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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – NÃO PODE SER VENDIDA

A participação
na Igreja
pelos meios de
comunicação
e digitais

Aniversário de 8 anos
da Revista São Judas!

GRATOS POR SUA PARTICIPAÇÃO
NAS REDES SOCIAIS!
Postamos uma foto da igreja antiga do Santuário em nossas redes sociais, falando da saudade que
sentimos e pedimos aos devotos para responderem a seguinte pergunta: “Quando a pandemia acabar,
quais são seus planos para poder desfrutar ao máximo aquilo que hoje lhe está sendo privado, como a
Eucaristia e o encontro com a sua comunidade?” As respostas foram inspiradoras, confira!
“Deus é rico em misericórdia! Vivo o hoje intensamente! Aproveito minhas horas, encontros, amigos,
missas, como se não houvesse o amanhã. O futuro a Deus pertence! Abracei, sorri, celebrei com toda
minha alma. Hoje, sem sair de casa desde 23 de Março, sinto no retiro do silêncio um aprofundamento
e despojamento dos meus pontos fracos e desapego de tudo que me afasta de Deus. Sinto a presença
d’Ele em cada celebração que assisto. Uma paz invade o meu coração, mesmo em meio a tantos desafios.
Quando eu voltar para a igreja, quero ainda mais transmitir otimismo e perseverança para todos que
encontrar e voltar a conviver. Quero levar a luz de Deus para o mundo e seguir anunciando o Evangelho a
toda criatura. Deus abençoe e ilumine a todos. Que São Judas Tadeu interceda por nós!”
Lazara Luiz
“Meus planos, quando tudo acabar, é ir ao Santuário São Judas Tadeu para agradecer por ter ficado
trancada dentro de casa e não em uma cama de hospital, agradecer por essa doença não ter atingido a
mim e ninguém da minha família, graças a Deus e a São Judas.”
Cláudia Basílio
“Quando todo esse recolhimento acabar, me prostrarei em gratidão a Deus e receberei a Sagrada
Comunhão, renovando toda a minha fé em Cristo Jesus.”
Sueli Britto
“São Judas Tadeu, rogai por nós! Espero voltar nos dias 28, como faço há anos, me ajoelhar e agradecer
pela pandemia ter passado. E pedir misericórdia por todas as almas que se foram, que estejam num Reino
de luz, e pedirei força para continuar a caminhada neste mundo.”
Maria Aparecida Silva Rosa
“Quando tudo isso passar quero agradecer de perto, aos pés do nosso querido São Judas, pela vida e
pela saúde da minha família e também a minha; quero abraçar minha família e meus amigos queridos.
Agradeço pela oportunidade que o Santuário está nos dando de acompanhar as missas pela internet todos
os dias, no aconchego dos nossos lares! Que Deus abençoe a todos e que nos proteja sempre!”
Antônia Gomes
Já viu o recado do Pe. Zezinho, scj no vídeo “Hino de São Judas Tadeu com convidados especiais”?
Acesse www.youtube.com/SantuarioSaoJudasTadeu e confira!
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
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A ROTINA NECESSÁRIA: SÓLIDA SIM, RÍGIDA NÃO
1 – ISOLAMENTO SOCIAL: uma das
medidas tomadas pelas autoridades,
a fim de conter o avanço da pandemia do momento, foi exigir que todas
as atividades, realizadas fora de casa,
fossem reduzidas ou mesmo suspensas. Escolas, lojas, clubes, igrejas foram
fechadas. Fábricas tiveram que reduzir
seu horário de trabalho. Escritórios
tiveram, ao menos parte de seus trabalhos transferidos para as casas dos
funcionários. Instalou-se, em maior ou
menor proporção, o regime chamado
de “isolamento social”.
Há pessoas que, em determinadas
circunstâncias e ocasiões, costumam reclamar da rotina, afirmando que ela faz
mal. Elas acham que é possível criar novidades para cada dia, a fim de escapar
da desprezada rotina. Porém, o certo é
que, não apenas é impossível viver sem
a rotina como ela, necessariamente, não
é um mal. Ao contrário, nós precisamos
dela. A formação de nossa estrutura física, emocional, intelectual, espiritual
tem necessidade da rotina. A maturação
dessas dimensões depende da organização, ordem, disciplina e observância
da repetição de nossos atos, ações, atividades. Ela precisa de ritmo. Tão certo
quanto o uso do cachimbo faz a boca
torta, a repetição é a mãe do estudante.
2 – SÓLIDA SIM, RÍGIDA NÃO: conquanto a rotina seja benéfica e necessária, ela não deve ser rígida, inflexível,
imutável. Pelo menos, não em todos os
seus componentes, nem durante toda
a vida. À medida que a idade avança e
novas pessoas entram no círculo mais
íntimo de nosso relacionamento, e passam a fazer parte da nossa convivência,
novos elementos entram e a rotina tem
que ser remodelada. Adquirir a capacidade de conservar certos elementos que
compõem nossa rotina e de renovar uma
outra parte, saber o que deve ser preservado e o que deve ser renovado ou integrado, é sinal de maturidade e sabedoria.
3 – CONVIVÊNCIA CIVILIZADA: as
recomendações de isolamento social
e de “fique em casa”, trazem embutida
a exigência de saber conviver. Desde
Março, próximo passado, grande parte
das pessoas de uma mesma família (numerosa ou não), em uma casa espaçosa
ou não, viu-se diante de uma situação
bastante nova: conviver. As pessoas
viram-se, de uma hora para a outra,

