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Pela boca de Moisés, um dos grandes 
líderes do Povo de Deus, no Antigo Tes-
tamento, e pela boca dos Profetas, repeti-
das vezes, ressoou a exortação: “OUVE, 
Ó ISRAEL”. Deus Nosso Senhor se re-
vela, desde o início, como o Deus que se 
comunica com o seu povo. Ele é o Deus 
da Palavra e a sua Palavra chama à exis-
tência aquilo que não existia (cf. todo o 
relato da criação, nos primeiros capítulos 
de Gênesis), e revela quem é o próprio 
Deus. Com sua Palavra Deus dá orien-
tações e preceitos aos seres humanos e 
ensina-lhes o caminho da vida.

Na “plenitude dos tempos”, Deus 
enviará o seu Filho único ao encontro 
da humanidade e Ele será reconhecido 
como o VERBO de Deus. Isto é, como 
PALAVRA de Deus (cf. Jo 1,1.14).

O apóstolo Paulo, escrevendo aos 
cristãos de Roma, diz: “a fé vem pelo ou-
vido” (Rm 10,17). Quer dizer, ao ouvir 
a pregação da Palavra de Deus, que é o 
próprio Jesus, o coração do ouvinte des-
perta para o dom da fé. A fé despertada 
no interior do ouvinte requer cuidados. 
Ela deve ser cultivada, alimentada, escla-
recida, consolidada.

A Tradição da Igreja Católica, ainda 
que tenha falhado em alguns períodos da 
história, pôs e põe em elevado relevo a 
Palavra de Deus, como fonte principal 
da Fé Católica. Através dos mais diver-
sos modos, a Igreja ensina que, aqueles 
que creem, devem ler e meditar a Pala-
vra, e que, para aqueles que não creem, 
ela deve ser anunciada.

Mas, como se alimenta, esclarece e 
consolida a “fé que entra pelo ouvido”?

A fé é ALIMENTADA: pela con-
tínua audição da Palavra. A Palavra de 
Deus não é como um texto que lemos 
uma vez e nunca mais. Não! Ela é a Pa-
lavra que deve ser ‘ouvida’ e ‘lida’ ha-
bitualmente, pois, é nesse exercício de 
audição e de leitura que vem o alimento 
para a fé. Aquilo que foi ouvido e lido 
ontem, foi o alimento para um tempo já 
passado. A audição e a leitura de hoje, é 
o alimento para o presente. E o presente 
é sempre novo (bom ou não), é diferente.

A fé é ESCLARECIDA: pelo estu-
do e reflexão sobre a Palavra. O estudo, 
desde o mais básico até o mais elevado, 
dá condições para se entender com maior 
precisão o que é, de fato, que o Senhor 
está dizendo no presente, e se é mesmo 
o Senhor que está dizendo ou é alguém 
manipulando sua Palavra. Por exemplo: 
no mesmo dia, no mesmo horário, em ca-
nais diferentes na televisão, várias pesso-
as estão falando com a Bíblia nas mãos. 
Apresentando-se e dizendo que falam em 
nome de Deus. Dá para acreditar? Ora, 
quem não possui, nem procura ter uma fé 
esclarecida, cai no engano. O estudo per-
mite que se possa “interpretar” a Palavra. 
Permite compreender melhor aquilo que 
está escrito. A reflexão, que muitas vezes 
acompanha o estudo, permite que, aquilo 
que Jesus disse, ilumine o que disseram 
Moisés e os Profetas. É o Novo Testa-
mento que projeta luz sobre o Antigo, e 
assim um texto enriquece o outro.

A fé é CONSOLIDADA: na medi-
da em que, aquele que ouve a Palavra, 
a cultiva e esclarece, também procura 
pô-la em prática. Procura assimilar de 
tal modo a Palavra que, faz com que ela 
seja ‘absorvida’ e interiorizada. De modo 
progressivo e processual, procura apreen-
der e praticar o que ouve. A fé também se 
consolida através de pequenos e frequen-
tes atos de fé. No dia a dia, inúmeras po-
dem ser as oportunidades para se realizar 
atos de fé: uma imprevista necessidade 
de esperar alguém ou algo; uma imoti-
vada contrariedade a ser suportada; um 
momentâneo sacrifício que seja pedido 
ou uma perda que deve ser administra-
da. Além disso, em quantos momentos é 
possível elevar o pensamento ao Senhor 
e exprimir um pensamento de gratidão?!

Setembro é o mês da Bíblia. Acolha-
mos com disposição o novo mês. Faça-
mos o propósito de, diariamente, dedicar 
um tempinho (10 min.) à Palavra.

Este Jornal São Judas de Setembro/2020 (edição número 476) circulará apenas 
online, pelo site e redes sociais da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, devido à 
pandemia do novo Coronavírus. Juntos passaremos por essa situação e teremos 

dias melhores. Contamos com a compreensão de nossos leitores!

01 – Início da Semana da Pátria; Dia do Profissional de Educação Física; Dia 
Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 
3 – Memória de São Gregório Magno; Dia das Organizações Populares; Dia 
Nacional do Biólogo e do Guarda Civil 
4 – 1ª Sexta-feira do mês: Missa Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus às 9h  
5 – Memória de Santa Teresa de Calcutá; Dia da Amazônia; Dia do Irmão
6 – 23º Domingo do Tempo Comum; Dia do Alfaiate 
7 – Dia da Pátria e Independência do Brasil (198º ano); 1º aniversário da 
Ordenação Sacerdotal do Pe. Erick Max Humberto,scj. Feriado Nacional.
8 – Festa da Natividade de Nossa Senhora; Dia Mundial da Alfabetização e Dia 
Nacional de Luta por Medicamentos. 
9 – Dia do Veterinário e Dia do Administrador de Empresas. 
10 – Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. 
13 – 24º Domingo do Tempo Comum 
14 – Festa da Exaltação da Santa Cruz; Dia do Frevo.
15 – Memória de Nossa Senhora das Dores; Dia da Musicoterapia e do Musicoterapeuta.
16 – Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio.
18 – Dia dos Símbolos Nacionais; Dia do Perdão; Dia da TV Brasileira. Início 
da Semana Nacional do Trânsito (até dia 25/09). 
19 – Memória de São Januário; Aniversário do Pe. Eli Lobato dos Santos,scj, 
Pároco e Reitor do Santuário São Judas Tadeu.
20 – 25º Domingo do Tempo Comum; Memória de Santos André Kim Taegón, 
Paulo Chong Hasang e companheiros mártires. 
21 – Festa de São Mateus Apóstolo e Evangelista; Dia da Árvore; Dia do Fazen-
deiro; Dia Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência; Dia Mundial do Mal 
de Alzheimer e Dia Internacional da Paz das Nações Unidas. Aniversário do 
Cardeal Dom Odilo Scherer.
22 – Dia do Técnico Agropecuário; Dia do Contador; Dia Mundial sem carro. 
Início da Primavera às 10h31.
23 – Memória de São Pio de Pietrelcina; Dia Internacional da Memória do Co-
mércio dos Escravos e sua Abolição.
25 – Dia do Rádio e da Radiodifusão; Dia Mundial do Coração e Dia Nacional 
do Trânsito. 
26 – Memória de São Cosme e São Damião; Dia Internacional das Relações 
Públicas e Dia Nacional do Surdo.
27 – 26º Domingo do Tempo Comum; DIA NACIONAL DA BÍBLIA; Dia da 
Caridade; Dia do Encanador; Dia Mundial do Turismo; Dia da Música Popular Brasileira. 
28 – Dia devocional a São Judas Tadeu! Confira a Programação completa 
atualizada no site: www.saojudas.org.br. 
29 – Festa de São Miguel, Gabriel e Rafael Arcanjos, Missa solene às 19h30, 
com inscrições pelo site: www.saojudas.org.br.
30 – Memória de São Jerônimo; Dia das Secretárias; Dia da Navegação e Dia 
Mundial do Tradutor. 
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CALENDÁRIO SETEMBRO

PE. ELI LOBATO DOS SANTOS,SCJ 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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O Papa Francisco, no encontro 
com os voluntários, na tarde do do-
mingo, último dia da JMJ no Rio de 
Janeiro, em 2013, fez uma proposta 
surpreende: “...eu peço que vocês se-
jam revolucionários, que andem con-
tra a corrente; sim, nisto peço que se 
rebelem: que se rebelem contra esta 
cultura do provisório que, no fundo, 
crê que vocês não são capazes de 
assumir responsabilidades, que não 
são capazes de amar de verdade. Eu 
tenho confiança em vocês, jovens, e 
rezo por vocês. Tenham a coragem 
de “ir contra a corrente”. Tenham a 
coragem de ser felizes!”

Ser revolucionários, conforme a 
proposta do Papa, é assumir a res-
ponsabilidade pessoal sem medo.

