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#80 ANOS COMPARTILHANDO FÉ,
DEVOÇÃO E ESPERANÇA!
Saudades! Padres com saudades dos fiéis e fiéis com saudades dos Padres. A vida de uma
comunidade modificou-se com a pandemia, mas não afastou o carinho e as manifestações de
fé. As redes sociais do Santuário têm recebido recadinhos dos devotos de São Judas Tadeu que
sentem falta da Casa de Deus. Confira:
“É muito triste ver o Santuário vazio, não poder estar aí participando, mas o que me consola é poder ver pela
internet. Que Deus abençoe a todos. E rezo para que tudo volte ao normal.”
Ivani Traldi
“Nós agradecemos o empenho de todos vocês do Santuário de São Judas!!! Deus os abençoe sempre.”
Terezinha Matoso Lima
“É muito triste ver o Santuário vazio, não poder estar aí participando, mas o que me consola é poder ver pela
internet. Que Deus abençoe a todos. E rezo para que tudo volte ao normal.”
Cleo Silva
“Que saudades de estar no Santuário todo dia 28, passar em cada imagem e agradecer pela vida! Tudo vai
passar, vamos voltar a nossa vida, com fé em Deus e São Judas Tadeu!”
Anik Batista
“Que saudades do Santuário... Não vejo a hora de passar tudo isso, para estar presente com todos vocês! Um
abraço em todos!”
Maria Socorro de Lira
“Saudades das minhas missas! Que Deus mande essa pandemia embora, proteja as famílias, especialmente a
minha!”
Noemia de Fátima

Colaboração de Renata Souza
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

Nesta Edição

EDITORIAL

“A quem deveis temer” (Lc 12,5)
1 – TEMPO MUITO DIFERENTE. Desde Março deste ano, imagino que,
como eu, milhares e milhares de pessoas, pelo menos uma vez, pensa ou
pensou na possibilidade de adoecer e
de morrer. Acredito que muita gente
passou a refletir como seria se viesse a
adoecer gravemente, sofrer um pouco
(ou muito), e, solitariamente, encontrar a “irmã morte”. É possível que em
todo o mundo, a maioria da população,
por um momento, tenha parado e se
perguntado: “Será que vou contrair o
vírus? Será que encontrarei lugar no
hospital para me tratar ou vou passar
aquela aflição que se vê nos noticiários? Será que o fim de minha vida está
próximo?” São interrogações perfeitamente compreensíveis.
Ao menos para o povo brasileiro, que
está na casa dos sessenta para setenta anos, todos podem dizer que nunca
ouviram dizer, que as cidades deveriam
fechar, nem viram cidades, de fato, sendo fechadas ou semi-desertas. Nunca
ouviram falar de “isolamento social” e
de “confinamento” dentro de suas casas. Nunca se viu nem se ouviu dizer
que o governo iria doar dinheiro às pessoas mais pobres.
Pelo menos nas últimas sete décadas,
não se viu nem se ouviu dizer que os
hospitais alugaram caminhões frigoríficos, para estacioná-los em seus pátios e
abrigar neles os cadáveres das pessoas.
Não se viu nem se ouviu dizer que os
cemitérios teriam que ser ampliados,
às pressas, aumentando a quantidade
de covas. Que os enterros seriam feitos
a qualquer hora do dia ou da noite, sem
a possibilidade de um tempo razoável
para o velório, exéquias e despedidas
ao defunto. Não se viu máquinas escavadeiras abrindo valas, caixões sendo
colocados um ao lado do outro e cobertos de terra pela mesma máquina, à vista de umas poucas pessoas da família
do(a) falecido(a).
Afora as fantasias, e em bailes de
carnaval, ou em bandidos de filmes de
bang bang, não se via pessoas usando
máscaras, ou “tapa-cara”, como dizem

