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E mais: Homenagem às Mães com um mural
muito especial de fotos. Confira!

#80 ANOS COMPARTILHANDO FÉ,
DEVOÇÃO E ESPERANÇA!
Somos Família! E estamos juntos, afetiva e espiritualmente, através da nossa fé, das orações recíprocas e
missas transmitidas pelos meios de comunicação (redes sociais, site, rádio, tv). Através desses meios, temos
recebido muitas manifestações de carinho, de proximidade, dos devotos de São Judas Tadeu. Confira algumas!
Hoje, 28, seria dia de ir ao
Santuário, como faço todos
os meses. Infelizmente não
é possível. Mas, diante desta
pandemia, São Judas, peço que
interceda por todos nós, que
recorremos a vós.
Alexani Barbosa
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“Participei da missa de São Judas
(Domingo de Ramos, 05/04/20).
Olha como está minha casa”
Marly Figueiredo

Sábado Santo (11/04/20)
visto de casa pelo Youtube do
Santuário, por
Cidinha Panhoca.

Domingo de Ramos mais
fortificado pelo Espírito Santo
no isolamento, unidos rezamos.
Rosana Viana Soares.

“Meu santo do coração, eu o amo. Olhe e proteja a todos nós, o mundo todo. Peço que interceda por todos
nós nesse momento difícil. Amém!”
Tania Regina Zamboli

“Quinta-feira Santa (09/04/20), no dia em que celebramos a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio, inseparáveis,
reconhecimento e gratidão aos Padres de nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, pela permanente dedicação, ação
evangelizadora e acolhida ao povo de Deus. Dignos de nota, também, a continuidade das celebrações, pelos meios de
comunicação e o atendimento individual e apoio aos que os procuram, neste momento delicado de pandemia. Continuem
as bênçãos. Multiplicam-se nossas orações por todos: pelo Papa e todo o clero. Sabemos que estão rezando por nós.
Obrigada!”
Maria Alda Fragoso Colmanette
FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU:

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

@saojudastadeusp

@santuariosaojudastadeu

(11) 9 9204-8222
santuario@saojudas.org.br

EDITORIAL

MAIO E O PENTECOSTES
Conforme nos foi possível, celebramos a Páscoa da Ressurreição
do Senhor, na primeira quinzena de
Abril. Celebramos de um jeito muito
diferente. Penso que, a maioria do
nosso povo fiel celebrou a Páscoa
em família, em torno da Palavra de
Deus e de alguns sugestivos símbolos. Bendito seja Deus por todas as
famílias que se reuniram e rezaram!
Se for da vontade de Deus, o pior
desse tempo de assustadora ameaça de contaminação já vai passando,
e nós poderemos voltar a nos encontrar e retomar nossas atividades.
Ninguém tem dúvidas de que haverá muito para fazer. Uma atividade
que não deve faltar, é uma séria reflexão sobre quais lições esses acontecimentos nos ensinam.
Chega o mês de Maio, com suas
comemorações tradicionais: com
São José Operário, Maria e Isabel,
as Mães e algumas noivas. Abrimos
o mês com São José e o Dia do Trabalho. Infelizmente, continua grande
o número de pessoas sem emprego
e grandes necessidades também. O
mínimo que podemos fazer é: não
desperdiçar os bens e sim reparti-los.
Junto com nossas orações devem ir
nossas ações. Depois vem o dia das
Mães. É provável que, neste ano, as
homenagens e comemorações sejam feitas de modo mais modesto e
em família. Com isso, vai muito bem,
uma boa conversa, entre pais e filhos, sobre a seriedade que é a maternidade. Com ela não se brinca.
No fim de Maio, há uma bela novidade: no dia 31, festa da Visitação

