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Oração e
reza:

qual a diferença?

AOS PÉS DA IMAGEM DO PADROEIRO
No dia 28 de Julho convidamos nossos
devotos e paroquianos a deixarem seus
pedidos e uma flor nos comentários
de uma foto da imagem de São Judas
Tadeu que postamos, como fazem
normalmente quando visitam o
Santuário. De forma simbólica,
todos tiveram a oportunidade
de estar aos pés de São Judas,
rezando e agradecendo
mesmo distantes. Veja a
interação dos nossos
devotos nas redes:

São Judas Tadeu, interceda
pela minha família e nos
proteja de todo o mal, em
nome de Jesus amado.

Obrigada São Judas Tadeu, por
sempre me proteger; interceda a
Deus por todos nós! Peço que ajude
minha filha em um bom emprego.

São Judas Tadeu, interceda
pela humanidade pecadora
nesse momento tão difícil,
para nos livrar dessa
pandemia.

Neuza Maria Silva Vieira

Rosemeire de Lanna

São Judas Tadeu, interceda
a Deus por todas as famílias
que estão sofrendo por causa
desta pandemia e peçamos
pelo fim da mesma.
Marli Brugnarotto

Isabel Cristina dos Santos

São Judas Tadeu interceda em
meu favor e me ajude a alcançar
a graça que tanto desejo.

São Judas Tadeu, intercede
por mim que estou à procura
de um emprego. Amém.

Sandra de Morais

Valdelice Rocha

São Judas Tadeu, rogai
pelos doentes, pelos
desempregados e por todos
aqueles que estão passando
por necessidades.

São Judas Tadeu, nos
guarde e livre dessa doença
provocada pelo coronavírus.
Guarde a mim e minha
família. Protegei a todos!
Arnaldo Zamboni

Teresa Vitoriano

Colaboração de Renata Souza
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS E TENHA O SANTUÁRIO MAIS PERTO DE VOCÊ!
@saojudastadeusp

@santuariosaojudastadeu

www.radiosaojudastadeu.com.br | www.saojudas.org.br

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU:

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

EDITORIAL

Nesta Edição

OUVE, Ó ISRAEL!
Pela boca de Moisés, um dos
grandes líderes do Povo de Deus,
no Antigo Testamento, e pela
boca dos Profetas, repetidas vezes, ressoou a exortação: “OUVE,
Ó ISRAEL”. Deus Nosso Senhor
se revela, 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 existência
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 orientações
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 ouvido” (Rm 10,17).
Quer dizer, ao ouvir a pregação
da Palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o coração do ouvinte
desperta para o dom da fé. A fé
despertada no interior do ouvinte requer cuidados. Ela deve ser
cultivada, alimentada, esclarecida, 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 diversos modos, a
Igreja ensina que, aqueles que creem, devem ler e meditar a Palavra,
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 contínua audição da Palavra. A Palavra de Deus não é como um texto que lemos uma vez e nunca
mais. Não! Ela é a Palavra que
deve ser ‘ouvida’ e ‘lida’ habitualmente, 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 estudo 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 canais diferentes na televisão, várias pessoas 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 permite 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 Testamento que
projeta luz sobre o Antigo, e assim um texto enriquece o outro.
A fé é CONSOLIDADA: na medida 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 apreender e praticar o que ouve. A fé também se
consolida através de pequenos e
frequentes atos de fé. No dia a
dia, inúmeras podem ser as oportunidades para se realizar atos de
fé: uma imprevista necessidade
de esperar alguém ou algo; uma
imotivada contrariedade a ser suportada; um momentâneo sacrifício que seja pedido ou uma perda
que deve ser administrada. Além
disso, em quantos momentos é
possível elevar o pensamento ao
Senhor e exprimir um pensamento de gratidão?!
Setembro é o mês da Bíblia.
Acolhamos com disposição o
novo mês. Façamos o propósito de, diariamente, dedicar um
tempinho (10 min.) à Palavra.
Pe. Eli Lobato dos
Santos,scj
Pároco e Reitor do
Santuário São Judas
Tadeu

2

O real da realidade

3

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO

4

JUBILEU 80 ANOS

6

DESTAQUE

8

SER CRIANÇA

10

TESTEMUNHO

11

SANTUÁRIO EM FOCO

12

ESPAÇO DOS DEVOTOS

14
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No cemitério, as marcas do
tempo e da história