os irmãos de língua hispânica. Se hoje,
for feita uma pesquisa com as pessoas de todas as idades, provavelmente,
não haverá uma que diga lembrar-se
de um tempo, no qual houve uma lei
que mandou fechar todas as igrejas,
templos, casas de oração. Um tempo
em que “o bispo proibiu” o povo de ir
à Missa. Contudo, assim é o tempo presente: muito diferente.
2 – CONFIANÇA E COMUNHÃO COM
DEUS. No Evangelho, Jesus diz: “Vou dizer a quem deveis temer. Temei Aquele que, depois de matar, tem poder de
lançar na geena” (Lc 12,5). Os estudiosos da Bíblia dizem que Jesus está referindo-se ao Pai.
Então, devemos temer a Deus nosso
Pai, porque Ele pode nos matar e lançar-nos na geena de fogo? Sim. Porém,
basta continuar a ler o Evangelho para
se entender melhor o que Jesus afirma.
Todos devemos temer a Deus, não com
um temor de ser castigado, e sim o temor de um filho que não quer desgostar o seu pai.
Neste cruel, perturbador e angustiante tempo de coronavírus, todos devem, com maior zelo, cuidar da própria
saúde e da saúde dos outros. Todos
devem fazer aquilo que está ao seu alcance para evitar o contágio e que seja
superada a pandemia. Todos devem
utilizar os bens que possui para fazer o
bem ainda mais. E se, apesar de tudo
isso, Deus permitir que venha a doença e até mesmo a morte, não se deve
desesperar. A comunhão e a confiança
filial em Deus devem aumentar nessa
hora. A partir das palavras de Jesus, somente a Deus se deve temer com a certeza de que pertencemos a Ele, nesta
vida ou na outra. E, se Ele permitir que
a vida aqui, chegue ao fim, quer dizer
que a missão está cumprida.

Pe. Eli Lobato dos
Santos,scj
Pároco e Reitor do
Santuário São Judas
Tadeu
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REVISTA SÃO JUDAS
APENAS ON-LINE
Esta Revista São Judas de Junho/2020
(edição número 96) 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!

DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02.
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O REAL DA REALIDADE

DA MORTE, UM SINAL DA TRANSFORMAÇÃO FÍSICA
Um assunto sempre instigante é
a morte. A maioria das áreas que
se propõem a estudar o ser humano, preocupa-se em dar uma
resposta à grande pergunta existencial: para onde vamos? Para
a Teologia, o sofrimento gerado
pelo fato de morrer é o resultado
da desobediência do homem em
relação a Deus. A desobediência
que gerou o pecado, ou seja, “a
criação está submetida à servidão
da corrupção” (CIC. 400). O desespero é o preço a se pagar pela
corrupção gerada pelo pecado,
haja vista, o fato de que a morte
está ligada à perspectiva física,
mas esta condenação é suavizada
perante a possibilidade da eternidade que se dá através da fé.
A pessoa humana é composta
pela dimensão física e espiritual e estas duas realidades não
se separam, mas se diferenciam
quanto ao processo de desen-
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volvimento humano. O físico
obedece a leis naturais e vai se
desenvolvendo com o passar do
tempo, já o espírito requer exercício da vontade. O corpo cresce
à medida que vai sendo estimulado e o espírito amadurece na
proporção que a consciência
moral consegue diminuir as contradições existentes entre a vontade e os valores humanos.
A vida se dá, então, num processo que vai sendo construído a cada
dia vivido, em cada passo dado,
em cada alimentação feita e em
cada decisão tomada. Não dá para
desvincular o físico do espiritual,
pois um acaba influenciando no
outro. Pois, é em um corpo saudável que o espírito consegue espaço
para poder se desenvolver, e nesse
o corpo, consegue encontrar seus
limites. Neste ponto se encontra
o grande momento da morte, ou
seja, quando o espírito se prepa-
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ra para assumir sua plenitude na
eternidade.
A morte é experimentada pelo
corpo, que percebe a necessidade de dar vazão a algo que foge
de seus limites. Mas, o que se dá
depois da morte está profundamente ligado ao que se construiu
antes, visto que, a eternidade se
constitui na plenitude do que foi
vivenciado na história. Este é o espaço do corpo, ou seja, neste tempo cronológico o corpo encontra
seu espaço de desenvolvimento.
Na história o espírito é gestado e
espera o momento da morte para
nascer e encontrar a plenitude de
eternidade.
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