de Maria a Isabel, neste ano, ocorre
a Solenidade de Pentecostes. Celebrar Pentecostes é celebrar a vinda
do Espírito Santo sobre os apóstolos
e discípulos reunidos com Maria. É
também celebrar o nosso “pentecostes”, pois, o mesmo Espírito foi
“derramado em nossos corações”
(Rm 5,5), quando recebemos os
Sacramentos do Batismo e Crisma.
Da mesma forma que o Espírito foi
a “força do Alto” (Lc 24,49) para os
discípulos, também o é para nós. É o
Espírito Santo que nos torna fortes e
capazes de combater o que é mal e
de praticar o bem.
Em nosso Santuário, se Deus permitir, vamos rezar o Ofício de Vésperas e Novena ao Espírito Santo,
do dia 19 ao 27/05, às 18h, na igreja
antiga. Desse modo, queremos nos
preparar para celebrar Pentecostes.
Entre as grandes lições que os
acontecimentos das últimas semanas nos ensinam é que, o planeta
Terra não suporta mais ser maltratado. Temos que aprende a produzir
e consumir menos. Temos que respeitar limites. A Terra deu o recado:
“Ou vocês param ou eu paro vocês”.
Temos que ser menos virtuais e mais
reais. O recado foi dado: “Ou vocês
se encontram na mesma casa para
conversar e interagir, ou eu tranco
vocês em casa”.
Pe. Eli Lobato dos
Santos,scj
Pároco e Reitor do
Santuário São Judas
Tadeu

REVISTA SÃO JUDAS APENAS ON-LINE
Esta Revista São Judas de Maio/2020 (edição número 95) circulará apenas
pelo site e redes sociais da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, devido à
pandemia do Coronavírus. Juntos passaremos por essa situação e teremos
dias melhores. Contamos com a compreensão de nossos leitores!
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PARA O
FUTURO,
NOVAMENTE
ESCOLHER É
IMPORTANTE
Em Outubro os brasileiros irão
às urnas para escolher seus representantes municipais (Prefeitos e
Vereadores). O pleito vai acontecer no dia 4 de Outubro de 2020,
será o primeiro em que os partidos
não farão alianças na disputa para
as câmaras municipais, contudo,
será permitido somente para as
prefeituras. O 2º turno das votações realizar-se-á no dia 25 deste
mês. Os cargos a serem preenchidos serão de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para participar, no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o estatuto do partido deve
estar registrado até seis meses de
antecedência do 1º turno.
Para as eleições de vereadores
estarão proibidas as coligações
partidárias. Na eleição passada,
eram levados em consideração no
cálculo para a distribuição das cadeiras, os votos dados a todos os
partidos da aliança. Os candidatos
a prefeito, a partir desta eleição,
poderão coligar-se com outros
partidos na disputa eleitoral. Para
aumentar a participação das mulheres, existe a obrigatoriedade de
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reservar 30% como cota mínima.
Para prefeito ou vice, 21 anos é a
idade mínima e 18 anos é a mínima para vereador. A data inicial
para que os pré-candidatos possam arrecadar recursos por meio
de vaquinha eletrônica é o dia 15
de Maio, contudo, a liberação do
recurso está condicionada ao registro da candidatura.
O início da propaganda para a
eleição é 15 de Agosto, mas de
forma que não explicite o pedido
de voto. A propaganda na TV e no
rádio é gratuita e só permitida nos
35 dias que antecedem à antevéspera do dia das eleições. Na internet é permitido que a campanha
seja feita por meio de redes sociais,
blogs e sites. Impulsionamento de
conteúdos de partidos e candidatos
poderão ser contratados, mas quando feito por pessoa física é proibido.
É proibido, de qualquer natureza,
fazer propaganda na rua, (placas,
faixas, incluindo pinturas, bonecos e
cavaletes) em locais de propriedade

REVISTA SÃO JUDAS - MAIO DE 2020

Foto: Reprodução

O REAL DA REALIDADE

privada como centros comerciais,
clubes, cinemas, lojas, templos, ginásios e estádios. Esta proibição se
estende à sinalização de tráfego,
passarelas, pontes, viadutos e paradas de ônibus, postes de iluminação
pública, árvores, cercas e muros. A
propaganda é vedada em outdoors, inclusive eletrônicos.
As eleições municipais são um
momento importante da democracia, pois consolidam as forças
políticas que irão disputar as próximas eleições que preencherão
os cargos estaduais e federais.
Desta forma, é muito importante que cada brasileiro procure se
informar e formar sua opinião,
pois somente assim, a democracia brasileira será sinal de “Ordem e Progresso”.
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