O que significa a cultura do pro-
visório? A tendência a curtir o mo-
mento, a encarar tudo na vida como 
diversão. Vemos hoje muitas pessoas 
assim: não querem assumir nenhum 
compromisso, não querem prender-

-se a nada nem a ninguém. Desejam 
apenas viver sem responsabilidade, 
sem exigências, sem cobranças. Essa 
tendência se expressa na “filosofia do 
Zeca Pagodinho: “Deixa a vida me 
levar...” “Não vou me preocupar com 
nada, com o futuro, com o que espe-
ram de mim. Se ninguém esquenta 
com os outros, ninguém está nem aí, 
porque eu devo ser diferente?” Sig-
nifica também abolir a lei do gosto e 
do capricho: “só faço o que eu quiser 
e quando eu quiser. Não faço nada 
se não tiver vontade, porque sou au-
têntico.” Por fim, ser revolucionário 
como o Papa nos pede exige lutar 
contra a lei de Calvin: “egoísta é todo 
aquele que não pensa em mim”. A ló-
gica do egoísta é simples: se ninguém 
pensa em ninguém, porque eu tenho 
que ser o único que pensa nos outros, 
que não garante as suas coisas?

O Papa Francisco, ao fazer essa 
proposta audaz, deseja contar com 
os jovens para mudar as coisas. Todo 

jovem sente o sincero desejo de um 
mundo melhor. Pensemos em alguns 
jovens que mudaram o mundo. Em 
primeiro lugar, Maria, a Mãe de Je-
sus. Era uma jovem de quinze ou de-
zesseis anos quando recebeu o convi-
te para a sua vocação à Maternidade 
divina. Desde menina, tinha um so-
nho de agradar a Deus em tudo, dese-
java viver aberta à contemplação das 
maravilhas do mundo e costumava 
estar em oração. Ela aceitou a pro-
posta de Deus e o mundo mudou to-
talmente. A partir do seu «sim» à sua 
nova missão, o Filho de Deus vem a 
este mundo. Jesus, o Salvador, entra 
definitivamente na História humana.

O segundo jovem que mudou re-
almente este mundo é seu Filho, Je-
sus Cristo. Já aos doze anos, quando 
ficou no templo de Jerusalém conver-
sando com os doutores, todos nota-
vam a sabedoria das suas respostas. 
Jesus mudou o mundo com a sua vi-
tória sobre o mal, sobre o pecado e, 
sobretudo, sobre a morte. Jesus era 
jovem quando instituiu a Eucaristia, 
quando entregou a sua vida na Cruz, 
oferecendo-se em resgate pelos pe-
cados de todos os homens, reconci-
liando o Céu e a terra. Ao ressuscitar, 
abriu definitivamente as portas do 
Céu e restaurou a esperança da vida e 
da felicidade eterna para todos os ho-
mens. Jesus continua sendo o Jovem 
Salvador do Mundo, o único eterna-
mente jovem, o grande ideal das nos-
sas vidas.

Jovem era o apóstolo João, que se 
manteve fiel até o fim, o único dos 
discípulos a não se afastar de Jesus 
durante a Paixão, que não teve medo 
de sofrer represálias por sua proximi-
dade com Jesus. Dá a cara sem medo, 
porque ama, porque é um amigo fiel 
e não vai abandonar Jesus naquela si-
tuação. Um jovem que soube superar 
seus ímpetos juvenis, seus desejos 

de vingança e de reações violentas, e 
passou a transmitir uma verdade su-
blime: «Deus é Amor!» (1 Jo 4, 8).

Se você tem o desejo de mudar 
o mundo, a primeira providência é 
descobrir o que você tem que mudar 
em sua vida, mudar dentro de você 
mesmo, para que as coisas melho-
rem. Não nos enganemos: é muito 
fácil colocar-se numa postura crítica, 
apontar os erros e as incoerências dos 
outros colegas, dos professores, dos 
empresários, dos políticos, do siste-
ma, do governo... Nem você nem eu 
temos poder ou influência suficiente 
para mudar o mundo ou a sociedade à 
nossa volta. Se não conseguimos mu-
dar as pessoas mais próximas – pense 
nos seus colegas de curso ou de sala 
–, como mudaremos todo o mundo?

Mas se nós nos empenharmos em 
melhorar como pessoa, o mundo fi-
cará um pouco melhor. Se você tem o 
costume de se deixar levar pela pre-
guiça na hora do estudo e se esforça 
para se corrigir e enfrenta as matérias 
e tira melhores notas, o mundo já co-
meçou a mudar. Se você se esforça 
por dizer sempre a verdade e luta 
para não admitir uma mentira, por 
pequena que seja, o mundo terá mais 
verdade. Se você corrige a sua ten-
dência a criticar, a murmurar e a fa-
zer comentários depreciativos sobre 
as outras pessoas ou o mundo, nessa 
medida o mundo melhorou um pou-
co. Se você se esforça por demons-
trar amor a Deus e rezar por aqueles 
que não rezam e não conhecem a 
Deus, o mundo está recebendo o be-
nefício da sua oração por eles. Pense 
na quantidade de amigos, colegas e 
conhecidos seus: talvez não tenham 
outro modo de se aproximar de Deus 
a não ser através de você, da sua ami-
zade, da sua proximidade.

JOVENS 
REVOLUCIONÁRIOS
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DOM CARLOS LEMA GARCIA
Bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a 

Região Episcopal Ipiranga

NOSSO BISPO
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Saudações muito cordiais a vós amados e amadas, 
irmãos e irmãs devotos (as) de São Judas Tadeu. Paz 
e Misericórdia em abundância em vossos corações!

Já há muitos anos, notamos que em algumas ima-
gens de nossa Senhora encontramos uma serpente 
sob seus pés. Atualmente, certos grupos usam até 
como uma oração jaculatória (uma expressão invo-
cativa) dirigida à nossa Senhora: “Maria passa na 
frente, pisa na cabeça da serpente”. Ocorre que en-
tre maximalismos (exaltação exagerada à figura de 
Nossa Senhora) e minimalismos (certa relativização 
da figura de Maria, diminuindo ou ignorando sua 
participação no Mistério da revelação divina), diante 
da extraordinária figura de Nossa Senhora, o certo é 
que devemos ir a fundo numa compreensão que este-
ja melhor expressa na Palavra de Deus (que é muita 
coisa hein! ) e na Tradição da Igreja, bem como nas 
Liturgias chamadas Mariais (cuja menção à Maria 
sempre é justa e necessária aos Mistérios de Jesus 
Cristo, nosso único Senhor e Mediador).

Sendo assim um dos pontos, dentre tantos ou-
tros no que cabe dizer sobre Nossa Senhora, essa 
imagem, já adianto de antemão, TEOLÓGICA (de 
grande profundidade e complexidade de sentido es-
piritual, doutrinal, para nossa fé) da Senhora, Mãe do 
Senhor, pisando sobre uma serpente.

A imagem nasce a partir da interpretação que liga 
dois textos bíblicos: Gênesis, quando Deus, depois 
do episódio da queda de Adão e Eva, no Paraíso, fala 
com a serpente (o inimigo, o mal, o diabo): “Porei 
hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e 
a linhagem dela. Ela esmagará a cabeça e tu lhe fe-
rirás o calcanhar” (Gn 3, 15). A que mulher Deus se 
refere? Fiquemos com a pergunta. Novamente essa 
“Mulher” aparecerá no Livro do Apocalipse de São 
João: “Um sinal grandioso apareceu no céu: uma 
Mulher vestida de sol, tendo a lua sob os pés e sobre 
a cabeça uma coroa com doze estrelas (...) O Dragão 

postou-se diante da mulher que estava para dar à luz 
(...) Houve uma batalha no céu: Miguel e seus Anjos 
guerrearam com o Dragão. (...) Foi expulso o grande 
Dragão, a antiga Serpente, o chamado Diabo ou Sa-
tanás, sedutor de toda a terra habitada (...)” – e mais 
adiante continua – “Agora realizou-se a Salvação e 
o poder e a realeza do nosso Deus (...). Eles, porém, 

o venceram graças ao Sangue do Cordeiro.” (cf. Ap 
12: leia na íntegra).

Bem, essa “Mulher” segundo a tradição bíblica, 
doutrinal e litúrgica da Igreja, está representada em 
várias figuras, entre todas, o que é essencial é que Ela 
é a HUMANIDADE, sempre referida na revelação 
com a imagem do FEMININO, lembrando que sem-
pre há entre Deus e o povo uma relação de aliança no 
Amor. Amor dele sempre dispensado à obra prima de 
sua criação, a humanidade. 

Duas mulheres na história da Revelação divina, 
acabam tornando-se então, o sinal bem visível, com-
preensível dessa “Mulher”: Eva e Maria. Eva é a hu-
manidade que caiu no pecado; Maria a humanidade 
resgatada pela Obra divina. A serpente é a imagem do 
mal, do inimigo, que sempre traiçoeiro, tentou con-
vencer a humanidade de que não precisava de Deus.

Daí a imagem de Maria que pisa a cabeça da ser-
pente, como bem expressa o texto do Apocalipse é 
nova humanidade, realizada no exemplo primeiro 
que foi Maria, o que Cristo Jesus realizou: a defini-
tiva vitória da humanidade frente ao demônio, ainda 
que essa humanidade, como Maria, sofra os ferimen-
tos no calcanhar. Em outras Palavras. Maria, a Mãe 
do Senhor, e nela toda a humanidade. A “MULHER” 
vence o mal pela vitória do Cordeiro de Deus, o Cris-
to Jesus, nosso Senhor.