obrigadas a passar horas e horas, dias e
dias, semanas e semanas, meses ... sob
o mesmo teto. Ao que se tem notícias,
isso tem provocado não poucos atritos,
conflitos, danosas tensões, e uma longa lista de agressões físicas. Há notícias
de crescente índice de violência contra
mulheres e crianças. Há notícias de impaciência com os idosos e/ou doentes
dentro da mesma casa. Estranho que,
as pessoas de uma mesma família não
tenham aprendido a conviver, pelo menos, de modo civilizado!
Imaginemos a seguinte situação:
uma família com cinco pessoas. Pai,
mãe, um filho de 22 anos, uma filha de
17 e uma garota de 12. As duas últimas,
só estudam, mas agora, as aulas foram
suspensas. O rapaz trabalhava durante
o dia e estudava à noite. Seu contrato
de trabalho foi reduzido e as aulas da
faculdade são dadas on-line. A mãe que
era cabeleireira, teve que fechar o salão. O pai, teve que adaptar-se e trazer
o trabalho para a casa. Vai uma vez por
semana ao escritório.
A rotina de cada um exigiu mudanças. Ora, se são pessoas possuidoras
de uma rotina pessoal bastante individualista, rígida, inflexível, agora que
estão mais tempo juntas, quais são as
consequências que se fazem sentir? Se
cada uma delas foi habituando-se a se
encontrar apenas pela manhã, quando
cada uma saía para seu destino, e voltava a se encontrar, durante breve tempo, à noite. Aos sábados e domingos, os
encontros foram se tornando impessoais e cada um fazia sua programação individualmente, será que foram capazes
de flexibilizar, remodelar, dar uma nova
configuração à sua rotina e construir
uma convivência civilizada, amorosa,
densa, familiar? Como sempre, são as
pessoas adultas que devem demonstrar sua dimensão estruturada e sua capacidade de integrar o novo que sempre vem, a fim de viver e conviver de
modo sadio. Todo ser humano precisa
de rotina: sólida sim, rígida não.

Pe. Eli Lobato dos
Santos,scj
Pároco e Reitor do
Santuário São Judas
Tadeu
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REVISTA SÃO JUDAS
APENAS ON-LINE

A Revista São Judas de Julho/2020 (edição
número 97) circulará apenas pelo site e redes sociais da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, devido à pandemia da covid-19.
Juntos passaremos por essa situação e
teremos dias melhores. Contamos com a
compreensão de nossos leitores!
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O REAL DA REALIDADE