O SANTUÁRIO EM SUA CASA!
Durante a pandemia do novo Coronavírus, as
missas da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu estão sendo celebradas sem a presença física dos fiéis, mas podem ser acompanhadas pela TV aberta
aos domingos, pela rádio e pela internet, Youtube
(Abaixo, horários e locais). Tudo com a responsabilidade de continuar levando a Palavra de Deus e
os fiéis devotos de São Judas Tadeu possam fazer
a sua comunhão espiritual com Cristo e rezar em
suas casas. As intenções para missas de 7º e 30º
dias estão sendo lidas na missa das 15h de segunda a sexta-feira e na missa das 12h aos sábados.
Faça o seu pedido de oração pelo site: www.
saojudas.org.br/pedidos-oracao. As intenções são
apresentadas de forma comunitária. Como acompanhar:
TV aberta
Aos domingos, às 8h30 pela TV Gazeta.
Rádio
De segunda a sexta-feira, às 17h, pela Rádio 9 de
Julho 1600 AM.
Internet
De segunda a sexta-feira, às 12h, 15h e 17h e aos
sábados às 12h, via Youtube e via Web Rádio:
www.youtube.com/santuariosaojudastadeu
www.radiosaojudastadeu.com
Bênçãos e Confissões: diariamente, das 9h às
15h, na Sala São Judas.
Secretaria Paroquial: somente atendimento telefônico, das 9h às 17h (segunda a sexta) e das 9h
às 15h (sábados e domingos). Confira mais informações no site do Santuário: www.saojudas.org.br
AJUDE-NOS A EVANGELIZAR!
Família dos Devotos de São Judas Tadeu
Doações online: www.saojudas.org.br
CNPJ 63.089.825/0115-02.
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

SUA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
É MUITO IMPORTANTE!
A maior parte das entradas financeiras da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu vem de doações dos fiéis, na coleta das Missas e nos cofres
da igreja. Como as celebrações foram “fechadas”
ao povo, em função do distanciamento social
(pela pandemia do novo coronavírus), essas receitas caíram drasticamente.
Com os fiéis católicos do mundo todo, nos
unimos em oração, pelo fim desta pandemia.
Mas em meio a tantas mudanças e desafios, é
de extrema importância a generosa contribuição de todos, enquanto “Família dos Devotos
de São Judas Tadeu”. Não deixe de realizar suas
doações, sobretudo nesse momento! Para continuar mantendo esse Santuário, contamos com a
sua colaboração concreta. As doações permitem
que continuemos firmes em nossa caminhada
evangelizadora; anunciando a Palavra de Deus,
desenvolvendo ações sociais, promovendo a formação religiosa, além de melhorarmos a estrutura do Santuário. Além disso, a sua doação vai
permitir que continuemos nos comunicando e
evangelizando, através dos meios de comunicação (rádio, internet, revista, jornal), que têm sido
fundamentais nesse tempo de pandemia. Mesmo de longe, continuamos unidos, na fé, mas
também na manutenção desta Casa de Deus,
responsabilidade de toda essa família. Por isso,
contamos com você! Para depósitos, bancários,
de qualquer valor para: PARÓQUIA SÃO JUDAS
TADEU - CNPJ 63.089.825/0115-02.
BRADESCO, AGÊNCIA 2818-5, CONTA CORRENTE
000028-0.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OPERAÇÃO 003,
AGÊNCIA 0255. CONTA CORRENTE 00000239-0.
SANTANDER, AGÊNCIA 3706, CONTA CORRENTE
130051750.
Após a sua doação, se possível, envie uma foto
do comprovante para santuario@saojudas.org.br
ou whatsapp (11) 9 9204 8222.
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

Cecília e a mãe Cleide

Ana Júlia Pereira de
Souza e filho Ricardo
Bruno Souza Lima

Alix Cunha Lima Veras, filhos e netos

Mãe Alma Girardi Uller

Agradecemos a todos os devotos de São
Judas Tadeu que enviaram foto com a sua
mãe para que pudéssemos prestar essa
singela homenagem.
Que a melhor Mãe do mundo, a Mãe do
Filho de Deus, inspire os sentimentos de
nossas mães e as abençoe hoje e sempre!