SANTUÁRIO 80 ANOS

QUARENTENA DE
SÃO JUDAS TADEU
Pouco antes da necessidade do distanciamento
social, quando os noticiários alertavam sobre o
novo coronavírus se alastrando, o Departamento
de Comunicação do Santuário São Judas Tadeu
pesquisou e encontrou em seus arquivos uma Oração muito antiga, pedindo a intercessão de São Judas Tadeu em casos extremos. No livro “São Judas
Tadeu: vida, martírio e culto” escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, de 1947, foi encontrada a
QUARENTENA DE SÃO JUDAS TADEU. Foi curioso
encontrar uma Oração chamada “Quarentena”,
abrangendo 40 dias rezando 40 Pai-nossos, coincidindo com o tempo da quarentena, quando todos
estavam sendo “obrigados” a se refugiar em suas
casas para evitar o contágio da pandemia.
Do dia 24 de Março a 02 de Maio de 2020 foi divulgada a QUARENTENA DE SÃO JUDAS TADEU pelo
Whatsapp, para que os fiéis paroquianos e devotos
que pertencem à Família dos Devotos de São Judas
“Foi uma oração diferente, que eu e meu marido acompanhamos, com o compromisso de rezar
pelo fim da pandemia do novo coronavírus. Gostei muito, por valorizar o Pai-nosso, oração que
o próprio Jesus ensinou. Confiamos na intercessão de São Judas Tadeu, pois somos paroquianos
há mais de 40 anos. O Santuário deve promover
mais momentos como esse, para rezarmos juntos, mesmo à distância!”

Regina Célia de Lima

Tadeu, se unissem em oração contra a pandemia do
novo coronavírus. O programa que também compôs
a programação da Web Rádio São Judas, foi apresentado pelo Pe. Erick Max Humberto,scj, a cada dia
apresentava uma oração a mais do Pai-nosso, totalizando 40 ao final dos 40 dias, fechando com uma
oração conclusiva.
Acompanhe alguns depoimentos de devotos que
seguiram a Quarentena de São Judas e compartilharam essa experiência.

“Estávamos passando por dias difíceis, assustadores, onde nos sentíamos em pânico, com
muito medo e preocupação com nossos filhos,
netos, família, amigos e com as pessoas do
mundo inteiro. A oração da Quarentena de São
Judas Tadeu nos deu alento, proteção. Foi nos
acalmando, nos ajudando a atravessar por esses
dias tão difíceis. Muito obrigada por essa Quarentena! Obrigada Padre Erick Max,scj
e todos do Santuário pela iniciativa. Viva São Judas Tadeu!”
Ruth e
Antônio Carlos de Carvalho

No site www.sojudas.org.br o texto com as Orações da Quarentena de São Judas Tadeu para quem
quiser rezar em casa. E se você quiser fazer parte da Família dos Devotos de São Judas Tadeu, entre em
contato conosco pelo Whatsapp: 11- 99204 8222.
DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02.
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Foto: Arquivo Santuário SJT

MISSAS PELA WEBTV!

DIA 28 DE MAIO 2020
Para acompanhar as Missas e momentos especiais de
oração e bênçãos no dia tradicionalmente dedicado a
São Judas Tadeu no Santuário da Avenida Jabaquara,
neste dia 28 de Maio, basta acessar nossas redes sociais:
Facebook e Instagram: @saojudastadeusp
YouTube: www.youtube.com/santuariosaojudastadeu
WebRádio: www.webradiosaojudastadeu.com

SOLENIDADE DE
CORPUS CHRISTI EM 14 DE JUNHO
A solenidade de Corpus Christi, que seria dia 11 de Junho, na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, será celebrada no Domingo seguinte, dia 14 de Junho, com
a Missa solene às 10h, transmitida pelo Youtube do
Santuário: www.youtube.com/santuariosaojudastadeu e WebRádio: www.webradiosaojudastadeu.com

BÊNÇÃO DE PÃES NO
DIA DE SANTO ANTÔNIO
No dia 13 de Junho, sábado, a bênção para os “Pães
de Santo Antônio” no Santuário São Judas Tadeu
será dada ao término da missa das 12h, transmitida pelo Youtube do Santuário. Para mais informações, consulte o nosso site: www.saojudas.org.br.