DA MORTE À TRANSFORMAÇÃO
DO TEMPO EM ETERNIDADE
A seguir, a segunda de uma série de três reflexões sobre o mistério da morte na percepção cristã
A morte é o fato que separa a
continuidade histórica (espaço
temporal) da descontinuidade
eterna (espaço atemporal), ou
seja, “é o fim da peregrinação
terrena do homem, do tempo da
graça e da misericórdia que Deus
lhe oferece para realizar a sua
vida terrena segundo o plano divino e para decidir o seu destino
último. Quando acabar a nossa
vida sobre a terra, que é só uma
(LG 48), não voltaremos a outras
vidas terrestres. Os homens morrem uma só vez (Hb 9,27). Não
existe reencarnação depois da
morte” (CIC. 1013).
Este ensinamento nos dá a dimensão da responsabilidade que
se deve ter diante da vida, pois se
existe somente uma possibilidade, ela deve ser aproveitada com
responsabilidade e prudência.
Nesse sentido, a morte se coloca
como a impossibilidade da eternidade da matéria, deste modo, falar ou pensar na morte exige uma
profunda reflexão de vida.
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A reflexão se dá na confrontação
da vida e de sua coerência, pois, a
marca desta experiência é a percepção de que não se está preparando o espírito para viver a plenitude da eternidade, uma vez que,
diante dos desafios espirituais
(busca de valores) há a percepção
de que se está vivendo somente a
partir da vontade física (busca de
desvalores). Por valores se compreende aquilo que faz o homem
ir além do egoísmo e por desvalores o que o limita em sua vontade
própria. A morte se dá uma única
vez e, na mesma medida, a vida
é vivida num momento só, pois
diante da eternidade, a vida é apenas um instante. Por isso não se
pode falar de morte ou eternidade
sem levar em consideração a vida.
Eternamente se viverá o que foi
escolhido durante a vida e nesta
perspectiva a morte é o momento
de configuração entre as escolhas
feitas e a eternidade. Neste indefinido período de tempo, acontece
o que chamamos de juízo parti-
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cular, ou seja, a alma se abre e se
pode compreender em plenitude
como se dão as conjugações das
decisões tomadas. O que na vida
era de difícil compreensão, com o
juízo particular, se torna compreensível. Neste momento, se perceberá com muita clareza as relações existentes entre as decisões
tomadas e suas consequências
posteriores. Nosso juiz, ou seja,
nossa consciência nos mostrará,
às claras, aquilo que foi decidido
e vivenciado durante a vida. A
partir disso seremos tomados por
uma alegria ou por um desespero eterno, pois perceberemos se
conseguimos ou não configurar
nosso espírito a partir dos valores
ou dos desvalores.
Continua na próxima edição.
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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JUBILEU 80 ANOS

A BELEZA DE

O Santuário São Judas Tadeu é um complexo que
possui duas igrejas, as chamadas carinhosamente pelo povo como “igreja antiga”, construída em
1941 que contém a imagem tradicional de São Judas Tadeu e a “igreja nova”, inaugurada em 1980 e
mais utilizada para as missas do dia 28 e dominicais, com capacidade para 800 pessoas sentadas.
Faço o convite para que, em sua próxima visita à
“igreja nova” após a quarentena da Covid-19, você
observe, faça uma apreciação estética da beleza
desse templo, de modo especial.
Enquanto isso, reproduzimos a descrição da igreja nova que foi publicada pelo próprio arquiteto,
na apresentação da maquete da obra, conforme
registros: “O templo é de linhas modernas, funcional, amplo, imponente. A característica é mais a arquitetura que a decoração. As proporções tornam
o ambiente agradável e convidativo. A luz penetra
o interior através de grandes painéis de blocos de
vidros coloridos, permitindo copiosa iluminação
natural interna que varia com a posição do sol e a
intensidade da luz externa. Mosaicos e mármores
completam a decoração interior. O ritmo arquitetônico e a sobriedade das linhas conduzem espontaneamente para o que deve ser o centro de uma
igreja: o altar que representa Jesus Cristo.
Internamente ainda, o Santuário apresenta forma
circular inscrita em um quadrado, numa linda laje
dupla sobreposta com 1.500 metros quadrados. No
centro, surge a cúpula, apoiada sobre doze colunas.
O piso central compreendido entre as colunas é

em declive na direção do altar-mor, de modo a descer 60 cm para depois subir, na ábside, por meio de
cinco degraus. Esse artifício arquitetônico tem vantagens práticas, entre as quais, a visibilidade.
A grandiosa cúpula de 22m de diâmetro lembra
muitas outras, históricas, do Velho Mundo, famosas
por suas linhas agudas ou esféricas, especialmente
a da Basílica de São Pedro, em Roma. Note-se, porém, que a cúpula não é tão vistosa externamente.
Tem, no entanto, sua característica externa: a coroa
encimada de cruz quádrupla em aço inoxidável, iluminada, à noite.
O grande pórtico fechado comunica, por ampla escada, com o coro e a torre. No interior da torre, há
lugar para salas, depósitos de água e outras instalações. O coroamento da torre é uma pirâmide octogonal com armação em ferro galvanizado e recoberto
de vidros coloridos, iluminado internamente.
A fachada, na Avenida Jabaquara, é sóbria e austera. As demais fachadas laterais são de grandes
linhas arquitetônicas, vastas superfícies cheias, paredes de espessos vidros coloridos totalmente em
luz. A parte baixa do Santuário compreende salas,
banheiros, lanchonete e o Salão Dehon”.
Deu vontade de sentar-se no meio da igreja e ficar admirando essa obra? Quando estiver lá, lembre-se o quanto é importante na vida do povo esse
espaço sagrado.
Priscila de Lima Thomé Nuzzi,
jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO

SOLIDARIEDADE NA
DOAÇÃO DE ALIMENTOS!
Em tempo da pandemia, mais do que nunca, a
Obra Social São Judas Tadeu precisa da doação de
alimentos não perecíveis para que possa continuar fornecendo cestas básicas às famílias que tanto
precisam. Você pode ajudar! Doe ao menos 1 quilo de alimento: feijão, arroz, açúcar, macarrão, farinha, óleo ou qualquer outro, dentro da data de
validade. Entregue a sua doação aos controladores
de acesso da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
ou diretamente na Obra Social, à Av. Piassanguaba,
3061, às terças e quintas-feiras, das 8h às 16h. Mais
informações pelo e-mail: obrasocial@saojudas.org.
br. Durante este período de quarentena, às terças
e quintas-feiras também estão sendo realizados na
Obra Social atendimentos na Farmácia Comunitária
e serviço de assistência social, das 8h às 13h.
Nossa imensa gratidão e prece por você, que
doou alimentos não perecíveis e cestas básicas
para a Obra Social São Judas Tadeu, nos últimos
meses. Graças à sua generosa contribuição, no
mês de Maio de 2020, mais de 1.500 cestas básicas
foram oferecidas às famílias que procuraram ajuda
nessa Instituição.
A Obra Social São Judas Tadeu é uma entidade
sem fins lucrativos, localizada à Av. Piassanguaba,
3061. Mais informações pelo telefone (11) 5078-6544.
E-mail: obrasocial@saojudas.org.br

DIA 28 DE JUNHO 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 Junho, basta acessar
nossas redes sociais:
@saojudastadeusp
santuariosaojudastadeu
www.webradiosaojudastadeu.com
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A CASA DE DEUS É NOSSA
RESPONSABILIDADE!
Contamos com você, devoto (a) para mantermos
o Santuário São Judas Tadeu para que, após a quarentena, você e sua família possam retornar e encontrar a Casa de Deus preparada para encontros,
celebrações e incontáveis bênçãos. Este Templo
também é sua casa, pois somos parte da grande
Família de Deus!
Ajude-nos, concretamente, efetuando 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.

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO

ACOMPANHE ONLINE NOSSAS
CELEBRAÇÕES
As missas da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
estão sendo celebradas todos os dias, mesmo sem
a presença física dos fiéis.

SERVIÇOS DO SANTUÁRIO
EM TEMPO DE PANDEMIA
Bênçãos e Confissões: diariamente, das 9h às 15h,
na Sala São Judas.
Secretaria Paroquial: Atendimento das 9h às 17h
(segunda a sexta-feira) e das 9h às 15h (sábados e
domingos) Whatsapp: 11- 99239-2608.
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.

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
Como marcar missas:
Faça o seu pedido de oração pelo whatsapp
(11) 99239-2608 ou tel. fixo (11) 3504-5700 ou pelo
site: www.saojudas.org.br/pedidos-oracao. As
intenções são apresentadas de forma comunitária.
As intenções para missas de 7º e 30º dias estão
sendo lidas na missa das 15h de segunda a sextafeira e na missa das 12h aos sábados.
Missas presenciais:
Inscreva-se no site: www.saojudas.org.br.