Foto mãe e avó
Bernadete Cisotto Lucio
Andreza e a mãe Josefa (falecida)

Vovó Mercedes e marido com a
filha Val e vovó Clementina com
filho Fábio e neto João Manoel

Mãe Zuleica Maria Pires
Alves e a filha Raquel
Lima Coutinho

Tânia da Paixão de Souza Duarte
com marido, filhos e neto

Bisa Jacira com a filha Deisy,
netas e bisnetos
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Sr. José Luiz Ferreira
com sua mãe, Raquel
Santina Ferreira.
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Dna Joana em família com
filho, nora, genros, netos
e bisnetos

Cesar Guedes e a mãe Mariazinha

Emilia com a mãe Carmela

Fernanda de Almeida Barros

Doracy Danelon Marim e a
filha Carmen Julia Marim

Joana Macedo de Souza e a filha
Sônia Ap. Pereira de Souza

Dna Perpétua com a filha
Vanessa e neto Davi

Filha Cristiane a a mãe Iracy

Mãe Áurea

Isabel e sua mãe
Silvana Marabelli

Adriana e mãe
Maria Ap Giacomo

Jorge Luiz e a mãe
Mônica Pereira
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

Mãe Eva com as filhas
Ana e Regina

Mãe Maria e as filhas
Tatiane e Vilma
Mãe Kathia

Mães Ana e Sandra Uller

Marcello Curi e
sua mãe Verginia

Mães Bernadete Maria, Maria
Madalena, Pedrilha Battistella
Cisotto e Maria Cristina

Mamães e irmãs Maria da
Saúde Doria e Tereza Doria

Maria do Socorro
Monteiro e seus 5 filhos
Maria de Lourdes
e Anderson

Maria Helena e a
filha Priscila Godoy
França

Marlene e a filha
Ana Helena
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Maria Stella e seus filhos
Fernando Tadeu e Patrícia
Aparecida

Bruno dos Santos Botelho
e sua mãe Maria Elizabeth,
devotos de São Judas

Edileuza e a mãe
Rosa Maria

Cristina Barile de Oliveira
Zanoncelli com seus 3
filhos

Mãe Ana Elias Fragoso, neta
Maria Beatriz e filha Maria
Alda Fragoso Colmanette
Mãe Cláudia Dal
Maso Lino e filha
Ísis Dal Maso Lino

Mãe Ana Ulianá
Moreira e filhos

Olga Miraldo
Samelo, mãe de
Vera Samelo
Mãe Maria José Stano Dal
Maso e filha Cláudia Dal
Maso Lino

Mãe Dna Maria de
Lourdes Lana Silva com a
família
Ruth Rodrigues
Pequino e filhos

Mãe Maria Luísa
Alfonso

Maria de Fátima com a
mãe Dona Severia e os
filhos Raul e Rita

Valéria e sua mãe
Maria
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Maria Olga Cordero
Tatiana Cordero de Vicentini dos Santos,
Thalita Cordero de Vicentini, Luiza Cordero
de Vicentini Salim Oliveira

Maristela e Sueli Ciarrocchi
Marise com a mãe Mari

Raquel Santina e a
filha Raquel Ferreira Parise

Roberto da Silva e a esposa
Elizabete e sua mãe Maria
Garcia da Silva

Sebastiana e a
filha Cleo Silva

Sheila com a mãe Alzira

Silvana e mãe Maria
de Lourdes

Suad Achoa Mello e filhos
Cristina, Paulo, Yara,
Alfredo e Carlos

Rosimere e a
mãe Nauzira

Shiela e os filhos Levi e
Larissa Ciarrocchi

Silvano Novaes com a mãe
Maria de Lourdes

Para as próximas edições da nossa Revista São Judas, envie fotos e depoimentos sobre a sua
Devoção a São Judas Tadeu, através do e-mail: santuario@saojudas.org.br
pelo whatsapp (11) 99204-8222 ou diretamente em nossa Secretaria Paroquial.
Colaboração de Graziela Bracco
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SER CRIANÇA