SOLENIDADE DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
A Festa do Sagrado Coração de Jesus, neste ano, será no
dia 19 de Junho. A Missa Solene será às 9h. Consagremos nossa vida e nossas famílias ao Coração de Jesus!
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As missas da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
estão sendo celebradas todos os dias, mesmo sem a
presença física dos fiéis. 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.
Agora você pode fazer seu pedido de oração pelo novo
Whatsapp da Secretaria Paroquial: tel.(11)99239-2608
ou 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
Aos sábados às 12h e aos domingos às 8h30 e às 10h.
Via Youtube e via Web Rádio www.youtube.com/
santuariosaojudastadeu www.radiosaojudastadeu.com
ANIVERSARIANTES
Vamos rezar por você na missa das 12h (via Youtube)
de segunda a sábado!
Envie seu nome via telefone ou agende um horário
para receber a bênção com um padre do Santuário,
no dia do seu aniversário.
Tel.: (11) 3504-5700 – Atendimento telefônico de segunda a sexta-feira das 9h às 17h e sábados e domingos das 9h às 15h.
EXÉQUIAS
Ligue e agende a celebração de exéquias para seus entes falecidos através do telefone Tel.: (11) 3504-5700
– Atendimento telefônico de segunda a sexta-feira das
9h às 17h e aos sábados e domingos das 9h às 15h.
OUTROS SERVIÇOS:
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) (11) 3504-5700 e (11)992392608. Confira mais informações no site do Santuário:
www.saojudas.org.br
Loja de artigos religiosos: vendas pelo Whatsapp
(11) 99338-0758. www.lojasaojudastadeu.com.
Velário: Fechado.

Foto: Priscila T. Nuzzi

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO

MESMO SEM IR À IGREJA, NÃO DEIXE DE DOAR!
NÃO ESPERE ACABAR A QUARENTENA PARA OFERTAR O
SEU DÍZIMO OU DOAÇÃO COMO DEVOTO COLABORADOR!
A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu está fechada para as missas com o povo, mas a Secretaria está
aberta : (de segunda a sexta-feira das 9h às 17h; sábados e domingos das 9h às 15h), os cofres da Igreja antiga também e ainda há a opção de transferência e depósito bancário. Cada fiel devoto ou paroquiano deve
ter consciência e encontrar uma maneira de fazer a sua
oferta, em gratidão a Deus! A comunidade tem muitas
despesas e precisa do dízimo e de sua contribuição de
Devoto colaborador, para arcar com suas despesas.
A fidelidade do dizimista e do colaborador fiel é importantíssima para a vida da comunidade! A Casa de Deus
pertence a todos os seus filhos, que cuidam, zelam por
ela, porque a amam. E isso não pode ser adiado. Deus
abençoe o esforço e boa vontade de cada um!
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.

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU
Doações online: www.saojudas.org.br / CNPJ 63.089.825/0115-02.
DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02.
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NOSSA DEVOÇÃO
A SERVIÇO DO MUNDO DA CULTURA
Devotos e devotas de São Judas Tadeu, a paz e misericórdia do Senhor esteja sempre com vocês! Com
alegria e esperança é que vos anunciamos, neste
tempo de grande tribulação, hoje e sempre, a boa
nova anunciada por São Judas Tadeu, apóstolo de
nosso Senhor Jesus Cristo.
Neste mês refletiremos a importância de nossa
devoção no mundo da cultura. A finalidade é que
renovemos e busquemos aprofundar nossa espiritualidade devocional para participarmos, cada vez mais
conscientes e ativos, do grande projeto de nosso Senhor Jesus Cristo abraçado por São Judas Tadeu: viver
segundo a fé que professamos e testemunharmos
com nosso comportamento, as maravilhas que Deus
realiza em nossa vida.
No ano de 2015, nossa Novena de São Judas tinha
como tema central: “Com São Judas Tadeu, somos Igreja
a serviço da vida plena para todos”. E um dos subtemas
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que fazia parte desse tema audacioso e muito desafiador,
precisamente do quarto encontro era: “Com São Judas Tadeu, somos Igreja a serviço do mundo da cultura”.
SOMOS IGREJA
A Igreja não é uma instituição simplesmente de bispos, padres, freiras, pessoas que exercem serviços,
trabalhos, ali no âmbito do templo. A Igreja é uma
realidade divina e sua institucionalidade vai além dos
templos. Ela é, como nos ensina São Paulo, o corpo místico (espiritual de Cristo) formado por diversos e variados
membros, munidos de uma multiplicidade de dons e
carismas (capacidades, habilidades, talentos, profissões,
funções, ministérios); batizados estes dons, potencializados pela ação do Espírito Santo, realizam por Cristo, em
Cristo, com Cristo, a obra de Deus pelo bem de toda a
humanidade e por conseguinte, toda a criação.