GRUPO SÃO JUDAS DE
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
As reuniões do Grupo São Judas de Alcoólicos
Anônimos continuam se realizando, porém
virtualmente. Durante a pandemia, as reuniões
são virtuais: de segunda a sexta-feira às 20h,
às terças-feiras às 12h, às sextas-feiras reunião
“coruja” às 22h15, aos sábados, domingos
e feriados às 18h. É necessário instalar a
plataforma Zoom no celular ou computador.
Depois, é só acessar o “qrcode” ao lado:

Grupo São Judas de Alcoólicos Anônimos.
Informações no site:
www.aagruposaojudas.com.br
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DESTAQUE

PARTICIPAÇÃO NA IGREJA PELOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DIGITAIS
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tempo de profunda e séria crise sanitária, e de outras
dessa decorrente. O que mais nos toca é também a
impossibilidade de participar das celebrações presencialmente nos templos. E, graças a Deus, de certa
forma, continuamos participando da obra de evangelização do Santuário de São Judas Tadeu, através dos
Foto: Priscila T. Nuzzi

Saudações querido devoto, querida devota, irmãos
e irmãs membros desta linda família dos devotos de
São Judas Tadeu. Que bom chegar até você e trazer-lhe uma boa notícia, que jorra das ricas experiências de Deus que vivenciamos neste Santuário...
Obra magnifica do Senhor que, por sua misericórdia,
nos chama a construí-lo dia-a-dia, sob o patrocínio
do precioso testemunho do nosso querido patrono
e apóstolo, primo de nosso Senhor Jesus Cristo, São
Judas Tadeu!
Nossa reflexão e aprofundamento da fé devocional, nos ajudará a refletir sobre a relevância dos
meios de comunicação nos meios digitais. Qual a sua
importância e como eles nos ajudam a participar da
vida da Igreja e seu papel próprio na Evangelização.
Providencialmente este tema já foi escolhido para
nossa Revista deste mês, desde Janeiro do corrente ano. Mal sabíamos que estaríamos vivendo este

que é maior.
Quando assistimos um vídeo, recebemos uma mensagem, assim
como acontece com o contato que
temos com nossos familiares, esse
contato, nunca, jamais substitui,
complementa, resolve a necessidade
da presença. A presença, a interação
direta, o toque, o olhar, a convivência
é o que realmente muda a nossa vida.
Por isso, nenhum Sacramento da Igreja, meio que torna presente o Cristo
se complementa, se substitui por sua
vinculação virtual.
Como nos ensina a Santa Igreja, eles
são importantes, pedagógicos, mas jamais substitui a comunidade presente,
viva, real que torna, pela graça do Espírito
Santo, o Senhor presente no meio de nós.
O maior ensinamento para nós, devotos e devotas de São Judas Tadeu,
é o grande valor do lugar, do templo,
que sem a presença viva, real, material, perde seu sentido. Esse tempo de
quarentena sirva para nós nos prepararmos para edificar cada vez mais e
melhor o lugar do nosso encontro,
o lugar que sintetiza e se enche de
sentido com verdadeiras presenças,
nossos encontros, nossas vivências.
Que a saudade, as lembranças, os
ensinamentos que trazemos de
nossa fé em Cristo Jesus, pelo precioso testemunho de São Judas
Tadeu, nos façam trabalhar cada
vez mais para que nossos meios
de comunicação comuniquem
e despertem o desejo de alcançar mais e
mais irmãos que façam parte da nossa família.
Aprendamos também que nossa fé, nossa religião,
também não pode ser virtualizada, mas deve nos levar ao encontro de Deus, aos irmãos, com eles e em
favor deles.
Departamento de Comunicação e Marketing
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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Fotos: Priscila T. Nuzzi

meios de comunicação ou dos meios
digitais. No entanto, por mais que utilizemos destes preciosos meios, sabemos por experiência, já nestes quase
100 dias de reclusão, que nada pode
substituir a presença física, quando
se trata das realidades da nossa fé.
“A Palavra se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14), afirma
São João no quarto Evangelho. Em
outras palavras a mensagem, o
anúncio, a palavra orientadora, instrutiva, comunicada por Deus, se
tornou Deus feito pessoa humana
em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na
lógica de Deus, toda comunicação
tem seu fim último numa realidade concreta, real, visível, plena.
Deus se comunica ao ser humano, se dá a conhecer em sua
inteireza. A Palavra, sintetizada
na totalidade do Antigo Testamento é preparatória, propedêutica de uma realidade concreta:
“Eles serão o meu povo e eu serei
o seu Deus” (Jr 32,38).
Jesus, o Verbo (a Palavra), anunciado nas promessas e na antiga
aliança do povo de Israel se torna
pessoa, se encarna, toma forma humana. É alguém, é o próprio Deus
que honra com sua Palavra: “Ele estava com Deus, desde o princípio, ele
era Deus” (Jo 1,1).
E assim, no decorrer do Antigo Testamento, sobretudo na literatura dos
profetas, veremos isso mais claro,
como citamos acima, e pelo testemunho contundente do último dos gran- des profetas, mais próximos de Jesus, João Batista: “Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias .
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo” (Mt
3,11b). João Batista se torna assim o grande ícone do
significado do anúncio e que podemos aplicar ao sentido dos meios de comunicação e digitais. Os meios
preparam, abrem portas, indicam, apontam para o
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SER CRIANÇA