A voz de São Judas pelas
ondas da rádio
Orações e rezas: qual a diferença?
Qual o certo?
Minha experiência como Padre na
Catequese de Crianças
São Judas, meu anjo guardião
Papa: “Amor ao próximo, condição
essencial para ser cristão”
Nós somos Santuário São
Judas Tadeu!
São Judas em quadrinhos –
Oitava Parte

EXPEDIENTE
A Revista São Judas é uma publicação mensal do
Santuário São Judas Tadeu localizado à Av. Jabaquara, 2.682, Mirandópolis, São Paulo/SP – CEP
04046-500 / Tel.: (11) 3504-5700.
Pároco e Reitor: Pe. Eli Lobato dos Santos,scj.
Diretor: Pe. Daniel Aparecido de Campos,scj.
Jornalista Responsável: Priscila Thomé Nuzzi MTb nº 29753 L. 131 F. 26.
Revisão: Pe. Aloísio Knob, scj.
Foto de capa: Priscila Thomé Nuzzi.
Diagramação: Daniel Ramos / Tel.: (11) 98567-0147
Contato: comunicacao@saojudas.org.br

REVISTA SÃO JUDAS
APENAS ON-LINE

A Revista São Judas de Setembro/2020
(edição número 99) 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

NO CEMITÉRIO, AS MARCAS
DO TEMPO E DA HISTÓRIA
O cemitério é um dos melhores
lugares para uma pessoa ir quando procura tranquilidade, pois
nesse local, a primeira ordem é
a do silêncio.
Quando se entra em um cemitério, uma das sensações que
se tem é de um espaço onde o
tempo demora muito para passar, ou seja, ao olhar os túmulos e principalmente as datas de
nascimento e falecimento, tem-se a sensação descrita no Catecismo da Igreja Católica: “ainda
que mortos, não estamos separados uns dos outros, pois todos
percorremos o mesmo caminho e nos reencontraremos no
mesmo lugar. Jamais estaremos
separados, pois vivemos por
Cristo, e agora estamos unidos
a Cristo, indo em sua direção...
estaremos todos reunidos em
Cristo” (CIC. 1690).
É impossível entrar em um
cemitério e não fazer uma profunda reflexão sobre a vida. Ao
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se deparar com aquelas últimas
moradas, qualquer um se lembra de que, um dia, ali chegará.
O túmulo é um espaço sagrado,
uma vez que recebe aquela matéria que, durante uma vida, foi
a “morada” de algo que está
na eternidade. No cemitério o
tempo é questionado e questiona-se quem por ali passa.
Por isso, muitas pessoas têm dificuldade de visitar um cemitério, uma vez que neste espaço o
questionamento central ronda
o sentido da vida.
Durante muito tempo os locais designados para colocar os
corpos das pessoas que morriam, eram afastados das cidades, porque as pessoas tinham
medo que os falecidos voltassem
para atormentar os vivos. Com o
passar do tempo e sob a influência do Romantismo, as pessoas
acabaram se aproximando dos
cemitérios, pois a saudade e as
juras de amor às pessoas que já
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haviam partido, fizeram com que
os cemitérios se tornassem locais de grande visitação.
O desenvolvimento da Sociologia revolucionou a maneira com
que as pessoas lidavam com os
mortos. A Sociologia começou
a olhar as pessoas falecidas não
mais com um referencial estritamente religioso, mas a partir da
contribuição histórica que deram
para a construção da sociedade
na época em que viveram. Este
fato foi determinante para que
os cemitérios voltassem a fazer
parte do cotidiano das cidades.
Foi também por isso que a administração dos mesmos começou
a sair das mãos da religião e começou a ficar por conta das instituições públicas ou privadas.
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

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

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)
Quinta feira: às 19h15, Missa por Cura e Libertação,
pelo YouTube
Sábado: às 12h 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) 992392608 (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.
lojasaojudastadeu.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 Social: segunda a quinta-feira,
das 8h às 13h. Bazar da Obra: quarta, quinta e
sexta-feira, das 8h30 às 12h30.
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JUBILEU 80 ANOS