Foto: Priscila T. Nuzzi

SOMOS IGREJA A SERVIÇO
A Igreja é a ação de Deus, a obra de Deus, que se
realiza pelos seus membros: por nós. Quando vimos
ao Santuário pedir, agradecer, participar dos Sacramentos, nos reconciliar com Deus, buscar forças,
aprofundamento e discernimento humano e espiritual, quando nos colocamos a serviço dos ministérios
na liturgia, no serviço pastoral, realizamos o primeiro
grande serviço: estarmos aos pés do mestre, sermos
discípulos de Jesus, como São Judas Tadeu foi.
Vale lembrar um detalhe importante. São Judas,
ainda antes de ser discípulo, era primo irmão de
Jesus Cristo. O devoto de São Judas também deve
reconhecer-se assim diante do Senhor: “Mais que
discípulos, vos sois meus amigos”, ou seja, sentirmo-nos próximos, íntimos de Jesus. “Quem é meu
pai, minha mãe, meus irmãos? Aqueles que fazem
a vontade do Pai do Céu.”
São Judas, antes de discípulo (seguidor do mestre) era alguém que tinha grande afeto e carinho
por Jesus. Esse afeto, essa proximidade, essa intimidade, esse calor humano, de que nestes tempos, diga-se de passagem, sentimos tanta falta e
por isso retomamos sua importância, deve ser uma
característica de um devoto de São Judas Tadeu.
Uma afetuosidade, um carinho, uma fineza com
todos com quem convivemos, não simplesmente
externa, mas que brote dessa graça, desse profundo fruto de uma devoção que escancara o coração,
a verdade de si diante de Deus e de São Judas.
Nossa cultura atual é do bem-estar individual a todo
custo, do consumismo desenfreado, do apego a bens
e às nossas paixões humanas. Nossa cultura, muitas
vezes nos deixa “frios”, insensíveis aos irmãos difíceis,
que nos fragilizam na tolerância e na capacidade de
lidar com conflitos internos e externos, com adversidades e contrariedade. Acabamos por nos fechar em
nosso individualismo, egoísmo, indiferentismo...
Este é um exemplo, mas você pode aplicar a uma
dimensão maior e isto é fundamental. De discípulos,
somos chamados a sermos também apóstolos, ou
seja, que levam estes valores do Evangelho, vividos e
anunciados por São Judas, naquilo que corresponde
aos valores profundos de nossa cultura.
São Judas Tadeu lutou pelo bem comum; era seu

desejo profundo que Jesus manifestasse sua justiça
aos povos. São Judas pregou contra as falsas e perniciosas ideologias que maquinavam contra os puros de
coração, os mais humildes e mais pobres. Buscou incansavelmente a verdade, não se acomodou às “fake
news” do seu tempo, mas denunciou e pediu cuidado
para com os falsos “profetas”.
Os autênticos e fervorosos devotos e devotas de
São Judas, são Igreja em todos os lugares onde estão,
em todas as suas atividades profissionais, no seu lazer,
no seu modo de lidar com as situações mais difíceis.
São Judas soube ser paciente e não negou sua fé em
Jesus Cristo, mesmo submetido ao cruel martírio.
Cada devoto é um influenciador e alguém que criativamente, e de modo sensato, vive sua devoção na
cultura onde é inserido. Seja na cidade, no campo, nas
repartições públicas, no lar. Onde está um devoto de
São Judas o clima deve ser diferente, leve, de paz, de
mansidão, de sabedoria, de misericórdia, de paciência, de bondade. Esses valores, em qualquer cultura,
serão acolhidos com bom grado; e que alegria para
um devoto pode ser reconhecido: “aquele é como um
santo!” Ah, isso deve nos trazer uma alegria e uma
certeza de que realmente vale muito a pena ser devoto de São Judas, ser cristão como ele foi.
Departamento de Comunicação e Marketing
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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SER JOVEM