COVID 19
E A SAÚDE DA CRIANÇA
Qual a implicação da pandemia do COVID 19 junto
às crianças? Os casos de infecção por COVID 19 na
população pediátrica são escassos e parecem evoluir
com menor gravidade do que na população adulta. Sabemos que nos Estados Unidos, apenas 2% dos casos
foram de crianças, na China 2,2%, Itália 1,2% e Espanha
0,8%. Em São Paulo, até o dia 07/05/2020, 2 casos de
óbitos em crianças menores de 10 anos (uma delas possuindo fatores de risco) e 8 casos de óbitos em menores
de 19 anos (sendo 6 deles com fatores de risco). Porém,
não posso deixar de me referir a 15 casos de uma Síndrome inflamatória multissistêmica (Kawasaki), identificada em crianças nos hospitais de Nova York, caracterizada por: febre persistente, dores abdominais, podendo
evoluir de forma mais séria com miocardite, muitas
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destas crianças necessitando de Unidade de Terapia Intensiva. Casos semelhantes foram também relatados na
França e Reino Unido. Mas, graças a Deus, em número
muito pequeno... É preciso que saibamos, para melhor
cuidar de nossas crianças. Casos como estes necessitam
de um diagnóstico precoce. E qual a prevenção possível
para as crianças, contra o COVID-19?
A melhor e mais eficaz medida de prevenção é e
continua sendo o isolamento domiciliar. Tem ocorrido
relaxamento das medidas de isolamento na cidade de
São Paulo nos últimos dias (muito por causa da pressão econômica), mas do ponto de vista de saúde pública, é preciso cautela, visto que estamos ainda com
os números de casos de óbitos aumentando a cada
dia (estamos na ascendente da curva epidemiológica).

Fotos: Rúblia Oliveira

que são inflamáveis... Estamos tendo muitos casos de queimaduras!
Sempre lavar as mãos com água e
sabão antes de cozinhar!
E a saúde mental da criança
durante esse período de isolamento? Na medida em que o
isolamento domiciliar se prolonga, temos observado que as
crianças estão sofrendo: sentem
falta da escola, dos amiguinhos,
da professora, das brincadeiras... Precisamos muito utilizar
a nossa criatividade inventando
brincadeiras. Que tal resgatar as

Fotos: Arquivo pessoal Dra. Mônica

Isso significa que o
vírus está circulando em nosso meio!
Portanto, se queremos evitar que
nossas crianças se
contaminem, devemos deixá-las dentro
de casa o máximo
possível! Se precisar
sair, utilize máscara
o tempo todo (só a
retirando pelos elásticos, sem tocar na
superfície externa da
máscara). Ao voltar para casa, deixe os
sapatos na entrada, coloque a roupa
que utilizou na saída para lavar, e encaminhe-se ao banho o mais rapidamente possível, sem tocar em nada! Preserve ao máximo o ambiente da casa!
A higiene da casa (chão e móveis)
com água sanitária, diariamente, é
fundamental! Lavagem de mãos,
sempre que tocar algum objeto
que possa estar contaminado, ou
passar álcool gel mãos quando não
for possível a lavagem com água e
sabão, porém tendo sempre o cuidado com o álcool 70 e álcool gel

brincadeiras da
nossa infância?
Amarelinha,
“ s a q u i n h o s ”,
desenhar, cama
de gato, lenço
atrás, estátua,
“taco”, leitura
de livros... Precisamos encontrar alternativas
à televisão e
internet. Se observar que seu
filho encontra-se muito triste, sorrindo pouco
ou sentindo medo exagerado e
de tudo, procure um serviço de
psicologia! Fundamental cuidar
também deste aspecto.
É verdade que temos tido muita
criança vítima de violência doméstica? Sim! O número de crianças,
vítimas de violência doméstica,
tem aumentado muito. Pais nervosos, com medo, irritados, sem
paciência, acabam “descontando”
no filho as suas frustrações... Na
suspeita de algum caso, ou se você
reconhecer que está com essa dificuldade, procure auxílio psicológico. Nós vamos superar tudo isso!
Essa pandemia vai passar! Estamos
apenas buscando a melhor forma
de passar por ela, com o menor
dano para a nossa sociedade. Não
está sendo fácil... Tudo isso é muito
novo para todos nós, mas permaneçamos confiantes, na FÉ!
“Nossa vida é mais cheia de esperança do que nossos sonhos mais extravagantes, porque o Pai nos ama”!
Dra. Mônica Guarnieri Machado,