Então, na verdade, a força dos pés de Maria (que 
representa toda a humanidade vitoriosa em Cristo) 
é a força da Páscoa de Cristo, sua Paixão, Morte e 
Ressurreição. Maria foi a primeira participante dessa 
vitória, por isso, nela nos reconhecemos vitoriosos ou 
descobrimos como vence a serpente, o mal em nos-
sas vidas. Acolhendo, como ela, a plenitude da Salva-
ção em seu ser, por obra do Espírito Santo.

Portanto, caros irmãos, esta é muito mais do que 
uma imagem de Nossa Senhora pisando uma serpen-
te. Essa imagem equivale à Cruz do Senhor, que as-
sume nossa humanidade e vence a morte, o dragão, 
a serpente.

Não tem sentido a jaculatória impetrando poderes 
à Maria, mas proponho uma melhor expressividade: 
“Maria, que por teu Filho vencestes o mal em nossa 
frente. Contemplando a sua vitória, ajude-nos a ver 
esmagada a cabeça da serpente”. Pode ser um pouco 
mais longa, porém mais coerente com a imagem que 
contemplamos.

PORQUE VEMOS EM ALGUMAS 
IMAGENS MARIA PISANDO NA 
CABEÇA DE UMA SERPENTE?

PERGUNTAS QUE A FÉ RESPONDE

Se você tem alguma pergunta sobre a Igreja e a fé católica, envie para o e-mail: jornal@
saojudas.org.br, para que possamos responder em nossas próximas edições do Jornal São 

Judas nesta coluna “Perguntas que a fé responde.” 

CLAUDEMIR MARCEL 
DE FARIA

Departamento de Comunicação e Marketing 
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
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Em nossos dias, a devoção a São 
Judas Tadeu continua mostrando-se 
vigorosa. Mesmo durante os meses do 
“isolamento social”, neste angustiante 
período de pandemia do COVID-19, o 
número de devotos que passa, diaria-
mente, pelo Santuário São Judas Ta-
deu não é pequeno. 

Embora tenhamos permanecido 
sem a presença do povo nas Missas 
durante os meses de Março a Junho, 
a igreja antiga permaneceu aberta 
das 7h às 19h para a visita dos fiéis. 
Igualmente, os horários para o atendi-
mento de confissões e bênçãos não foi 
suprimido, apenas reduzido. 

Muita gente recorre ao Santuário 
São Judas nessa grande cidade de São 
Paulo, em busca de um lugar silencio-
so para rezar, pedindo a intercessão do 
Santo primo de Jesus, e também para 
confessar-se com um sacerdote, para 
orientação espiritual ou bênçãos. São 
numerosos os relatos de graças alcança-
das pelos devotos que pedem a interces-
são de São Judas. O Departamento de 
Comunicação do Santuário tem recebi-
do e publicado esses belos testemunhos 
na Revista São Judas, direcionada aos 
devotos colaboradores (informações 
pelo site www.saojudas.org.br). 

Também hoje, como nos últimos 80 
anos neste Santuário, “Deus manifestou 
as maravilhas de sua obra em favores 
excepcionais, concedidos por interces-
são do ‘Santo dos Aflitos’(...). Fazia-
-se sentir palpável a ação de São Judas 
Tadeu, por meio de inúmeros favores 
e graças extraordinárias. A confiança 
do povo de São Paulo foi aumentando 
sempre, até atingir o espetáculo de fé e 
de piedade que continua sendo a garan-
tia da presença de ‘Deus em meio a seu 
povo’” (Pe. Augusto César Pereira, De-
vocionário São Judas Tadeu Apóstolo, 

editora RECADO, 2011 p.32).
Imagina-se que São Judas Tadeu 

havia sido “esquecido” pelos católicos 
devido à semelhança ao nome do “trai-
dor” de Cristo, Judas Iscariotes. Mas, 
“o reaparecimento da devoção a São 
Judas Tadeu, parece, dever-se a Santa 
Brígida. Conta-se que o próprio Jesus 
lhe apareceu, aconselhando a invocar 
São Judas Tadeu até nos casos mais de-
sesperados. (...) A fé em Deus e a con-
fiança humilde na intercessão de São 
Judas Tadeu tem valido a muitíssimas 
pessoas. Hoje, costuma-se afirmar que 
não são os desesperados que se tornam 
devotos de São Judas Tadeu. São ‘os 
que ainda têm esperança’ de que sem-
pre é possível, e recorrem ao Santo” 
(Pe. Augusto César Pereira,scj.p.26).

Padre Dehon, fundador da Congrega-
ção dos Padres do Sagrado Coração de 
Jesus, que servem neste Santuário, disse 
certa vez: “O amor de Jesus é o amor que 
une os homens, juntos como irmãos, e os 
entrega inteiramente ao serviço uns dos 
outros. É o amor que expande e guarda a 
paz, as verdadeiras alegrias que nenhuma 
infelicidade pode alterar.” 

As pessoas de boa vontade devem 
unir-se para a cura de um mundo enfer-
mo, individualista, indiferente, corrupto, 
que gera pobreza, exclusão, fome... Es-
tamos vivendo um tempo propício para 
cuidados e não de acomodação. Sobretu-
do agora, recorramos à intercessão de São 
Judas Tadeu e façamos a nossa parte na 
construção de um mundo mais humano 
e fraterno. Redobremos nossas orações, 
com firme esperança de 
tempos melhores!

A DEVOÇÃO A SÃO JUDAS EM 
TEMPOS DIFÍCEIS

JUBILEU 80 ANOS

PRISCILA 
THOMÉ NUZZI
Jornalista da Paróquia/

Santuário São Judas Tadeu.

COMPORTAMENTO

MARIANGELA MANTOVANI
Psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias, sexóloga, 

palestrante escolar, coordenadora do atendimento psicológico do 
Santuário São Judas Tadeu desde 1984.

COMO DESENVOLVER E 
MELHORAR NOSSA RESILIÊNCIA

Não podemos negar que estamos vivendo um ano de 2020 muito difícil 
e, que por vezes, chegamos a desanimar. Perdas de amigos e entes queridos, 
perdas de empregos, a economia parada, tudo isso parece nos tirar do prumo. 
Chefes de família em pânico, cestas básicas que não dão conta.

Não é a primeira vez que o mundo passa por uma fase de grande tensão. Na 
literatura encontramos muitos momentos de crises dificílimas. Para se ter uma 
ideia, nos últimos 150 anos vivemos 14 grandes crises, dentre elas, a Primeira 
Guerra Mundial de 1914 a 1918, logo depois a Segunda Guerra Mundial de 
1939 a 1945, com setenta milhões de mortos. O mundo todo destruído.

Eu me lembro na minha adolescência, na década de 1970, quando o Brasil 
atravessou uma forte recessão. Foi nessa época que fomos todos da família tra-
balhar juntos, eu, minhas duas irmãs com meus pais. Lutamos muito, éramos 
incansáveis, mas lembro que no final de um ano e meio começamos a dar a 
volta por cima e daí a vida foi voltando ao normal. Um aprendizado de supe-
ração sem igual. Por isso, quero deixar uma mensagem de fé aos leitores, pois 
esperança nunca nos faltou. Nessa época rezávamos e orávamos em família, 
todos os dias, pedindo a Deus que nos amparasse. E Deus nunca nos desam-
para! Você já percebeu?

Resiliência: você já ouviu essa palavra? Da Física e da Engenharia, resili-
ência significa a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois 
de ter sido tensionado. A Psicologia aproveitou essa palavra, resiliência, e deu 
a ela um significado muito interessante: é uma força vital que todo ser humano 
traz consigo, uns mais e outros menos, que nos ajuda a voltar ao normal depois 
de uma fase extremamente tensa.

São vários os exemplos bíblicos que nos ensinam a perseverar! Ana era 
estéril, mas nunca desistiu de pedir a Deus, acreditar e recebeu o milagre de dar 
à luz ao primeiro dos cinco filhos, Samuel – confira em 1Sm 16-24. O livro de 
Jó – Jó 42,9-16 – é o protótipo de perseverança e superação. O Senhor Jesus é 
o nosso maior modelo de resiliência e perseverança, e por amor ao Pai e a nós, 
nunca desistiu de nos salvar.

Bem, como desenvolver e melhorar nossa resiliência trazendo à tona todo 
um potencial que existe dentro de nós? O pensamento interfere intimamente 
nos sentimentos e ações, ou seja, se você pensa que é incapaz, você se torna 
como tal, se você pensa que pode e que quer conseguir a qualquer custo, sua 
ação será de garra e nada te desanimará. Os pensamentos negativos servem 
de auto sabotagem e fazem com que você pare de lutar. Portanto, anule seu 
pessimismo e negativismo.

As crianças e os jovens aprendem com os pais a ter resiliência, através 
do modelo de garra, pensamento positivo e principalmente a fé em Deus, 
em si mesmo e na vida. Somos filhos de Deus, imagem e semelhança do 
Pai, portanto, trazemos como herança a fé que transpõe montanhas. Va-
mos em frente com espírito de gratidão. DEUS NUNCA 
NOS DESAMPAROU!
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ALÉM DO HORIZONTE

O Santuário São Judas Tadeu dá 
graças a Deus e agradece a todos que 
abrem as suas mãos, neste tempo de 
pandemia, para socorrer os mais ne-
cessitados. Os doadores de cestas bá-
sicas e de ajudas monetárias a favor 
dos pobres, estão já vivendo a Pala-
vra bíblica que inspira as celebrações 
e estudos do Mês da Bíblia, neste Se-
tembro. Que bom! Palavra feita vida.