A VOZ DE SÃO JUDAS
PELAS ONDAS DA RÁDIO
O rádio foi o primeiro grande veículo de comunicação de massas no Brasil, popularizando as radionovelas, programas de entretenimento, informação
e música que alcançaram, além dos grandes centros
urbanos, populações de territórios mais isolados.
Além disso, o rádio já foi muito aproveitado politicamente, por partidos e movimentos sociais, estando
no centro de transformações que definiriam a história moderna do Brasil. De acordo com o Governo Federal, o Brasil tem hoje mais de 10 mil emissoras de
rádio, sendo 5.463 nas categorias AM e FM comercial e educativa, além de outras 4.775 emissoras comunitárias. Num período em que novas tecnologias
se tornam rapidamente obsoletas, o rádio, mesmo
sem fazer uso de imagens, se mantém como importante veículo informativo e de entretenimento.
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A rádio também é utilizada para evangelizar! O
Santuário São Judas Tadeu por exemplo, desde o
ano de 1999, transmite a Santa Missa das 17h, de
segunda a sexta-feira, pela Rádio 9 de Julho (AM
1600 Khz). Com o passar dos anos, foram criados
vários programas com a apresentação de padres
dehonianos, que residem no Santuário e trabalham pela promoção do Reino de Deus, também
através das ondas da rádio. No início com o slogan
“A Voz de São Judas Tadeu”, hoje também com a
WebRádio São Judas Tadeu.
Os programas de rádio do Santuário já se tornaram um hábito para milhares de fiéis que moram na
capital de São Paulo e fora dela. Quer conhecer os
nossos programas? Confira a programação produzida exclusivamente pelo Santuário São Judas Tadeu:

PROGRAMAS NA
RÁDIO 9 DE JULHO
1600 KHZ
AMANHECER COM ESPERANÇA
Apresentação Pe. Cláudio Weber, scj.
Diariamente, às 05h55.
O PÃO DA PALAVRA
Apresentação Pe. Reginaldo Souza, scj
De segunda a sábado, às 06h55 e às 20h.
O PODER DA PALAVRA
Apresentação Pe. Antônio dos Santos, scj
De segunda a sexta-feira, às 16h.
SANTA MISSA
De segunda a sexta-feira às 17h.
A MISSA CONTINUA
Apresentação Pe. Erick Max, scj
De segunda a sexta-feira, às 17h50.

WEB RÁDIO
SÃO JUDAS TADEU
AMANHECER COM ESPERANÇA
Apresentação Pe. Cláudio Weber, scj.
Diariamente, às 07h.
O PÃO DA PALAVRA
Apresentação Pe. Reginaldo Souza, scj
De segunda a sábado, às 08h.
SANTA MISSA PELOS FALECIDOS
De segunda a sexta-feira, às 15h.
O PODER DA PALAVRA
Apresentação Pe. Antônio dos Santos, scj
De segunda a sexta-feira, às 16h.
SANTA MISSA
De segunda a sexta-feira às 17h;
sábado às 12h e domingo às 10h.
A MISSA CONTINUA
Apresentação Pe. Erick Max, scj
De segunda a sexta, às 17h50.
SANTO-TERÇO
Diariamente, às 19h e às 22h.
MISSA POR CURA E LIBERTAÇÃO
Nas quintas-feiras, às 19h30.
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DESTAQUE

