitos.

* Em 2016 no Brasil acontece-
ram 11.433 mortes por suicídio 
(31 casos por dia). Os jovens, 
entre 15 e 29 anos, estão entre 
as maiores vítimas.

Enfim, diante desse panorama, e 
aí? O que faremos? Sem dúvida 
nenhuma, fazer o caminho do 
“Bom Samaritano”, sem qual-
quer indiferença, preconceitos, 
mas “olhando” com o coração 
para aquele que muitas vezes 
está caído ao nosso lado, ou ain-
da, não está prostrado, porém 
clama por atenção. De manei-
ra especial, somos convidados 
a ver, sentir e cuidar de nossos 
adolescentes e jovens, pois eles 
são “as promessas de vida, são 
os protagonistas do presente e 
do futuro.”

Pe. Erick Max Humberto,scj
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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:

Sexo: F (   ) M (   )

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!
Como toda Família temos um amor especial uns pelos 
outros! Assim, acolhemos você querido devoto com 
muito amor e carinho em nosso Santuário. Ajude-nos a 
dar continuidade aos nossos projetos de Evangelização e 
reformas necessárias. 

FAÇA PARTE DA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS 
TADEU E COLABORE para que nosso Santuário seja 
sempre a sua casa, espaço de acolhida e devoção! 

Destaque e entregue o cadastro preenchido, em nossa 
Secretaria Paroquial ou envie para: santuario@saojudas.
org.br ou pelo WhatsApp (11) 9 9204-8222. Você 
receberá mensalmente a Revista dos Devotos São Judas 
Tadeu, com atualizações sobre tudo o que acontece em 
nosso Santuário.
 
Participe! A DOAÇÃO É ESPONTÂNEA. 
Mais informações: www.saojudas.org.br



REVISTA SÃO JUDAS  - ABRIL DE 2020

 “Eu creio e confio em 
nosso padroeiro São Ju-
das Tadeu...” 
#aquisomostodossaojudas

Renata G. Almeida 
Silva

“Desde os meus 16 
anos de idade... Sempre 
pedi e ele sempre me 
atendeu. Agora eu só 
agradeço”

Rosalina Andre 
Rodrigues

“(Tenho devoção) por-
quê ele sempre intercede 
por mim a Jesus Cristo, tam-
bém  a nossa mãe de Deus. 
Amém! Tudo o que peço, ele 
alcança por mim!”

Celia Maria de Souza

“Sou devoto de São Ju-
das porque  vou nas missas 
de São Judas Tadeu!”

Adriano Alencar com o 
Cardeal Dom Odilo Pedro 

Scherer 

Nós somos Santuário 
São Judas Tadeu!

ESPAÇO DOS DEVOTOS 

10

 “Minha família frequenta o Santuário São Judas há muitos anos. Co-
mecei a frequentar quando minha filha foi batizada e depois fez a pri-
meira Eucaristia. Hoje ela participa ativamente como coroinha e também 
em outros segmentos. Estamos presentes sempre na igreja e colaboramos 
quando o Santuário precisa. Meu domingo fica completo quando vou ao 
Santuário em alguma missa. Vou para casa fortalecida e cheia de muita luz 
e confiança. Agradeço a Deus toda a graça que recebo e o quanto me faz 
bem partilhar de momentos únicos com todos os irmãos do Santuário”.

Maria Aparecida de F. Amaral com 
Orlando Silva do Amaral e Fernanda de Freitas Amaral
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Envie-nos uma foto sua com a sua mãe, 
seu nome e telefone para: 
santuario@saojudas.org.br
pelo whatsapp (11) 99204-8222 ou 
diretamente em nossa Secretaria 
Paroquial até o dia 10/04/2020. 

Este será um presente inesquecível para 
ela e para nós também... Participe!

Colaboração de Graziela Bracco.
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“Sem Deus eu não sou 
nada”.

Emília de Simone 

“Eu sou devota de São 
Judas Tadeu porque nos 
momentos das maiores 
aflições da minha vida, 
ele intercedeu por mim.”

Priscila Vieira Tadeu 
de Jesus com o filho 

Maximus Antônio 
Vieira Tadeu de Jesus

 “São Judas Tadeu, 
santo das causas 
perdidas e desesperadas. 
Já alcancei muitas graças! 
São Judas Tadeu rogai 
por nós que recorremos 
a vós”.

Maria do Carmo Freitas 

 “Eu sou grata a São 
Judas Tadeu por muitas 
graças alcançada!”

Margarida Maria de 
Sousa Lima

 “A São Judas Tadeu, 
minha eterna gratidão 
por todas as graças 
alcançadas desde 1975, 
quando me tornei seu 
devoto fiel”.

José Antônio Braz Sola

“Há 40 anos, eu não 
conhecia esse santo... 
Morava no Socorro e 
minha vizinha teve o filho 
atropelado e o deram 
como morto. Na hora ela 
clamou por São Judas 
Tadeu e ele se levantou. 
A partir desse dia passei 
a ser devota, pois eu 

vi o milagre na minha frente. Meu filho nunca 
completava 1 ano de serviço, e entreguei nas mãos de São 
Judas Tadeu, e prometi que o primeiro salário dele seria 
para São Judas. Nesse último emprego ele está há 7 anos.  
São Judas para mim é tudo, sou muito devota dele!”

Maria do Carmo da Silva Lima
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DEVOÇÃO
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SÃO JUDAS EM QUADRINHOS

Continua...