“TAMBÉM
VOCÊS DARÃO
TESTEMUNHO” (JO 15, 27)
Esse pequeno versículo, sublinhado do evangelho segundo São
João, expressa claramente o mandato de Jesus aos seus Apóstolos
e a cada um de nós. Recordemos
que, a missão pertence à mesma
Igreja. Anunciar a Palavra de Deus
e dar testemunho ao mundo é essencial para cada cristão.
Fixemos nossa atenção nesta palavra e tarefa: testemunho. O significado bíblico de testemunho é
a forma de viver autenticamente o
cristianismo, uma maneira que seja
evidente em todo lugar, momento
ou circunstância, que o centro da
vida da pessoa é Jesus.
Sabemos que ELE é o Testemunho Supremo. O evangelista João
nos mostra em um breve diálogo
entre Pilatos e Jesus, a afirmação do
Mestre: “Sim, eu sou rei. É para dar
testemunho da verdade que nasci e
vim ao mundo...” (Jo 18, 37b). Portanto, o testemunho de todos nós
é sempre uma participação em Seu
testemunho, que toma a forma do
anúncio do Reino, do serviço ao próximo e do dom total de si mesmo.
E assim como o Pai enviou ao Filho,
no poder do Espírito Santo, assim os
fiéis são enviados em missão para
testemunhar com a palavra e obras
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o amor de Deus uno e trino.
A Bíblia, em sua imensa riqueza,
apresenta grandes testemunhos de
vida em Deus. Ela é resultado da experiência de fé e vida de pessoas de
todas as idades. Mas, em especial,
ressaltamos os jovens, os variados
rostos da juventude que são testemunhos de fidelidade, coragem,
sabedoria e entrega ao projeto de
Deus. Eles nos fazem refletir sobre
a realidade na qual vivemos hoje
e ajudam, principalmente nossos
jovens, a discernirem o caminho
que devem percorrer. Observemos
alguns personagens bíblicos:
+ Moisés: indignado com a
opressão que vivia seu povo foi
chamado por Deus a pastorear
sua gente rumo a libertação com
a coragem toda juvenil.
+ Josué: liderou o povo de Israel
após a morte de Moisés. Missão
desafiadora que assume ainda jovem com total confiança em Deus.
+ Samuel: ainda pequeno ouviu o Senhor lhe chamar. Foi o
último e o mais importante dos
juízes, como também o primeiro
da escola profética.
+ Jeremias: profeta chamado
por Deus ainda muito jovem,
um entusiasta da Palavra e cede
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diante da vontade de Deus: “Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir” (Jer 20, 7).
+ Maria: mãe, muito jovem,
que assumiu a proposta divina e
aceitou ser serva acolhendo Jesus em seu seio.
Muitos são os jovens testemunhos que podem nortear e fazer-nos responder: Como o jovem
pode dar testemunho cristão hoje?
Infelizmente vemos frequentemente jovens que estão sofrendo
porque não sabem qual o sentido
de suas vidas, sofrem porque não
lhes foram mostradas as belezas
de Deus e acabam buscando subterfúgios nas drogas, nas bebidas,
no sexo, no mundo do crime. Paul
Claudel, um teatrólogo francês, disse que “o jovem não foi feito para o
prazer, mas para o desafio”.
As figuras bíblicas nos desafiam,
pois, viveram como verdadeiras
testemunhas. E o jovem para dar
testemunho deve se sentir impelido, desafiado pela maneira que
somos, vivemos e atuamos. Temos
feito isso? Se ainda não, comecemos agora. E para dar testemunho
e desafiar é necessário:
+ Ter comunhão e intimidade com
Jesus. Como? Lendo o Evangelho,
escutando suas palavras, conhecendo seus ensinamentos, frequentando seus sacramentos, estando em
comunhão com sua Igreja, imitando
seu exemplo, cumprindo os mandamentos, vendo os santos.
O ditado popular diz: “As palavras
comovem, os exemplos arrastam.”
Nosso testemunho é acreditado se
aparece em nossas obras. O que
experimentamos e vivemos em
nossa alma, devemos transmitir ao
exterior. Somos testemunhas de Jesus não só por conhecermos seus
ensinamentos, mas principalmente
quando queremos e fazemos que
outros o conheçam e o amem.
Pe. Erick Max Humberto, scj

SANTUÁRIO EM FOCO

PROCURAM-SE CORAÇÕES
IGUAIS AO DELE!
O mês de Junho é marcante pela Solenidade do Sagrado
Coração de Jesus, neste ano, em 19 de Junho. O Coração de
Jesus é modelo de amor e misericórdia. O mundo precisa
de corações como o de Cristo: humilde, sereno, acolhedor...
Um coração que é só doação, perdão, mansidão!
Ajude a dar continuidade aos projetos de Evangelização
deste Santuário, sendo um Devoto colaborador da Família
dos Devotos de São Judas Tadeu. Precisamos de corações
como o de Jesus!
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!