O NASCIMENTO
DE UMA MÃE
De acordo com o psicanalista
e pediatra inglês Donald Winnicott (1896- 1971), “É provável
que a capacidade de ser feliz na
vida dependa de um tempo e de
uma pessoa: o primeiro ano de
vida e a mãe.” A formação do
vínculo materno não é automática e imediata, pelo contrário,
é gradativa e portanto necessita
de tempo, compreensão e amor
para que possa existir e funcionar adequadamente. O período
da gestação é fundamental para
a construção desse laço afetivo e
é estabelecido pela mãe, através
do contato com o feto, através
da fala (SIM, o feto pode escutar
!!!!), do toque na barriga e do
afeto. A mulher constrói uma
crescente integração com seu
bebê enquanto feto (ainda no
ventre) e com isso favorece a organização e amadurecimento da
identidade desta criança.
Independente de ser uma gravidez planejada ou não, a sensação da mulher se sentir MÃE
pode começar a existir desde o

início da gestação. As incertezas inerentes a cada período :
ameaça de abortamento ( nos
3 primeiros meses) , dúvidas
em relação a formação física e
desenvolvimento do bebê, ansiedade em relação ao tipo de
parto, são fatores que variam de
mulher para mulher e permitem
uma maior ou menor consciência na maternidade.
A mulher grávida precisa do
apoio emocional do companheiro
e da família, principalmente em
momentos de tensão e estresse.
A figura paterna é fundamental
no desenvolvimento do vínculo
familiar, podendo trazer à gestante maior tranquilidade e conforto.
Toda forma que o pai tem de melhorar o estado emocional da companheira gestante é bem-vinda,
acompanhando e compreendendo
as mudanças físicas e psicológicas
da mulher e estreitando a parceria.
A criança nasce indefesa e incapaz de perceber de modo organizado os vários estímulos externos e cabe à mãe ser o agente

facilitador e o suporte adequado
para que as capacidades inatas
do bebê se desenvolvam e atinjam todo seu potencial.
A mãe, ainda antes de o bebê
nascer, e nas semanas a seguir ao
parto, desenvolve uma enorme
capacidade emocional para se
identificar com as necessidade
mais básicas do seu bebê, para
cuidar, dar afeto e proteger esse
novo ser. A primeira relação social
do bebê seria com a mãe através
da amamentação. O leite, o calor
e o contato com a pele da mãe,
seu cheiro ( que ele reconhece) ,
e o som dos batimentos cardíacos
o instigam. É assim que ele descobre o mundo e começa a ter
consciência de si mesmo. O ato
de amamentar dá ao bebê a sensação de amparo e acolhimento.
As bases da saúde mental são
moldadas na infância, através do
ambiente proporcionado pela
mãe, pai e familiares. As emoções
positivas, os cuidados e o ambiente
afetivo que rodeiam o bebê contribuem para seu desenvolvimento
harmonioso na infância, ajudando
na adaptação às diferentes realidades, e ensinando a lidar com adversidades inerentes à vida.
A formação de uma criança em
jovem e em adulto tem relação
direta com as lições e morais recebidas na infância, tanto pelos
pais, família, escola, amigos e a
sociedade em que cresce e vive.
É claro que, tratando-se de
desenvolvimento humano, esse
tema nunca será uma ciência
exata, porém, uma boa relação
entre MÃE e FILHO, desde a gestação, pode influenciar positivamente na formação de uma pessoa mais saudável.
Dra. Rosangela Pimenta da Silva

Ginecologista e obstetra no Hospital Geral de
Guarulhos e parceira da Obra Social São Judas Tadeu
no Projeto Colo Materno dirigido às Gestantes
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fé te salvou” (Mc 5,34; 10,46-52).
Que relação têm os milagres e a fé? (cf Mt 8,610; 21,22; Mc 9,23ss.) Com absoluta certeza,
para Jesus, a fé supera todo e qualquer milagre
(cf. Mc 11,22ss.). “Mais felizes os que crêem sem
ter visto” (Jo 20,29b) – disse Jesus a Tomé, quando tocara o seu lado transpassado, presente no
seu corpo ressuscitado. Para Jesus é muito claro:
se os milagres não despertam ou ajudam-nos a
crescer na fé e no compromisso com seu Reino
são como palha seca espalhada pelo vento (cf. Sl
35,5; Mt 7,15-20). São Paulo dirá mais adiante:
“Sem o amor de Cristo eu nada sou!” (ICor 13) A
vontade de Deus não passa por conceder ou não,
milagres simples e unicamente, mas pela pedagogia de nos fazer crescer na dinâmica da fé e do
amor (cf. Jo 10,10).
Se os milagres nos levam a crer no Pai do Céu
e amar como Seu Filho Jesus nos amou, na comunhão do Espírito Santo que nos faz comunidade, eles já cumpriram sua razão de existir. Os
milagres não tornam tais e tais pessoas mais especiais ou privilegiadas, mas são sinais de algo
muito superior (cf. Jo 8,12).