Padre Eli Lobato dos Santos,scj, 
pároco e reitor deste Santuário, traz-
-nos ótimas indicações para ler e as-
similar a Palavra da Vida encontrada 
nas Sagradas Escrituras.

Há anos a Igreja no Brasil orien-
ta a aprofundar essa Palavra a partir 
de um livro específico. O Livro des-
ta vez é o Deuteronômio (a Segunda 
Lei) que contém 34 capítulos sobre 
a história da Aliança de Deus com o 
seu povo e das sábias orientações da 
parte de Moisés, corrigindo desvios 
e indicando o caminho de Deus. A 

moldura do livro é formada por fa-
las atribuídas a Moisés. O conteúdo 
é a vivência dos 10 Mandamentos, a 
gratidão ao Deus misericordioso que 
libertou o povo da escravidão do Egi-
to e o conduziu à Terra dos antepas-
sados, a Palestina, depois chamada 
de Israel. Um fio condutor perpassa 
todo o livro, marcado pela unidade. 
“Por isso, o livro insiste na existên-
cia de um Deus, de um povo, de uma 
lei (de Moisés), de uma terra e de 
um santuário (de Jerusalém). Desses 
temas nascem os demais: a eleição, 
a Aliança, a bênção e a maldição” 
(SAB,p.14-15).

O núcleo central do Deuteronô-
mio se desenvolve a partir dos 10 
Mandamentos, o código da Aliança, 
que Jesus em Mc 12,28-34 resumiu 
em dois, quando o Doutor da Lei lhe 
perguntou sobre o primeiro: Amar a 
Deus sobre todas as coisas, e Jesus 
acrescentou o segundo, amar o próxi-

mo como a si mesmo. Na linguagem 
bíblica o verbo amar não se esgota na 
mera manifestação de sentimentos, 
mas se completa com “fazer o bem”. 
O amor é benfazejo”, deixará regis-
trado Paulo em 1 Cor 13,4. Abre a 
tua mão ao teu irmão.

O Deuteronômio apresenta uma 
série de formas e de categorias hu-
manas em favor das quais devemos 
abrir mão. Jesus, que não veio abolir 
a Lei, mas aperfeiçoá-la, estende-
rá esse dever a todas as categorias: 
raças, nações, culturas, idades, gê-
neros. Todas as pessoas importam, 
não só brancos e negros, não só os 
concidadãos e parentes, também os 
indígenas, os estrangeiros e pobres, 
pois todas são queridas por Deus que 
as ama como filhas e filhos.

Você, leitor, tirará muito proveito 
em ler o Deuteronômio, e de prefe-
rência em grupo, online, enquanto 
não se pode voltar aos encontros pre-
senciais: na família ou em comuni-
dade. Os grupos ou círculos bíblicos 
podem ser formados por catequistas, 
equipes de liturgia e ministérios de 
música, equipes de pastoral social, 
de membros da Pastoral Familiar, do 
ECC-Encontro de Casais com Cris-
to, das associações paroquiais, ou 

mesmo por vizinhos e amigos. Há 
um subsídio muito interessante nas 
editoras católicas para interpretar e 
entender corretamente este livro tão 
antigo e tão sábio.

Recomendo, particularmente, o 
do SAB – Serviço de Animação Bí-
blica, Mês da Bíblia 2020 (FOTO), 
da Paulinas, um livro de apenas 87 
páginas, contendo 6 breves capítu-
los: quatro para estudo e oração, um 
para celebração orante e um para 
uma Maratona Bíblica. Muito inte-
ressante, didático, fácil de assimilar. 
Pode ser adquirido na Loja Oficial de 
Artigos Religiosos do Santuário, ao 
lado da Secretaria da nossa Paróquia 
ou nas livrarias católicas, especial-
mente Paulinas, por menos de cinco 
reais. Esse texto ainda orienta e nos 
faz prestar atenção aos verbos VER, 
ESCUTAR, OBSERVAR, PRES-
TAR ATENÇÃO, OLHAR, AMAR. 
“Desperta a consciência do povo 
para a realidade que o cerca. Os ensi-
namentos tem como eixo o amor ao 
Deus Uno, o empenho na observân-
cia dos Mandamentos e a celebra-
ção da Aliança” (p.75). Tudo isso se 
concretiza e se completa na vinda de 
Cristo ao mundo, qual novo Moisés: 
“Eu e o Pai somos Um”, dirá Jesus. 
Não vim para abolir os mandamen-
tos, mas para leva-los à perfeição, e 
celebrar uma nova e eterna Aliança, 
como lembramos em cada Eucaristia 
que celebramos.

A leitura atenta do Deuteronômio 
nos levará a atuar sobre a realidade 
de hoje: a pensar na situação críti-
ca que vivemos, com suas divisões, 
indiferenças diante dos pobres e das 
vítimas da Covid-19, falta de frater-
nidade e de consciência solidária na 
prevenção dos males como o novo 
Cononavírus e do vírus da violência. 
Levará a uma renovada consciência 
de escolher a vida em vez da morte, 
com Deus, na fidelidade à Aliança e 
no seguimento de Jesus, o novo Moi-
sés, que aprofundou a vida fraterna 
com orientações claras sobre a rela-
ção de Deus com o povo, sua proxi-
midade e desejo de acolher e perdoar, 
com o seu amor incondicional e mi-
sericordioso. 

“ABRE A TUA MÃO AO TEU IRMÃO” 
(DT 15,11)

PE. CLÁUDIO 
WEBER, SCJ

RECOMENDAMOS!
O livro “Mês da Bíblia 2020, Livro do Deuteronômio, Abre a tua mão ao teu irmão (Dt 15,11)”, do SAB – 

Serviço de Animação Bíblica, da Paulinas Editora, 87 páginas, à venda na Loja Oficial de Artigos Religiosos 
do Santuário, ao lado da Secretaria da  Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Informações (11) 99338-0758 

(Whatsapp). Site: www.lojasaojudastadeu.com
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O SACRAMENTO DA UNÇÃO DOS ENFERMOS

Amados irmãos, irmãs, devotos de São Judas Ta-
deu, a vós uno a minha saudação à dele: “Que a Paz, 
o Amor e a Misericórdia estejam abundantemente 
convosco.” Nesta edição meditaremos um pouco so-
bre o precioso Sacramento da Unção dos Enfermos.

Recordemos novamente o que são os Sacramen-
tos: são ações de Jesus Cristo, presente na sua Igre-
ja pelo seu Espírito, o Espírito Santo. Essas ações 
se dão através dos ritos, celebrações. Os Ritos se 
constituem por gestos, palavras e ações que conec-
tam com determinadas ações do próprio Jesus que 
se estende desde sua presença histórica, continuan-
do pela presença através do Espírito Santo.

Todas as ações de Jesus, diríamos, a Sua vida 
que passa pela humanidade realiza definitiva e 
com toda a sua plenitude a Obra de Salvação do 
Pai. Que obra é essa, que tenhamos a dignidade de 
filhos de Deus. Em outras Palavras que sejamos 
tal como foi o Senhor Jesus, a fim de que alcance-
mos a Vida em Plenitude, se quiser dizer também, 
a vida feliz, a vida eterna.

Jesus bem sabe que somente com nossas con-
dições não conseguimos alcançar tais objetivos da 
Obra Salvífica do Pai. Sendo assim ele nos socorre, 
e nos dá acesso a participarmos dessa dignidade.

Por isso Jesus institui os Sacramentos, e como 
temos notado, eles nos acompanham em nosso pe-
regrinar na terra, eles nos santificam pouco a pou-
co ao longo de nossa história. No caso do Sacra-
mento da Unção dos Enfermos, a graça especial 
que dele provém está ligado ao momento de nossa 
morte corporal, ou do risco desta, ou mesmo de 

Apresentamos nessa edição o Sacramento da Unção dos Enfermos, o sétimo e último artigo de uma 
série de reflexões sobre os Sacramentos. Confira! 

amos dizer que este Sacramento é o cuidado do 
Senhor Jesus para que aquele/aquela enfermo/
enferma ou quem está na iminência de sua mor-
te física, possa encontrar a profunda esperança, 
paz, perdão, consolo, conforto extraordinários, 
que os faça passar por estas situações com a ple-
na certeza de fé que o Senhor os acompanha e os 
conduz pelo caminho da Salvação.

Assim como Jesus cuidou dos doentes, dos 
leprosos, dos desfalecidos, assim conferiu o 
mesmo serviço aos seus discípulos, sobretudo do 
grupo dos doze. 

Assim o que o Senhor realizou enquanto vi-
veu sua humanidade no meio de nós, conferiu 
especialmente ao grupo dos doze apóstolos, pri-
meiros presbíteros da Igreja, e por eles aos que 
os sucedessem: “Curai os doentes, ressuscitai os 
mortos, purificai os leprosos, expulsai os demô-
nios” (Mt 10, 8) Mais tarde veremos um relato 
da própria comunidade do apóstolo Tiago nos 
atestar a prática das primeiras comunidades no 
serviço deste Sacramento:

“Alguém dentre vós está doente? Mande cha-
mar os presbíteros da Igreja para que orem sobre 
ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A 
oração salvará o doente e o Senhor o porá de pé; e 
se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoa-
dos.” (Tg 5,14-15)

Basicamente o Rito que hoje a Igreja Celebra 
este sacramento é muito próximo do que São Tia-
go nos relata.