SEJA UM
EVANGELIZADOR!
Você que ainda não faz parte da 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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ESPAÇO DOS DEVOTOS

Nós somos Santuário
São Judas Tadeu!
“Sou devota de São
Judas Tadeu porque
desde pequena observava a minha mãe, com
muito fervor no Santo e
passei a ser devota de
São Judas também.”

“Se hoje eu posso dizer que sou um católico
praticante, é graças a
São Judas Tadeu!”
Daniel Sguerra

Maristela Belotto

“Eu sou devota de
São Judas Tadeu! O meu
primeiro passeio quando vim ao mundo foi ao
Santuário de São Judas,
há 46 anos. Eu e minha
família sempre fomos
devotos e ele sempre
nos atendeu nas causas
possíveis e impossíveis.”
Edelaine, Maria
Consoladora e família

“Somos devotos de
São Judas Tadeu porque,
através de sua poderosa intercessão junto a
Deus, crescemos na fé,
na esperança e na coragem para enfrentar
todas as adversidades e
a olhar com bondade e
amor ao próximo.”

“Sou Fátima, e minha
filha Talita. Fiz um pedido
a São Judas para que ajudasse minha filha a arrumar um trabalho, pois se
formou em Direito. Por
não ter experiência, as
portas não se abriam,
mas com a intercessão
de São Judas, hoje já faz
quase 2 anos que ela
está trabalhando... advogada! Graças a Deus
e a São Judas Tadeu!”

“Quero
agradecer
a Deus e a São Judas
Tadeu e a Nossa Sra.
Aparecida, pela minha
saúde e de minha família. Graças a Deus, meu
irmão está se recuperando do vício em álcool. Peço agora que São
Judas interceda e que
Deus conceda para minha filha trabalho com
registro.”

Maria de Fátima Melo Silveira
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Alessandra Alves de
Lima, com Marcelo,
Davi e Lucas.

Maria José Silva dos Santos,
com a filha, Celeste Ap. dos Santos

“Eu sou devota de São
Judas Tadeu porque já
recebi muitos milagres
em toda minha vida! Eu
me perdi em São Paulo
e ele fez minha família me encontrar! Esse
foi o primeiro milagre.
Eu tive um tumor ósseo agressivo e ele me
curou. São muitos milagres em minha vida,
por isso trouxe ele comigo para o Ceará, onde
esse santo, tão poderoso e tão querido por Jesus, não
era divulgado em nossa comunidade. Hoje são muitos
devotos, de todos os lugares e celebramos o Tríduo em
sua honra. Sua Capela em breve será construída. Viva
SÃO JUDAS TADEU!!!
Antônia Clares de Macedo

“São Judas Tadeu, rogai por nós! Somos Devotos! E viva nosso glorioso São Judas Tadeu!”
Bernadete Ap.
Florêncio enviou foto
de seus pais, Orlando e
Teresinha, e o sobrinho, Rafael, do dia
28/10/2019.

“Conheci
meu
‘amigo’ por meio do
meu falecido pai, que
era um grande devoto
de São Judas Tadeu. Sou
muito grata a São Judas,
por estar sempre presente em minha vida.
Ele nunca me abandonou. Salve São Judas
Tadeu! Rogai por nós!”
Tobias Reis
Monteiro

“Sou devota há
muito anos porque eu
me apaixonei por São
Judas Tadeu. Ele é o
apóstolo escolhido por
Cristo. Eu sempre o saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que ele
cumpriu sua missão!
Chamado e enviado por
Jesus, ele é uma das doze
colunas que sustentam a
verdadeira Igreja fundada por Cristo!”
Célia Maria de Souza

“A minha devoção a
São Judas Tadeu sempre
foi muito grande, principalmente quando ele
livrou o meu filho das
drogas.”
Braz Inácio

Adriana,
Vovo Didi e família

Colaboração de Graziela Bracco.

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
E santuario@saojudas.org.br
DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02.
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