Foto: Priscila T. Nuzzi

Creio que você em algum momento da vida já
suplicou a Deus, ou pela intercessão de São Judas, algum milagre. Alguns já foram tocados por
essa graça, outros talvez não. Há irmãos que sentem que a graça recebida foi milagrosa, outros
que simplesmente as situações se conduziram
por uma bênção ou uma graça especial, porém
não consideram ser um milagre.
Mas afinal, o que é um milagre? Milagre é todo
acontecimento que tem um caráter extraordinário e que desafia o curso natural das coisas. O milagre sempre desafiará a lei da natureza, sempre
será algo inexplicável. Porém, o fato nem sempre
tem uma intervenção direta de Deus. Como que
uma prova de que Ele interveio na situação de
modo mágico, miraculoso e espetacular. Diante
de nós fica sempre um mistério a se investigar
com profundidade.
Deus não controla tudo, apesar de poder controlar, mas não consta na história da Criação
essa atitude Dele. Ele sempre age, sempre está
presente, porém sem nunca desconsiderar nossa liberdade e nossa condição de criaturas. Deus
respeita nossa independência natural, pois foi
assim que nos fez (cf. Gn 1,28. 9,7; Sl 8,5; Hb 2,7).
Ele não nos abandona, mas também não toma
nosso lugar (cf. Jo 5,1-16; Jo 14,12; Mc 16,15-20).
Deus nos criou com muitas capacidades e nos
deixou bem claro, que é nossa responsabilidade
o cultivo de nossa existência e de toda a Criação.
Com Ele somos co-responsáveis pelo progresso e
manutenção da sua obra (cf. citação 1ª).
Então, quando e como os milagres acontecem?
Para a nossa Teologia Cristã Católica os milagres,
como acontecimentos extraordinários, que mudam o curso das leis da natureza são raros e de
difícil e misteriosa constatação e atribuição. A
base dessa sabedoria parte do próprio Evangelho. Diz-se que Jesus realizava muitas curas e
milagres, porém do próprio Jesus nunca se ouviu: “Eu agora farei o milagre”. Mas, em todos os
eventos em que se relatam milagres e curas de
Jesus, sempre há uma referência à fé: “Vai a tua
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Os milagres nos encantam, nos enchem de
admiração e perplexidade. Mas se não compõem no mesmo peso e valor o substrato da
santa disciplina da fé, da oração, do estudo e
da busca interior do caminho de Jesus, e se
não nos motiva a uma profunda conversão e
constante crescimento espiritual e humano,
não passará de uma poeira dissipada no mar
(cf. Jo 6; Jo 12,18).
A fé, ainda que seja do tamanho de um
grão de mostarda (muito miúdo) removerá
montanhas, afirmará o Senhor (cf. Jo 6). Portanto, a pergunta fundamental não é o “O
que é milagre?” mas, “O que é ter fé?” E “O
que é amor”? Se o milagre está a serviço das
respostas a essas questões, ele tem sua importância. Entretanto, se ele se desconecta
destas duas realidades, de nada serve.
Um último exemplo é em relação à vida dos
santos. Ao longo dos séculos, a Igreja foi confirmando as verdades de sua doutrina e ensinamento pelos que deram exemplo, os santos. Eles, com sua vida, formam um tecido de
autenticidade da vida cristã e testemunham
a ação de Cristo na história. Há muitos milhares de santos. A Igreja (povo, instituição,
membros) percebeu que o milagre seria uma
assinatura de confirmação para que pudesse
apresentar publicamente alguns santos como
exemplares. Esse processo chamado canonização, pede como um sinal, um milagre divino para assinar que realmente determinada
pessoa serve como exemplo público de fé
cristã (Catecismo da Igreja Católica nºs de
683 – 1065).
Como se pode notar, o milagre é algo muito
sério. A Igreja não brinca com os milagres, e
por sua mais que bi-milenar sabedoria e ciência é que tem a autoridade para analisar sua
existência e sua razão de existir.
Milagres acontecem, são importantes, sim.
Todavia não são a única resposta de que Deus
está presente e age. Deus é, digamos assim,
oni-agente. Age em tudo, porém perceber
sua ação e sua lógica, na nossa realidade que
é limitada, requer de nós uma profunda e experiente sabedoria de fé. Vida de oração, direção espiritual, estudo, meditação e leituras
espirituais são imprescindíveis para discernir
com precisão o sentido dos milagres.
Departamento de Comunicação e Marketing da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
Departamento de Comunicação e Marketing da Paróquia/Santuário
São Judas Tadeu
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SANTUÁRIO EM FOCO