Portanto, redamos graças a Deus e busquemos 
este precioso Sacramento sempre que sentirmos 
a necessidade, evidentemente em situação extre-
ma para alcançar, de fato as benécias próprias que 
ele traz. O mais belo e interessante é perceber que 
o Senhor nos acompanha e tem para nós graças 
especiais em todas as fases de nossa vida Cristã 
Católica. Peçamos ao Senhor a graça de recebê-lo 
e alcançarmos a salvação nos momentos de gran-
de desfalecimento de nossa vida corporal. Como 
a Igreja nos pede, rezemos para que na iminência 
de nossa morte vivamos a sua paz e seu consolo 
e a plena certeza de nosso nascimento definitivo 
para a eternidade.

Aqui no Santuário São Judas Tadeu, acontece 
periodicamente uma Celebração Eucarística onde 
se ministra este Sacramento (como na foto acima, 
do dia 11 de Fevereiro de 2020). Entre em contato 
e saiba mais: www.saojudas.org.br. 

uma enfermidade que nos leva à um profundo 
desfalecimento do nosso ser, que não deixa de 
ser uma experiência, em certo sentido, de morte. 
A dor, a insegurança, o medo, a angústia, as de-
sestruturações emocionais, psíquicas que muitas 
enfermidades causam na vida do Cristão precisam 
de um auxílio extraordinário da graça divina a fim 
de que se alcance a cura em suas dimensões mais 
profundas. Este auxílio é a Unção dos Enfermos.

Junto aos Sacramentos da Reconciliação e 
da Eucaristia, este também é classificado como 
Sacramento da Cura. Cura não está somente re-
lacionado ao sanar uma enfermidade, mas num 
sentido mais amplo, de cuidado, de curadoria, é 
também um sinônimo de Salvação. Aplicado ao 
Sacramento em que estamos meditando, poderí-

SETOR DE COMUNICAÇÃO 
E MARKETING 

Paróquia / Santuário São Judas Tadeu.
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ESPIRITUALIDADE DA FAMÍLIA CRISTÃ

Para quem acompanha esta sé-
rie de catequeses, oferecemos neste 
mês a 3ª parte sobre “A família cristã 
conhece a ama Jesus Cristo.” Vere-
mos Jesus profundamente humano 
nas palavras, sentimentos, no viver e 
conviver com as pessoas. Tratando-
-se de cenas e palavras de Cristo no 
Evangelho conhecidas, não faremos 
as citações bíblicas.

Jesus pessoalmente se apresenta, 
afirmando “EU SOU...” por 7 vezes, 
no Evangelho. Vejam o que segue:

EU SOU O BOM PASTOR co-
nheço minhas ovelhas, chamo-as 
pelo nome, elas me ouvem e seguem, 
conduzo-as, alimento-as e dou mi-
nha vida pelas ovelhas. Nós somos 
as ovelhas do rebanho de Cristo.

EU SOU A PORTA DAS OVE-
LHAS, quem entrar por mim encontra 
pastagem e será salvo. Quem sobe pelo 
muro é ladrão e salteador. Só vem para 
furtar, matar e destruir. E o Mestre ain-
da alerta: cuidem com os mercenários 
e lobos, que também aparecem.

EU SOU A LUZ DO MUNDO, 
quem me segue não andará nas tre-
vas, mas terá a luz da vida. Que Cris-
to, sua palavra nos iluminem sempre.

EU SOU A VIDEIRA E VÓS OS 
RAMOS, se o ramo não permanecer 
unido ao tronco, seca, será cortado 
e queimado;  e Jesus complementa: 
“Sem mim nada podeis fazer.”

EU SOU O CAMINHO, A 
VERDADE E A VIDA, ninguém 
vai ao Pai, senão por mim. Somente 
vivendo com Cristo, teremos garan-
tia de vida eterna.

EU SOU A RESSURREIÇÃO 
E A VIDA, quem vive e crê em mim, 
não morre, mas terá a vida eterna. 
Com Cristo a vida se prolonga na 
eternidade.

EU SOU O PÃO DA VIDA, 
quem se alimentar de mim, terá a vida 
eterna. E explica: ”Minha carne é co-
mida e meu sangue é bebida. É um 
aceno à sua presença real, sacramen-
tal e eucarística no pão e vinho consa-
grados, onde recebemos Jesus na san-
ta comunhão. Jesus nos disse quem é. 

E nós, quem somos? Filhos de Deus, 
feitos à sua imagem e semelhança, 
templos do Espírito Santo, irmãos na 
fé. Honremos nossa dignidade.

JESUS, HOMEM DE ORA-
ÇÃO, às vezes, à noite, na montanha 
estava em sintonia com seu Pai; ou-
tras vezes, no silêncio da madrugada, 
estava em oração.  Ensinou a rezar o 
Pai-nosso e insiste que rezemos sem-
pre, sem nunca desistir, isto é:  fazer 
tudo por amor a Deus.

JESUS ESCOLHE OS 12 APÓS-
TOLOS, após passar a noite toda em 
oração, ao amanhecer, escolhe seus 
colaboradores. Convive com eles, 
ensina, dialoga, corrige-os e propõe-
-lhes um trabalho em equipe, envia-
-os 2 a 2 em missão, para, em seu 
nome e com seu poder, anunciarem 
o reino, curarem os doentes e expul-
sarem os demônios. Na sua época, 
Jesus escolheu os apóstolos. Hoje, 
convida a nós e envia-nos em missão.

JESUS VEIO PARA SERVIR, 
após o lava-pés, afirma: o que vos fiz, 
fazei-o uns aos outros. Não vim para 
ser servido, mas para servir. No amor 
que vos unirá, os demais reconhecerão 
que sois meus discípulos. Nascemos 
uns para os outros, dependemos e ser-
vimo-nos uns aos outros. Quem não 
vive para servir, não serve para viver.

ONDE SE ENCONTRA JESUS? 
Na liturgia sempre afirmamos: Ele está 
no meio de nós, pois cremos na sua 
palavra e promessa. Ele diz: O que fi-
zerdes ao irmão, é a mim que o fazeis. 
Portanto está presente em cada um de 
nós. Quando ouvimos ou lemos sua pa-
lavra no Evangelho, Ele fala e ensina 
a nós. Ele se identifica com seus con-
sagrados pelo Sacramento da Ordem, 
que agem em nome e com o poder de 
Cristo, sobretudo na celebração dos 
sacramentos. Mas, sua presença real, 
sacramental, eucarística está na Euca-
ristia. ”Isto é meu Corpo. Isto é meu 
sangue.” Onde Ele está? Conosco!

O OLHAR DIVINO DE JESUS 
percebe a sinceridade dos sentimen-
tos do coração e da consciência das 
pessoas. Passando pela praia, vê 
pescadores e convida alguns para 
segui-lo. Acompanha com um olhar 

misericordioso ao jovem que se afas-
ta, porque não teve coragem de re-
nunciar aos bens para segui-lo. Olha 
para Zaqueu na árvore e lhe diz: 
“Hoje quero ficar em sua casa,” e a 
conversão do cobrador de impostos 
aconteceu. Às vezes, percebíamos 
um olhar indignado em Cristo, diante 
das injustiças, explorações, hipocri-
sias e apego à letra da lei, presentes 
nas lideranças do povo. E, ainda, 
vendo as multidões abatidas, desa-
nimadas, Jesus exclama:  “parecem 
ovelhas sem pastor...” Olha para Na-
tanael, que questionava se de Nazaré 
viria alguém que presta, e comenta: 
“Eis um israelita sem falsidade.” E 
acolheu-o na sua equipe. Volta seu 
olhar de compaixão para Pedro, após 
a negação, no Pretório de Pilatos. E 
Pedro chora arrependido. A caminho 
do Calvário carregando a cruz, Jesus 
olha para as mulheres que lamenta-
vam seu estado desfigurado e diz: 
“Não chorem por Mim, mas antes 
sobre vós e vossos filhos.” Na cruz 
em agonia, seu olhar se dirige para 
sua mãe, para o discípulo amado... O 
silêncio fala!... Ele olha para nós!... E 
temos nossos olhos fixos nele?