Médica Pediátrica com especialização em
adolescência e saúde pública, diretora
do Centro de Referência IST, HIV/AIDS e
Hepatites Virais de Diadema, com 30 anos de
experiência profissional.
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SANTUÁRIO EM FOCO

LIÇÕES PARA A VIDA
Sempre há o que agradecer! A vida é dom de Deus e somos
todos iguais no grande barco da existência humana. Como um
vírus pode mudar a vida de todo um planeta? Como somos
frágeis e impotentes... Essas e muitas outras lições foram
aprendidas em tempos de Covid-19, ou deveriam ter sido.
Outras lições: a vida é curta; a morte é certa; os empregos são
temporários, saúde é riqueza; o amanhã não é garantia; tudo
acontece rápido, somente Deus salva!
Por isso, pense em como Deus tem sido bom e providente
para que você pudesse estar bem a ponto de ler essas palavras
nessa publicação do Santuário São Judas Tadeu. Ajudenos a continuar essa obra de Evangelização, sendo Devoto
colaborador da Família dos Devotos de São Judas Tadeu.

Destaque aqui e entregue o cadastro abaixo, 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

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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FÉ E
CORAGEM PARA
TRABALHAR!
Minha história de devoção a São Judas Tadeu começou quando eu tinha 18 anos de idade... Hoje
tenho 51 anos. Quando conheci o Santuário, passei a voltar minhas orações e meus pedidos a São
Judas. Quando meu primeiro filho nasceu, com 8
dias de vida, quase o perdi com refluxo. Ele estava
já todo roxinho, e eu, ajoelhada no chão do hospital São Camilo, pedi para Nossa Senhora e São
Judas para não deixarem meu filho sair de minha
vida. E o milagre aconteceu! Durante os 5 primeiros anos, vesti meu filho João Victor com as mesma roupas de São Judas e passei aos pé da imagem
dele no Santuário todo dia 28, a cada ano. E assim
sou grata eternamente pela vitória. Em Setembro
de 2019, estava me sentindo muito triste e sem
ocupação em minha casa, resolvi pedir ajuda para
uma conhecida que faz bolos decorados e a resposta dela para mim foi “não”. Foi aí que comentei
com meus filhos Vinícius e João Victor que eu tinha
muita vontade de ser uma boleira, fazer bolos decorados... Minha família de imediato fez a minha
inscrição no Senai Barra Funda, onde fiz alguns cursos para iniciantes. Adorei a técnica e de lá não parei mais. Pedi ajuda para São Judas e prometi que
minha primeira encomenda eu iria doar ao Santuário e isso aconteceu em Dezembro. Fiz um bolo
lindo Red Veldet e todo o valor dessa encomenda
coloquei no cofre aos pés da imagem de São Judas
Tadeu, no Santuário.
E minha vida transformou-se em alegria. Hoje eu
tenho quase todos os meses a minha agenda lotada
com encomendas de bolos, doces, chocolates, etc..
Aqui em minha casa meus filhos e marido se orgulham da minha fé. Essa é a minha história!

Fotos: Arquivo pessoal de Francisca

TESTEMUNHO

Francisca Gonçalves Macedo,
Dizimista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

Nós somos Santuário São Judas Tadeu!
“Sou devoto de São
Judas Tadeu porque foi
ele quem me deu a direção dos meus caminhos para enfrentar o
alcoolismo e as drogas
e conseguir me tornar
pai de família, comprar
casa, carro e levar felicidade para meu lar,
junto de minha família.”
João Aurélio da Silva
“Somos devotos de São
Judas Tadeu! A casa do
Pai é nosso porto seguro,
nossa fortaleza, nosso lugar de adoração.”
Marcelo Henrique de
Jesus com a namorada
Carla Malucho
“Sou devota de São
Judas Tadeu por muitas
graças alcançadas.”
Valdene Roberto
dos Santos com as
filhas Neuma, Bruna e
Roberta.
“Sou devoto de São
Judas Tadeu, porque
ele é meu protetor. São
Judas Tadeu, rogai por
nós. Amém!”
Manoel Valdeci
Rodrigues com o
afilhado Eduardo