ORAÇÕES E REZAS:
QUAL A DIFERENÇA? QUAL O CERTO?
Amados devotos e devotas de São Judas Tadeu, irmãos e irmãs, membros desta linda Família Santuário
São Judas Tadeu, graça e paz da parte de Nosso Senhor
Jesus Cristo, cujo coro dos Apóstolos o honra com sua
santidade e seu belo canto do martírio. A vós, paz e
misericórdia abundantes!
Orar e rezar são a mesma coisa? Pode parecer que
sim, porém não são. Vamos aprofundar nossa espiritualidade devocional em relação a este tema.
No comum do nosso entendimento, dito do senso
comum, dos costumes religiosos, se compreende que
“orar” seria um diálogo com Deus, onde o que crê
fala e Deus responde e vice-versa. Sobretudo alguns
irmãos de outros segmentos cristãos, preconceituosamente sobrepõe o “orar” ao “rezar” (habitualmente
utilizado pelos católicos) pois, segundo eles, orar seria
algo mais sincero, mais espontâneo e verdadeiro, saindo do coração dos que têm fé.
E mesmo no meio católico se fala de reza como um jeito
de orar mais inferior do que a oração, ou que “rezar” seja
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uma série de orações antigas, prontas, como uma receita
para se alcançar determinadas graças, ou mesmo, que as
rezas são fórmulas repetitivas e piegas, ou a forma de orar
dos avós... como se fosse algo antiquado.
Enfim, “reza”, nos parece soar algo pejorativo para
os nossos tempos. Ou não... Para alguns as rezas têm,
de fato, poder milagroso mas fica no âmbito da crença
mais supersticiosa. Enquanto a “oração”, “orar,” parece
ter mais peso, é para quem já é uma pessoa religiosa
mais assídua, mais seguidora da religião, etc..
Pois bem, vamos nos surpreender ao visitarmos a origem do significado das duas palavras “oração/orar” e
“reza/rezar”.
Oração vem do latim ORATIO (se pronuncia orácio).
O sentido de oração trata-se de qualquer discurso falado, articulado por fala. Algo propriamente humano.
Daí vem as palavras: orador, oratório, oráculo. Trata-se
de alguém que discursa sobre, ou para, ou em nome
de alguém. No aspecto religioso do ser humano traduz-se apenas a forma de se comunicar com Deus por dis-
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curso falado com articulações fonéticas, ou seja, por
palavras ou frases, som combinados que expressam
dentro do universo de uma língua vários significados,
ações, pedidos, afirmações, narrativas, interrogações,
respostas, discursos em geral...
Em síntese, “orar” é falar com a boca, com palavras,
exatamente com palavras, e ponto.
No âmbito da fé cristã, o sentido da oração ganhou
mais corpo com o desenvolvimento da doutrina e da espiritualidade ao longo da história. Certamente porque
as tradições mais antigas se alicerçam na dimensão da
Revelação Divina, que é comunicada pela palavra.
Já a palavra “REZA” ou “REZAR”, vem de RECITA (se
pronuncia rrétchita) e o sentido é bem mais profundo
que a expressão ORATIO. Récita que seria a tradução
direta do latim ou o verbo que deriva, recitar, no sentido original, trata-se de uma comunicação do interior
com verdade, sentimento, emoção, paixão, razão. Récita não é uma moção simplesmente pronta, mas é
de dentro, do interior, da verdade mais profunda da
pessoa. É mais ou menos próximo ao que fazem os poetas, porém, há na récita um mover extraordinário, que é
divino. Um exemplo mais próximo de “reza” como récita, no sentido em que apresenta-se aqui são os Salmos:
récitas tão inspiradas e movidas por Deus que torna-

ram-se cânticos profundamente espirituais, presentes
no culto mais solene judaico, posteriormente adotado e
cristificado (rezados e ressignificados por Cristo) na tradição cristã. É tão interessante isso que a própria Igreja,
pela Liturgia das Horas, nos apresenta os Salmos como
verdadeiras escolas de oração, agora no sentido de récita. Ou seja, a mais autêntica oração cristã.
Outra característica da récita é que não se trata de
uma oração simplesmente pessoal, mas, ainda que seja
em momentos realizados em âmbito pessoal, ela objetivamente abarca a comunhão com todos os recitantes,
ou seja, com todos os irmãos e irmãs de boa vontade,
como que numa conexão espiritual de Deus comigo e
com todos os irmãos, com toda a Igreja, com o mundo.
Ela é integral e ao mesmo tempo integrante, que me irmana com toda a humanidade e com a Criação.
A récita nunca é uma ação individual tão somente, ela
me situa na realidade com sua verdade mais profunda.
É um encontro com o Deus de todos e todos, em Deus.
Por isso, não é possível rezar (récita) fora da comunhão com a oração da Igreja. É na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo que, sob a ação misteriosa e bela do
Espírito Santo, somos incorporados numa só oração, a
Oração eterna e perfeita de Cristo ao Pai, no Espírito
Santo e na comunhão com todos os Santos no céu.
Concluindo, notamos que “rezar” é uma expressão
que diz um pouco mais do que “orar”, ainda que popularmente pareça o contrário. Que ao redescobrir o
profundo sentido de rezar como “récita”, nos passos
de São Judas Tadeu, rezemos com a Palavra de Deus,
que ele carrega em suas mãos, nossa primeira e grande escola da récita, ou seja, do rezar conforme nossos
grandes pais na fé nos ensinaram.
Departamento de Comunicação e Marketing
da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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SER CRIANÇA