PALAVRAS, SENTIMENTOS, 
ATITUDES E REAÇÕES estranhas 
se manifestam em Jesus. Vejamos... 
Com 12 anos, de maior para partici-
par das festas e do culto da Sinago-
ga, Jesus acompanha os pais a Jeru-
salém e terminada a festa, sem que 
os pais saibam, Ele fica. Após dias 
de procura o encontram no templo. 
A mãe bondosamente lhe diz: “Meu 
Filho, porque fez isto? Eis, que seu 
pai e eu aflitos o buscávamos! Por-
que me procuráveis? Não sabíeis que 
me devo ocupar das coisas do Pai?  
E, seguiu com eles para Nazaré. A 
mãe, Jesus e os discípulos participa-
vam de casamento, em Caná da Ga-
lileia. Veio a faltar vinho. A mãe se 
volta para Jesus e diz: “Eles não têm 
mais vinho.” Ele responde. ”Mulher, 
isto não compete a nós. Minha hora, 
ainda não chegou”. Mas, o milagre 
aconteceu: a água se mudou em vi-
nho. Indo a Jerusalém, Jesus constata 
que o espaço do Templo e arredores 
são usados para finalidades comer-
ciais. Ele, ‘santamente’ irado, expul-
sa os vendilhões, afirmando: ”A casa 
de meu Pai é  de oração e vós a trans-
formastes em covil de ladrões. Fa-
lando à multidão, avisaram-lhe: sua 
mãe e irmãos estão aí fora e querem 
falar-lhe. Jesus respondeu: “Quem é 
minha mãe e irmãos? E aponta para o 

povo e diz: eis minha mãe   e meus ir-
mãos... Simon Pedro fora constituído 
chefe da Igreja. Jesus caminha com 
eles para Jerusalém e diz que sofre-
rá muito, será preso, julgado e con-
denado...Pedro intervém e diz: Isto 
nunca lhe acontecerá! Jesus se volta 
e diz: Satanás, se afaste de Mim, por-
que não entende o plano salvador do 
Pai. Ainda poderíamos elencar outros 
lances estranhos da vida de Jesus... E 
quem de nós, às vezes, não transpira 
palavras e atitudes enigmáticas?

IMPERFEIÇÕES E DEFEI-
TOS DE JESUS: há quem veja im-
perfeições, defeitos no Mestre de Naza-
ré. E diz: Jesus não tem boa memória. 
Perdoa ao pecador e esquece logo seu 
pecado. Administra mal. Ele paga o 
mesmo salário a quem trabalhou uma 
hora e aos que suaram o dia inteiro. 
Não é justo. Ele coloca os primeiros 
da fila, nos últimos bancos e os últimos 
nos primeiros lugares. Não sabe atrair 
discípulos.  Não esconde que o con-
vertido deve renunciar a si e carregar a 
cruz. Não tem dó das pessoas humilha-
das. Manda o esbofeteado na face di-
reita, oferecer também a face esquerda 
ao agressor. Não tem bom senso. Larga 
as 99 ovelhas sozinhas, para procurar 
a única que se extraviou... Certamente 
ninguém ficou escandalizado com o 
retrato do artigo acima. São realidades 
presentes e registradas nos Evangelhos. 
Na época de Cristo, muitos Israelitas 
se escandalizavam com as palavras e 
atitudes do Mestre, confirmando a ve-
racidade da doutrina e a autenticidade 
da missão com milagres, até em dia de 
sábado, profanando o descanso sabáti-
co. E quem não tem defeitos?

E QUEM É JESUS PARA NÓS? 
Após as 3 catequeses, certamente, po-
deremos dar uma resposta consciente 
e pessoal. Não em palavras, mas em 
atitudes de vida: pela maneira de pen-
sar, falar, agir, ser, relacionar-nos com 
os outros e com Deus, ser evangelho 
vivo, ser Cristo para o outro, revestir-
-nos dos sentimentos do Bom Pastor, 
das atitudes do bom samaritano, da 
misericórdia do Coração de Jesus, da 
ternura de Maria Virgem, mulher eu-
carística, do ardor missionário de João 
Paulo II e da “fofura” do Papa Fran-
cisco. E finalizo, na dúvida e perple-
xidade da vida, façamos o que Cristo 
faria, se em nosso lugar estivesse.

A FAMÍLIA CRISTÃ CONHECE E AMA 
JESUS CRISTO – PARTE III

PE. ALOÍSIO KNOB, SCJ
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Jesus disse aos discípulos que deveriam ficar longe do fermento dos 
fariseus. Estava falando da crescente malícia daquele grupo de religio-
sos politizados. Eram eles e ninguém mais! Não sabiam dialogar com 
quem não fosse do seu grupo!

Sabem o que alguns discípulos entenderam? “Que Jesus os acusava de 
não terem trazido fermento na viagem...” Não entenderam nadica de nada!...

Naquele tempo, tanto como hoje, nas redes sociais, são milhares os católicos 
e evangélicos que, não tendo estudado interpretação de texto, entendem tudo 
errado e já entram na página dos outros para agredir o Bispo, o Padre e o Pastor 
porque não terminaram de ler o texto e, mesmo tendo lido, não entenderam. 

Alguns até dizem, decepcionados que mudarão de Igreja. Tudo porque não 
são capazes de entender o que leram. Jesus, várias vezes, reclamou da falta de 
cabeça dos discípulos que, mesmo Jesus explicando, ainda concluíam errado!

O Evangelho exige que os fiéis usem o cérebro e não apenas o seu co-
ração imediatista. Não foi o pregador que errou, foram alguns fiéis que não 
entenderam e já caíram de pau e pedra contra o catequista. Tornem a ler os 
Evangelhos e algumas Cartas de Paulo. Lá, como cá, havia e há quem não 
entende e de imediato agride a CNBB, o Papa e os padres catequistas.

No caso, outra vez, de outra menina de 9 e de 10 anos, acontecido no 
mesmo Nordeste, no dia seguinte, as redes sociais estavam cheias de “cató-
licos” atacando a fala do Papa, dos bispos e dos padres!

Queriam que a Igreja aprovasse o aborto, porque os deputados, sena-
dores e um juiz o aprovaram em duas circunstâncias. Exigem que a Igreja 
Católica pense como os legisladores. Mas a Igreja propõe outras soluções. 
Em muitos casos a Igreja atuou e houve o nascimento e a adoção do bebê e 
os cuidados da menina mãe e vítima. Salvaram as duas vidas. 

Muitos católicos, neste último caso de Agosto 2020, optaram pela so-
lução dos políticos, juízes e médicos. Escolheram fazer o aborto, salvando 
apenas uma vida. O feto não estava morto, mas foi extraído. Não era a solu-
ção de católicos, evangélicos e judeus que tinham outra solução que salvaria 
as duas tenras vidas.

Nem é questão de crer ou não crer em Deus, porque muitos ateus tam-
bém acham que fetos humanos simplesmente não devem ser extraídos do 
ventre feminino. Também é uma VIDA! 

A Psicologia avançou bastante para saber acompanhar uma criança ou 
adolescente grávida. Há muitos casos em que o trauma foi superado pelo 
amor dos adultos que cuidaram das vítimas. Há inúmeros livros atestando 
que traumas nem sempre acabam em tragédia. Hoje, os estudiosos de com-
portamento humano sabem que há casos quase impossíveis de cura da men-
te, mas também há milhares de casos em que a vítima superou o trauma.

Sempre haverá médicos, psicólogos, pedagogos e religiosos que agirão 
do jeito certo! Foi por isto que eu disse anteontem (19/08/2020, na página 
no Facebook) que: QUANDO O CORAÇÃO DÓI E GRITA, ÀS VEZES 
O CÉREBRO ENCOLHE E SE CALA, E NÃO DEVERIA! SUA FUN-
ÇÃO É DECIDIR EM CONJUNTO! 

Caro Devoto Colaborador, nosso querido Papa Francisco sempre nos con-
vida a escutar a Palavra do Senhor, porque “sempre é novidade, nos leva sem-
pre avante”. Nesse mês da Bíblia, aprofundemos essa reflexão, para que nesse 
tempo desafiador que vivemos, Deus nos console e encoraje. 

Segundo o Papa, “a novidade da Palavra do Senhor – porque a Palavra do 
Senhor sempre é novidade, nos leva sempre avante – vence sempre, é melhor 
do que tudo. Vence a idolatria, vence a soberba e vence esta atitude de ser 
demasiado seguro de si mesmo, não pela Palavra do Senhor, mas pelas ideo-
logias que eu fiz em volta da Palavra do Senhor. Há uma frase de Jesus muito 
boa que explica tudo isso e que a traz de Deus, do Antigo Testamento: ‘Mise-
ricórdia quero e não sacrifícios’”. Portanto, sejamos sempre misericordiosos 
e generosos, sempre. 

Não deixe de realizar suas doações à Paróquia/Santuário São Judas Ta-
deu, que depende do comprometimento dos fiéis, paroquianos e devotos, para 
manter-se e continuar suas obras de evangelização e ajuda ao próximo. Para 
depósitos bancários, de qualquer valor para: 

FOI TRÁGICO, MAS TERIA SOLUÇÃO! A PALAVRA DE 
DEUS SEMPRE NOS 
LEVA AVANTE!

Após a sua doação, se possível, envie uma foto do comprovante para 
santuario@saojudas.org.br ou Whatsapp (11) 9 9204 8222.

 Participe da Família dos Devotos de São Judas Tadeu:
Whatsapp (11) 9 9204 8222

familiadosdevotos@saojudas.org.br

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. 

São Judas Tadeu
protegei-me da

Covid-19!

Use máscara 
meu filho!

PE. ZEZINHO, SCJ 
Padre, poeta, escritor, compositor, cantor
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Estão abertas as inscrições para os seguintes Cursos na Obra Social São Judas 
Tadeu. Confira!