“Sou devota de São
Judas Tadeu desde
1981. Porém, a partir
de 1991, quando consegui a graça de mudar
de emprego, me comprometi que iria ser
devota de São Judas,
doando sempre uma
quantia para as obras
do Santuário São Judas e também para o Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Por isso, diante da pandemia
do Covid 19, me cadastrei para poder fazer minha doação mensal através de depósito bancário. Sou muito
grata a São Judas Tadeu por muitas graças alcançadas.”
Elisabeth Galvão Rodrigues

“Sou devota de São
Judas Tadeu, pelas
bênçãos e milagres em
minha vida e da minha
família.”
Mônica Jacob dos
Santos dos Santos
Sanseverino com o
marido e filho
“Meu nome tem
Tadeu, em homenagem
a São Judas. Venho
sempre ao Santuário
para agradecer por tantas bênçãos em minha
vida, por intercessão
do nosso Santo Padroeiro. Fiquem na paz!”
Sidnei Tadeu
Covezzi com a
esposa Mirian
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“Eu sou devoto de
São Judas Tadeu porque sempre me senti
e me sinto bem ao frequentar a Paróquia São
Judas!”

“Porque tenho fé? Ele
me dá força e coragem!
Todo domingo, após a
missa, saio fortalecida
para enfrentar a semana que segue.”

Anderson de Oliveira
Lopes

Cláudia Aparecida
Martins Rossi

“Desde criança sou
devota de São Judas...
Quando cheguei em
São Paulo, conheci o
Santuário e sempre
frequentei. Há 15 anos
conheci meu marido,
ele também era devoto. Hoje fazemos parte
da Família dos Devotos.
Já recebi várias graças e hoje só tenho que agradecer.
Obrigada São Judas e aumentai a minha fé!”
Edina de Oliveira Silva com o marido Ismael
“Sou devota de São
Judas e tenho muitas
graças a agradecer.
Uma delas é essa princesinha, a minha sobrinha, que nasceu no dia
dele, 28 de Outubro.
Ela e a Geovana Lopes.
Eu sou Maria Aparecida, sou grata a Deus e a
São Judas Tadeu!”
Maria Aparecida de Paula com a sobrinha Geovana

“Nos meus momentos difíceis São Judas
Tadeu e Nossa Senhora Aparecida, sempre
intercederam por mim
e minha família. Serei
sempre grata!”
Josefa Alencar
Amaral com as netas
Sophia e Julia
“Eu sou devota de
São Judas Tadeu porque recebi muitas graças na minha vida. Tive
tempos muito ruins,
que nada dava certo,
cada vez mais difíceis.
Um dia uma senhora
me deu uma lembrança de São Judas Tadeu,
foto da imagem e sua oração. Desse dia para cá, não
tive mais medo, sempre orando e pedindo a intercessão de São Judas Tadeu!”
Rosa Maria Arruda da Silva com o marido Jadeilson
e a filha Roberta

Colaboração de Graziela Bracco.

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.
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Continua...
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DEVOTOS DE SÃO JUDAS!
Há 8 anos, a Revista São Judas vem ao encontro
dos devotos de São Judas Tadeu, impresso ou
online mais recentemente, trazendo informação,
formação, espiritualidade e um pouquinho das
imagens que vivencia no Santuário São Judas
em fotos exclusivas, de bênçãos, celebrações e
encontros especiais diante da imagem do nosso
querido Padroeiro.

São Judas Tadeu, nosso amigo e intercessor junto
a Jesus Cristo, de certa forma, chega à sua casa
através da nossa Revista São Judas, a cada mês,
e mesmo em tempo de quarentena, através do
Whatsapp (11) 9 9204 8222 e site:
www.saojudas.org,br.
Você é quem realiza hoje a obra de evangelização
que São Judas iniciou há mais de 2000 anos,
quando colabora concretamente com este
Santuário todos os meses. Continue fazendo
parte da Família dos Devotos, para que a Revista
São Judas continue sendo instrumento de
evangelização em todo o Brasil. Você é quem faz
acontecer o Reino de Deus, hoje!

Parabéns pelos 8 anos de
parceria, fé e devoção!
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