MINHA EXPERIÊNCIA COMO PADRE
NA CATEQUESE DAS CRIANÇAS
“O sorriso de uma criança explica o agir de Deus mais do que mil tratados teológicos” (Papa Francisco)
Ainda deparamos muitas vezes com crianças que
não sabem absolutamente nada sobre Deus, Jesus
ou pecado. Eles podem ter ouvido em casa algo sobre
Deus, oração, etc., como uma semente que caiu no
meio de espinhos: ouviram a Palavra, porém as preocupações do mundo e uma sedução de riquezas que
sufocam, não produzem fruto. (Mt 13, 22). As crianças precisam ser motivadas a gostarem das coisas de
Deus, a terem alegria em estarem na Casa do Senhor.
Como o menino Jesus, no templo em Jerusalém.
Como as pessoas no mundo real, em pleno século 21, encontram tempo ou se comprometem

8

REVISTA SÃO JUDAS - SETEMBRO DE 2020

em ir à Missa, se preparar para receberem os sacramentos? É um desafio.
A Catequese é uma oportunidade especial para despertar no coração dos nossos pequeninos o gosto pelas
coisas sagradas e o amor a Deus sobre todas as coisas.
O início da introdução na Catequese da Primeira Comunhão é com 8 anos e eu errei ao pensar que teria que
fazer coisas extremas para eles. Eu as achei prontas,
para aprender, pensar, para saber mais sobre Deus e
fé. Perceber as crianças aprendendo o que eu gostaria
de ter aprendido sobre Deus, a fé e a doutrina Católica
é maravilhoso. Ensiná-las a ler a Bíblia e o catolicismo

Foto: Cleo Silva

Padre Jojappa em missa dominical da
Catequese no Santuário São Judas Tadeu.

como uma coisa única; pensar a Bíblia é pensar católico. Querendo mudar o futuro delas lá fora.
O objetivo final do meu tempo com elas é ajudá-las
a conhecer Jesus através de mim, minha pregação, estórias ou quando as chamo ao redor do altar. “Abraçando as crianças, sinto que é o próprio Jesus que as
abençoa, impondo as mãos sobre elas” (Mc 10.16). O
acolhimento é muito importante para que elas sintam
alegria em servir o altar de Deus e em participar da
vida da comunidade. Eu sempre procuro ter em mente que não estou lá apenas para ajudá-las a aprender
sobre Jesus, mas para ajudá-las a conhecer o próprio
Jesus. Faço isso concentrando-me, ao lado da oração e
das Escrituras, através de algumas histórias para atrair,
o que as ajudam a conhecer mais valores humanos e a
ver Jesus nos outros, especialmente com quem elas vivem (pais, avós, irmãos, professores ou amigos). É preciso que vejam Jesus nos outros, para que obedeçam,
respeitam e vivam valores humanos no dia-a-dia, que
é o mais desafiador.
Eu ensino a refletirem as Sagradas Escrituras na Santa Missa, com base no que eu as ensino e guio, para
que tirem algo dela. Depois de terminar a missa, não
há nada mais animador do que ouvir uma criança perguntar: “Podemos fazer isso de novo na próxima se-

mana?” Eu não canso de pedir às famílias: não deixe
que outras atividades impeçam de virem à missa. Comparo que viver uma vida sem a Santa Missa e a Palavra
de Deus é como tentar cultivar uma planta sem água:
murchará e morrerá.
A presença real de Jesus na Eucaristia é nossa experiência de que o pão e o vinho se tornam verdadeiramente
o Corpo e o Sangue de Jesus. A Eucaristia não é um símbolo ou um sinal, mas Jesus verdadeiramente presente.
Devemos lembrar sempre que a “presença de Jesus não
é momentânea nem simplesmente significativa, mas total e permanentemente real sob cada uma das espécies
consagradas de pão e vinho”. O Concílio de Trento afirmou que “o verdadeiro Corpo e Sangue de nosso Senhor,
juntamente com sua alma e divindade, existem sob as
espécies de pão e vinho. Seu Corpo existe sob a espécie
de pão e seu Sangue sob a espécie de vinho, de acordo
com a importância de suas palavras (Cap. I) ”.
Você não precisa saber tudo sobre a fé; de fato,
aprenderá ao transmitir o que sabe às crianças. É
um aprendizado bi-direcional de Jesus. Deus chama
muitos, mas poucos acolhem seu convite para estar
mais perto Dele.
Pe. Bala Jojappa Kakumanu, scj
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TESTEMUNHO