CURSOS EM PARCERIA COM A ESCOLA ABRACURSOS:
• Auxiliar de  Farmácia
• Auxiliar de Laboratório
• Auxiliar de  Necropsia
• Auxiliar de Podologia
• Técnico Gesso Hospital
• Copeiro Hospitalar
Este curso tem a duração de 10 meses. Promoção no valor da inscrição, de R$ 100,00 
por R$ 80,00 até o dia 30/08. Forma de pagamento: em dinheiro. Trazer cópia do RG 
com CPF. Apostila  em PDF gratuita do 1º módulo para quem fizer a  inscrição até  
30/08. Valor das mensalidades: 130,00. Previsão de início: 18 de Setembro.

OUTROS CURSOS RÁPIDOS  TAMBÉM EM PARCERIA COM A ESCOLA 
ABRACURSOS:
• Fiscal de Piso
• Fiscal de Loja
• Zelador
Previsão de início no mês de Setembro. Todos os cursos com apostila e certificado.

CURSOS NA OBRA SOCIAL EM PARCERIA COM A ESCOLA ALPHA (COM 
APOSTILA E CERTIFICADO):
• Curso de Cuidador de Idoso
Previsão de datas: 15 e 22 de Setembro. Investimento: R$ 150, 00, em dinheiro. Trazer 
1 cópia do RG.
• Curso de Babá e Berçarista
Previsão de data: dia 30/09. Investimento: R$ 100,00, em dinheiro. Trazer 1 cópia do RG.
• Curso de Portaria, Controlador de Acesso e recepção
Previsão de data: dia 23/09. Investimento: R$ 80,00, em dinheiro. Trazer 1 cópia do RG.

CURSO DE MASSAS E MOLHOS COM O CHEF SÍLVIO
1- Curso de Faça e Venda Gnocchi e Lasanhas para delivery, onde o  aluno apren-
derá 4 receitas fáceis e rápidas.
1º Curso : dia: 09/09 das 9h ás 13hs. Investimento: R$ 15,00, em dinheiro.
2º Curso : dia 30/09 das 9h às 13hs. Investimento: R$ 15,00, em dinheiro.
2- Curso: Monte sua  Gnoccheria, onde o aluno aprenderá  tudo sobre gnocchi e 
gnocchi  recheados. Serão mais de 10 receitas: 
Dia: 02/09 das 9h às 13hs. Investimento: R$ 150,00, em dinheiro.
3 - Curso de Rotisserie Básica - Massas Básicas e Coloridas onde o aluno apren-
derá  os conceitos básicos de como fazer uma  boa massa para fabricar os diversos 
tipos de  pasta como: talharim, lasanha, rondelli, canellonni, raviolli e outros.
Dia: 16/09 das 9h às 13h. Investimento: R$ 150,00, em dinheiro.

Obs: Por causa da prevenção do novo Coronavírus, para o Curso de massas, tere-
mos vagas limitadas de apenas 6 pessoas por turma.

PROJETO COLO MATERNO PARA AS GESTANTES
Estão abertas as inscrições para o Projeto Colo Materno para Gestantes até o 6ª mês de 
gravidez. Para fazer a inscrição é necessário comparecer na Obra Social, munida dos 
documentos: RG, comprovante de residência e a Carteirinha da Gestante. Gratuito!
 
Inscrições e informações sobre todos os Cursos na Obra Social São Judas Tadeu 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Endereço: Av. Piassanguaba, 3061. 
Novo telefone: (11) 2050-6190.

NOTÍCIAS DA OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

A CARIDADE EM NOSSA OBRA SOCIAL

Obra Social

A INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO 
COMBATE AO CORONAVÍRUS

A luta contra o novo Coronavírus continua e todo o cuidado 
para a sua proteção, de seus amigos e familiares nesse momen-
to é fundamental. Pensando na proteção de todos, o Santuário 
São Judas Tadeu está reforçando frequentemente as medidas 
necessárias e que são de extrema importância no combate à 
COVID-19.

Mas a conscientização começa com atitudes individuais. O 
que você tem feito para minimizar os riscos de contaminação e 
evitar a propagação do novo coronavírus? Como está colabo-
rando para abreviar esta luta?

Atitudes como utilizar máscaras de proteção, respeitar a 
quarentena evitando aglomerações, permanecer em casa, se es-
tiver com sintomas, cobrir o nariz e a boca com um lenço ou o 
cotovelo ao tossir e espirrar e cultivar hábitos de higiene são as 
ações mais importantes neste momento. 

Mas além destas atitudes básicas, o conhecimento e a infor-
mação são ferramentas efetivas na superação dessa crise. Dessa 
maneira, devemos fazer algumas reflexões para auto avaliação 
dos nossos comportamentos e ações durante a pandemia, para 
que possamos refletir sobre o nosso papel nessa batalha e o 
quanto as nossas ações individuais contribuem para um bem-
-estar coletivo.

Você se considera bem informado sobre os sintomas e as 
medidas de prevenção contra o Coronavírus? Hoje temos mui-
tas informações sobre o assunto, mas cuidado com os boatos e 
notícias falsas que também são abundantes.

Quais são as fontes que você utiliza para obter essas infor-
mações e com que frequência você as consulta? Fontes confiá-
veis como publicações especializadas ou imprensa em geral são 
importantes para manter-se bem informado e evitar as chama-
das “Fake News”.

Seguindo estas condutas simples, podemos evitar a desin-
formação e compartilhar conhecimento confiável com amigos, 
familiares ou pessoas do nosso convívio sobre cuidados neces-
sários para evitar a propagação da COVID-19.

Os esforços de todos contribuem para 
abreviar esta luta. Juntos fazemos a diferença!

PEDRO AUGUSTO FREITAS BANDEIRA
Farmacêutico da Obra Social São Judas Tadeu. Apoio do 

Departamento de Gestão de Pessoas da Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu. 
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Quem vivencia o Encontro de Casais 
com Cristo (ECC) faz uma experiência 
marcante. Isto é testemunhado por mui-
tos casais que participaram. No entanto, 
aquela experiência evangelizadora e espi-
ritual não se encerra com o Encontro pro-
priamente, mas tem a continuidade para 
se aprofundar e criar laços mais sólidos na 
família e na comunidade.

O ECC é um serviço da Igreja para as 
famílias. Nesse sentido, desde o primeiro 
dia do Encontro são formados os chama-
dos “Círculos de Estudo Domiciliares”. 
Cada Círculo de Estudo é composto de 
alguns casais e um casal coordenador, ex-
periente, que conduz o encontro na casa 
de um deles, com o propósito de refletir e 
rezar os temas propostos, baseados num 
temário autorizado pelo Conselho Nacio-
nal do ECC. Os grupos se reúnem men-
salmente, quinzenalmente, ou conforme a 
disponibilidade. Cada assunto do temário 
está direcionado à vida familiar, ao con-
texto social e eclesial, com conteúdo, lin-
guagem e método que ajudam as famílias 
a ter uma visão mais clara de si mesmas 
e da Igreja, em um mundo em constante 
transformação social.

Nestes tempos difíceis, por causa da 
doença do Covid-19 e pelo isolamento 
social, os Círculos de Estudo não estão se 
reunindo nas casas, mas, por ora, encon-
trou-se um meio de manter o envolvimen-
to e continuar as experiências que tinham 
antes da pandemia. Agora os encontros 
são através das redes sociais e dos aplica-
tivos de reunião on-line. 

Nesses meses difíceis, onde estamos todos confinados, existe 
também um modo de não “parar”. Nós, da Pastoral da Escuta, es-
tamos vivenciando métodos de silêncio, oração, leituras. O diretor 
espiritual, Pe Alcides Pedrini,scj (foto acima), nos tem orientado, 
encaminhado alguns subsídios para estudos, que muito tem nos 
ajudado, da equipe da Pastoral. Os vídeos dos padres em quarente-
na, produzidos pela Equipe de Comunicação do Santuário, também 
nos fortalece, e assim estamos orando por quem possa nos procurar. 

Seguimos perseverantes na esperança de um dia nos encontrar-
mos no serviço Pastoral de Escuta. Ao Santuário o nosso cordial 
agradecimento!

Entendemos que o jeito novo de en-
contro não quebrou o ímpeto e a alegria 
das reuniões que ocorriam nas casas. 
Muito pelo contrário, os catorze Círcu-
los ativos da Paróquia São Judas Tadeu 
arregaçaram as mangas e se dispuseram 
a manter os encontros, de forma remota, 
é claro, porém, conectados pelo coração 
impregnado e legitimado pelo Espírito 
Santo e pelo carisma que rege o ECC.

O caminho até a normalidade dos En-
contros presenciais é longo, mas, enquan-
to isso, o trabalho pastoral continua forte, 
mesmo à distância e on-line. O ECC São 
Judas compartilha no grupo de Whatsapp e 
em sua página do Facebook o resultado das 
reuniões e o que foi refletido nos Círculos 
de Estudo. E assim, é possível notar que o 
ardor dos momentos de reflexão e partilha 
que ocorriam nas casas continua firme.

Depois que a crise passar e as coisas 
se acalmarem, os laços de amizade e fra-
ternidade, pelos quais se mantêm entre os 
casais nos Círculos de Estudo do ECC se 
tornarão mais vigorosos, porque algo está 
deixando transparecer no atual momento: 
o abraço, a conversa e as orações comparti-
lhadas são mais intensos e vivos no corpo a 
corpo, com a afetuosa proximidade. E isso 
é o que desejamos, com a Graça de Deus!