FAMÍLIA DOS DEVOTOS
DE SÃO JUDAS TADEU!
Ajude a dar continuidade aos projetos de Evangelização
deste Santuário, sendo um Devoto colaborador da Família
dos Devotos de São Judas Tadeu!
FAÇA PARTE DA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS
TADEU E COLABORE para que nosso Santuário seja sempre
a sua casa, espaço de acolhida, oração, propagação da
Palavra de Deus e devoção a São Judas Tadeu!
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

SEJA UM
EVANGELIZADOR!
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.
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DEVOÇÃO

Querido Povo de Deus, vamos pedir ao Senhor para que
termine essa pandemia do Coronavírus e se restabeleça
a tranquilidade a todas as nações do mundo. Que
intensifiquemos as nossas orações, buscando em Deus a
segurança e salvação.
Jesus, numa das suas revelações a Santa Brígida, disse:
“Invocai com grande confiança ao meu Apóstolo Judas
Tadeu. Prometo socorrer a todos que recorrerem a ele nos
casos mais desesperados.” Portanto, peçamos a proteção e
intercessão de nosso Padroeiro, São Judas Tadeu:

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
EM TEMPO DE PANDEMIA
São Judas Tadeu, fiel servo e primo de Jesus, socorro nos
casos desesperados, nossa sociedade vive hoje um tempo de
insegurança e fragilidade por causa do novo Coronavírus.
Como vossos devotos, pedimos a vossa intercessão junto a
Deus Pai de misericórdia, para que tenha compaixão de nós
nesse tempo de crise. Aumentai em todos a caridade fraterna e
protegei-nos do contágio e de todo o mal.
Confiamos aos vossos cuidados, Apóstolo de Cristo, todos os
doentes e suas famílias, os médicos, enfermeiros e a todos
nós, para que cada um cumpra a sua tarefa no combate a esta
pandemia.
Arrancai da nossa mente pensamentos perturbadores que
possam propagar medo, pessimismo, angústia e egoísmo. Que,
mesmo em meio aos desafios, tenhamos coragem e força para
enfrentar este período com consciência, inteligência e empatia.
Reavivai em nosso coração e atitudes, a esperança, o cuidado
com os mais fracos e idosos, a compaixão para com todos.
São Judas Tadeu, que tantas graças concedeis a vossos devotos,
suplicai ao Senhor por vosso povo para que não perca a paz e
serenidade e concedei a nossos governantes, discernimento e
responsabilidade. Enfim, que sejamos, como vós, discípulos e
missionários semeadores de fé e confiança em Jesus Cristo, nosso
Senhor e Salvador. São Judas Tadeu, rogai por nós que recorremos
a vós e livrai-nos de todas as aflições. Nós cremos que, no Coração
de Cristo, por intercessão de Nossa Mãe Aparecida e sob a vossa
proteção, não seremos desamparados. Amém!

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU:

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

@saojudastadeusp

@santuariosaojudastadeu

(11) 9 9204-8222
santuario@saojudas.org.br