SÃO JUDAS, MEU
ANJO GUARDIÃO

Foto: Arquivo Pessoal

Nasci em 28 de Novembro. Meu falecido pai sempre foi devoto de São Judas Tadeu, indo todo dia
28 ao Santuário e aprendi com ele. Fui batizado no
Santuário. Desde quando casei, há 25 anos, minha
esposa Viviane sempre ia comigo, quando morávamos no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Hoje moro
em Ibiúna.
Em 2015, fazendo exames de rotina, o médico
achou uma fissura no meu rim e me encaminhou
a um especialista. Disse que eu tinha câncer... Procurei outras opiniões médicas e explicaram que eu
precisava de cirurgia, para garantir a retirada, se fosse benigno ou maligno. Fiz a cirurgia, a recuperação
foi ótima. Maravilhoso. Vida normal, só não poderia
extrapolar na alimentação. Passei a cuidar mais da
minha saúde, diminuindo o sal e outras coisas.
Em Março de 2018, me senti mal. Estava já morando em Ibiúna e trabalhando em São Paulo. Descobri que estava com infecção urinária e pedra no
rim. Fiquei internado, mas a infecção não sarava.
Fiquei 7 meses indo e voltando do hospital, com minha esposa me acompanhando. Tive infecção hospitalar... Sempre rezando a São Judas Tadeu nesse
período, que sempre foi meu Anjo da Guarda. Pedi
muito para que ele me ajudasse! Fiz diálise no hospital. Continuei cuidando da infecção.
Ainda estou sendo acompanhado pelos médicos.
Tenho me cuidado e agradecendo muito a São Judas
e graças a Deus, e a São Judas, hoje estou bem.
Compro o Calendário do Santuário todo fim de
ano. Sempre que vou a São Paulo, para consultas
médicas, dou um jeito de passar pelo Santuário,
acender uma vela, em gratidão. Tenho na entrada
da minha casa um oratório com a imagem de São
Judas, meu Anjo protetor!
Valter Gonsalez, devoto de São Judas Tadeu
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SANTUÁRIO EM FOCO

PAPA: “AMOR AO PRÓXIMO, CONDIÇÃO
ESSENCIAL PARA SER CRISTÃO”
Em seu livro-entrevista “Eu creio, nós cremos”, o Papa Francisco fala sobre as
raízes da nossa fé católica: “O nosso principal mandamento é o amor” e afirma:
“Quando vejo cristãos muito ‘limpos’, que pensam saber todas as verdades, a
ortodoxia, a verdadeira doutrina – e dizem: precisa fazer assim e assim - mas são
incapazes de sujar suas mãos para ajudar alguém a se levantar; quando vejo estes
cristãos eu digo: vocês não são cristãos; vocês são teístas com a água benta cristã,
mas ainda não chegaram ao cristianismo”.
Diz o Papa: “O amor ao próximo é condição essencial para ser cristão e não poderia
ser de outro modo se o Deus ao qual se crê é Pai, é Amor, é um Deus doente de
misericórdia ao qual devemos nos entregar.”
Portanto, ajude-nos a continuar a obra de evangelização e caridade do Santuário
São Judas Tadeu, sendo Devoto colaborador da Família dos Devotos. Eis um ato
de amor concreto ao próximo que mais precisa. Preencha o cadastro abaixo e
encaminhe-o para nós:
Destaque aqui e entregue o cadastro, preenchido, na Secretaria Paroquial do Santuário ou envie para:
santuario@saojudas.org.br ou pelo WhatsApp (11) 9 9204-8222. Você receberá mensalmente a Revista dos Devotos
São Judas Tadeu, online ou impressa. 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.
DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02.
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