EXPERIÊNCIA 
PASTORAL 
EM TEMPO DE 
PANDEMIA

TEMPO DE ESTUDO

SAMI N. ABRAÃO LUIZA SANTANA
Catequista de Adultos e 

Agente de Pastoral
Coordenadora da Pastoral da Escuta da 

Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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BAZAR DE ARTESANATO
No mês de Agosto a Obra Social 
promoveu um Bazar de Artesana-
to na Sala São Judas, com venda 
de tocas, sapatos e cachecóis de 
lã, lenços, tapetes e toalhas diver-
sas confeccionadas pelas volun-
tárias, para angariar fundos para 
sua manutenção. Ainda há alguns 
destes itens em estoque na Obra 
Social. Se você tiver interesse em 
adquirir esses produtos, entre em 
contato pelo telefone: (11) 2050-
6190 para mais informações.

AGRADECIMENTOS: TOTENS E 
GENUFLEXÓRIOS REFORMADOS

Agradecemos ao sr. Marcus Vinicius 
Francelino de Sousa, da empresa R4 
Totens, pela doação de dois totens para 
álcool gel, que estão instalados em lo-
cais estratégicos para o acesso dos fiéis. 
Agradecemos também ao sr.  Antônio 
Carlos Viotti pela reforma dos genufle-
xórios da igreja nova. Que Deus aben-
çoe muito vocês, suas famílias e empre-
sas, pelos gestos de generosidade para 
com a nossa comunidade. 

CONTATOS: R4 TOTENS
Tel. 11 -95604-9886. 
Site: r4promo.com.br. 
E-mail: marcus.francelino@uol.com.br 
 

PARTIU PARA 
A CASA DO PAI
 Faleceu no dia 
01 de Agosto, aos 
71 anos, o sr. José 
Moacir Baldo 
(foto), membro 
da Pastoral Li-

túrgica da Paróquia/Santuário São 
Judas Tadeu por 4 anos. Segundo 
sua esposa Marlene: “Moacir era a 
humildade e a caridade. Obrigada 
Senhor, por tudo o que ele repre-
sentou aqui na terra. Amém!”
Que o Sagrado Coração de Je-
sus, em sua misericórdia, receba 
esse nosso irmão em seu Reino 
de Amor e misericórdia. A nossa 
oração e solidariedade à Marlene 
e toda a família enlutada. “Sal-
vos pela morte de vosso Filho, 
ao vosso chamado despertare-
mos para a Ressurreição!”

TERÇO ONLINE PELAS 
VOCAÇÕES

A Pastoral Vocacional promoveu 
pelo Instagram do Santuário a 
oração do Santo Terço pelas Vo-
cações em todo o mês de Agos-
to, sempre às 20h. Na primeira 
semana a intenção do Terço foi 
pelas vocações sacerdotais, na 
segunda pelas famílias, na ter-
ceira pelas vocações religiosas e 
na última, pelos leigos engajados 
e catequistas. Foi muito motiva-
dora a participação dos padres e 
agentes das diversas pastorais do 
Santuário nessa iniciativa!

PASTORAL FAMILIAR NA 
SEMANA DA FAMÍLIA

A segunda semana de Agosto foi 
marcada pela Semana da Famí-
lia, com palestras, Adoração ao 
Santíssimo e reflexões de famí-
lias para as famílias da Igreja e 
do mundo, pelo Facebook do 
Santuário São Judas Tadeu.

40 DIAS COM SÃO MIGUEL ARCANJO
A Quaresma de São Miguel Arcanjo está sendo rezada do dia 15 de Agosto 
até o dia 29 de Setembro, sempre às 18h30 pelo Youtube do Santuário São 
Judas Tadeu (https://www.youtube.com/santuariosaojudastadeu), com o Pe. 
Reginaldo Souza,scj e várias participações especiais. Também pela nossa 
Web Rádio São Judas Tadeu: https://www.radiosaojudastadeu.com, às 9h ou 
às 21h.  Ainda dá tempo de acompanhar e pedir a intercessão do fiel guar-
dião, Príncipe dos Anjos e Arcanjos de Deus contra todo o mal. Rezemos!
No dia 29 de Setembro haverá a missa solene aos Arcanjos às 19h30 na igre-
ja nova. Inscreva-se para participar, no site: www.saojudas.org.br.
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Nota: Esta edição do Jornal São Judas foi fechada no dia 20 
de Agosto de 2020. Mais informações pelo tel. (11) 3504-5700 ou 

WhatsApp (11) 99239-2608 e site: www.saojudas.org.br - WEBTV 
SÃO JUDAS: www.saojudas.org.br.

NOVOS HORÁRIOS DE MISSAS ABERTAS 
AO PÚBLICO E ATENDIMENTOS

MISSAS ABERTAS AO PÚBLICO, NA IGREJA NOVA (inscrições 
pelo site www.saojudas.org.br) Aos domingos: às 8h30, 10h, 12h, 15h e 18h. 
De segunda a sexta-feira: às 9h, 12h, 15h e 17h. Aos sábados: às 9h e 12h. 

CONFISSÕES E BÊNÇÃOS: Todos os dias, das 9h às 17h, na Sala São Judas. 

MISSAS TRANSMITIDAS: Aos domingos: às 8h30 pela TV Gazeta e às 
10h pelo YouTube. De segunda a sexta-feira: às 15h e 17h pelo YouTube (às 
17h também pela Rádio 9 de Julho 1600 AM). Sábado: às 12h pelo YouTube. 
Missa por Cura e Libertação: quinta feira às 19h15,  pelo YouTube. 

SECRETARIA PAROQUIAL: Aberta todos os dias, das 9h às 17h. 
Atendimento via telefone e e-mail: (11) 3504-5700 e (11) 99239-2608 
(WhatsApp). E-mail: secretaria@saojudas.org.br 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: Às quintas-feiras, 
das 9h às 15h, na igreja antiga. 

MISSA DE 7º DIA OU 30º DIA E DEMAIS INTENÇÕES: As missas 
de 7º e 30º dia estão sendo celebradas de segunda a sexta-feira, na missa 
das 15h e aos sábados na missa das 12h. Ambas podem ser acompanhadas 
online em nosso canal do YouTube. Marque via: Tel (11) 3504-5700 ou 
(11) 99239- 2608 (WhatsApp). E-mail: secretaria@saojudas.org.br 

IGREJA ANTIGA: Aberta para visitação, todos os dias das 6h às 18h. 

CAFÉ SÃO JUDAS: Aberto todos os dias, das 9h30 às 15h30. Retirada 
de marmitex no local. Aceitam-se encomendas de salgados, pães e tortas, 
(11) 97484-7758 (WhatsApp). 

BAZAR SÃO JUDAS: (Novos horários) De segunda a sexta-feira das 9h 
às 16h. Aos sábados das 8h às 14h. Dia 28 de cada mês das 8h às 17h. Dia 
29 de cada mês Saldão (garagem) das 8h às 17h. Domingo: FECHADO. 

LOJA SÃO JUDAS: Aberta todos os dias das 9h às 17h. Site: www. lo-
jasaojudastadeu.com. Tel. (11)2275-0724 e (11) 99338-0758 (Whats App). 

VELÁRIO: Aberto todos os dias das 9h às 17h. 

OBRA SOCIAL: De segunda a sexta-feira das 8h às 16h30. Farmácia 
Comunitária às terças, quintas e sextas-feiras das 8h às 13h. Serviço So-
cial: segunda a quinta-feira, das 8h às 13h. Bazar da Obra: quarta, quinta e 
sexta-feira, das 8h30 às 12h30. 

ESTAMOS ONLINE PRA VOCÊ!

 Além do Santuário, a Obra Social, o Bazar e o CEI também estão presen-
tes nas principais redes sociais da internet (Facebook e Instagram). Confira 
os novos perfis, curta e fortaleça nossa marca na internet. Seu apoio é es-
sencial, pois além de nos ajudar a expandir nosso público você estará mais 
próximo de nós, das novidades e acontecimentos do Santuário.
 

SANTUÁRIO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
@saojudastadeusp

OBRA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
@obrasocialsaojudastadeusp
 
BAZAR SÃO JUDAS TADEU
@bazarsaojudas.sp
 
CEI  SÃO JUDAS TADEU
@ceisaojudas
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ESTA EDIÇÃO DO JORNAL SÃO JUDAS NÃO SERÁ IMPRESSA EM PAPEL, MAS CIRCULARÁ ONLINE, PELO SITE E REDES SOCIAIS DA PARÓQUIA/SANTUÁRIO 
SÃO JUDAS TADEU, DEVIDO AO MOMENTO DE PANDEMIA QUE ATUALMENTE TODOS VIVENCIAMOS. CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DE TODOS!
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Na próxima edição do JORNAL SÃO JUDAS, de 
Outubro de 2020, a programação completa da Novena e 
Festa do nosso Padroeiro, São Judas Tadeu, no dia 28 de 
Outubro. Não perca! 
E para ser membro da Família dos Devotos de São Judas 
Tadeu, entre em contato pelo WhatsApp: 11 – 99204-8222.

PREPARE-SE PARA O 
DIA DO PADROEIRO!