Nós somos devotos de São Judas Tadeu!
“Seguimos São Judas Tadeu porque
aprendemos com
nossos avós e pais...
São Judas me concedeu o milagre de
um parto perfeito e a dádiva da amamentação ao meu filho, Tadeu, e a oportunidade de, na época (1976) também amamentar outras
duas crianças.”
Maria Aparecida Moraes de Lucca com netos,
sobrinhos, afilhados e sobrinhos netos

“Somos devotos de São
Judas Tadeu! Na foto sou
eu, Pedro, do Apostolado da
Oração, minha esposa Marie,
de camisa vermelha o meu
filho Eduardo, de camisa
preta, meu filho Fernando
e sua esposa Camila. Esta foto foi
domingo Dia dos Pais. Quem mais participa da Igreja com
dízimo e campanha dos devotos, sou eu e minha esposa.”
Pedro com Marie Sagae e família no Dia dos Pais

“Sou devota de São Judas
Tadeu, pela história deste
grande santo e também
por eu ter nascido no seu
dia, ou seja, 28/10/1957.”
Rejane Maria Alves
Paulo, de Parauapebas/Pa

“Sou devota de São Judas
Tadeu porque já recebi várias graças por intercessão
dele, inclusive durante a
pandemia da Covid 19. No
dia de São Judas Tadeu um
interessado para locação
comercial me procurou para alugar
um imóvel, cuja soma de IPTU e condomínio era de
valor considerável e foi alugado rapidamente. Assim
agradeço a intercessão de São Judas Tadeu por mais
esta graça. Ele é o Santo das causas impossíveis! O imóvel que foi locado por intercessão de São Judas Tadeu,
quem é usufrutuária é minha mãe idosa, de 87 anos.”
Cláudia Dal Maso Lino

“Somos devotos de São
Judas há mais de 40 anos,
sempre ajudando como
agentes de pastoral como
Liturgia, Ministro da Eucaristia, Ministro do Batismo,
Pastoral Ecumênica. Implantei a Pastoral do Dízimo, e agora como
Coordenador da Pastoral do Batismo. Uma longa história com a Igreja São Judas.”

“Eu sou devota de São Judas Tadeu! Alcancei graças
e continuarei alcançando!
São Judas Tadeu foi meu intercessor durante um câncer que tive. Foram muitas
bênçãos e graças durante
o tratamento. São Judas Tadeu era e é
meu consolo, meu amigo, meu Santo!”

Luiz Carlos Torres de Matos e Graciela Matos

Maria Eugênia Ferreira Pozza
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“Sou devota porque essa
princesinha nasceu no dia
dele, 28 de Outubro. Graças a
Deus foi tudo bem com o parto e a mãe. Com as bênçãos
de São Judas deu tudo certo
com ela e minha sobrinha
neta, Geovana Lopes.”

“Quando vim morar no bairro da Saúde, comecei a participar das missas neste Santuário
e logo depois entrei para Pastoral da Acolhida. Foi quando
cada dia mais encontrei em
São Judas o meu refúgio e
me tornei de todo coração,
devota. Agradeço a Deus por me
conduzir para o Santuário!”

Maria Aparecida de Paula

Isolina Alves

“Eu sou devota de São Judas
porque ele é o Santo, primo de
Jesus, e sempre traz muitas
bênçãos e graças!”

“Ela é devota de São Judas
Tadeu porque tem muita fé e
alcança todas as graças.”

Maria das Neves Faria de
Souza e Castro

Benedita Azevedo dos
Santos com seu netinho

Colaboração de Graziela Bracco

Vamos incentivar a criançada a fazer arte! Vamos lá, peça
para que as crianças da sua família façam um desenho para
São Judas Tadeu! Podem usar lápis de cor, canetinha, tinta
guache e é claro, muita imaginação... Fotografe o desenho
e envie para nós! Se você preferir, envie-nos uma foto da
criança com a imagem de São Judas Tadeu.
Nós queremos interagir com sua família, seus filhos e publicar na Edição Especial, número 100 da Revista São Judas,

do mês de Outubro, mês das crianças e de São Judas Tadeu!
Nós somos Santuário São Judas Tadeu! Participe com
suas crianças! Coloque o seu nome e o nome completo
da criança e envie a foto do desenho ou da criança com
a imagem de São Judas para um dos canais exclusivos
dos participantes da Campanha Família dos Devotos de
São Judas Tadeu: Whatsapp (11) 9 9204 8222 e E-mail:
santuario@saojudas.org.br
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