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Pe. Eli Lobato dos Santos,scj 
Pároco e Reitor do 

Santuário São Judas Tadeu

1 – Em sua pequenina carta, referindo-se a algu-
mas pessoas que causavam o mal ou que ame-
açavam os membros da Comunidade Cristã que 
ele pastoreava, São Judas Tadeu, nosso estimado 
Padroeiro escreveu: “Estes ... são nuvens sem água, 
levadas pelo vento, árvores que no fim do outono 
não dão o seu fruto” (versículos 8.12). O sentido 
dessas metáforas, leva-nos a pensar em pessoas 
estéreis, desprovidas de fecundidade, incapazes 
de produzir frutos que possam ser aproveitados. 

E quem eram essas pessoas? Eram os HERE-
GES. Com suas falas e comportamentos, elas 
tentavam desviar os cristãos da vida conforme 
os ensinamentos da fé. Lendo um pouco mais 
a carta do Santo, encontramos quais eram as 
maldades que os hereges faziam. Ponho duas 
em destaque: “desrespeitar o corpo” e “ofender 
os seres celestes”. Em nossos dias, como se ca-
racterizam esses erros?

a) “Desrespeitar o corpo” = Nós aprendemos 
que o corpo de qualquer pessoa deve ser tra-
tado com respeito, pela própria pessoa e pelos 
outros. Para quem reconhece a Bíblia como 
Palavra de Deus, sabe a importância que tem o 
corpo, pois o Filho Eterno de Deus quis assumir 
um corpo. Além disso, um outro Santo escre-
veu que, “o corpo é templo do Espírito Santo” 
(1 Cor 3, 16-17). Isto posto, o amplo conjunto de 
agressões, de desprezo, de pornografia e de 
abuso do corpo humano não combina com 
quem é cristão. Atitudes sensuais, vestimentas 
provocantes, abusos de todos os tipos, sobretu-
do cometidos contra crianças e pessoas indefe-
sas, agressões contra as mulheres, exploração 
sexual e trabalhista das pessoas... tudo o que 
venha a ser ‘desrespeito ao corpo’, como São 
Judas, devem ser combatidas por nós.

b) “Ofender os seres celestes” = está ligado ao 
segundo mandamento da Lei de Deus e vai além. 
Usar levianamente o nome de Deus, ou usá-lo para 
dele tirar proveito. Exemplo: “Deus acima de to-
dos”! Um bordão repetido com toda a sonoridade 
por alguns políticos do momento, com finalidade 
eleitoreira, e que procura passar uma imagem de 
pessoa honesta, quando na verdade é tão corrup-
to quanto aqueles aos quais representa combater. 
Como pode alguém dizer ‘Deus acima de tudo’, se 
seus atos e atitudes são de descaso para com as 

“São Judas Tadeu, rogai a Deus por mim, meus filhos, 
minha família e o mundo inteiro.”

Rosalice Ferreira

“Ah... que saudade de estar aí aos seus pés, meu amigo 
São Judas...”

Daniela Sant Anna Paranhas

 “Meu protetor de longas caminhadas, empregos que já 
tive, todos com a ajuda de São Judas Tadeu. Agora estou 
aposentada. Muitas bênçãos! Rogai por nós. Amém!”

Regina Maria Guerra

“Gratidão a São Judas Tadeu pelas bênçãos recebidas na 
minha vida e na vida da minha família. Amém!”

Elsa Chamorro

“São Judas Tadeu, continue sempre abençoando minha 
família, meus amigos... o meu trabalho. Amém.”

Adriana Ferreira

“Meu glorioso São Judas Tadeu, rogai por nós!!! Amém!!!”

Elisete Vieira Soares

Colaboração de Renata Souza

camadas mais pobres da população e suas men-
tiras são contadas sem nenhum pudor? “Ofende 
os seres celestes” quem usa símbolos e imagens 
religiosas para fazer piada, paródia e ouras formas 
de ridicularização. Como São Judas Tadeu, deve-
mos combater tais práticas.

2 – Todas as pessoas, que agem desse modo, 
são como nuvens sem água e árvores sem 
frutos. São pessoas estéreis, infecundas, e o 
que elas produzem para nada serve. Todo ser 
humano foi criado em condições de se tornar 
uma pessoa produtiva, fecunda, capaz de pro-
duzir bons frutos, com os quais muitos podem 
alimentar-se. Não é preciso ter tido especiais 
oportunidades na vida para tornar-se uma pes-
soa assim. Outra vez emerge a questão: forma-
ção, educação das novas gerações conforme 
princípios e valores sólidos. O santo e filial te-
mor a Deus, o respeito por si mesmo e pelos 
outros, aprende-se desde o colo do pai e da 
mãe. Quando isso não acontece, os prejuízos 
não tardarão a chegar. Some-se a isso, as opor-
tunidades de estudar, de ser criado em um 
ambiente saudável, de frequentar lugares que 
despertem e favoreçam o crescimento daque-
les bons instintos, sentimentos e desejos que já 
estão dentro de cada ser humano.

Graças a Deus, em nossas comunidades pa-
roquiais, não é difícil encontrar pessoas que, 
embora pertençam a famílias modestas e de 
poucas posses, pessoas que desde cedo apren-
deram o que é o certo e o puseram em prática, 
hoje, são como ‘nuvens cheias de água e árvo-
res carregadas de frutos’ nutritivos. São pesso-
as com grande capacidade de amar e de servir. 
Discretas e disponíveis. Serenas e conciliadoras. 
Despojadas e competentes. Provavelmente, 
você conhece pessoas com essas característi-
cas, sejam elas pai ou mãe de família. Profes-
sor ou professora. Empresário ou funcionário. 
Agente de saúde ou encarregado da limpeza.

Durante este mês de Outubro, voltemo-nos, 
ainda mais a São Judas Tadeu. Peçamos-lhe 
forças para combater o mal e praticar o bem.

UM ENSINAMENTO DE SÃO JUDASA SÃO JUDAS, A 
NOSSA CONFIANTE 
ORAÇÃO!
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O REAL DA REALIDADE
Enterrar não é esquecer, mas 
sim consolidar a vida

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO 
SÃO JUDAS TADEU 

JUBILEU 80 ANOS
São Judas Tadeu nos conduz 
às fontes da Espiritualidade 
Sacramental

DESTAQUE
A mediação dos Santos

SER JOVEM 
Escutem aquele clamor que 
vem do seu íntimo!  

TESTEMUNHO
Estamos construindo uma 
Capela de São Judas Tadeu!

SANTUÁRIO EM FOCO 
Por que me comprometer 
com minha Paróquia/
Santuário?

ESPAÇO DOS DEVOTOS 
Nós somos Santuário 
São Judas Tadeu! 
Especial Crianças

DEVOÇÃO
São Judas em quadrinhos  
Nona Parte  
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FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU:
(11) 9 9204-8222
santuario@saojudas.org.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS E TENHA 
O SANTUÁRIO MAIS PERTO DE VOCÊ!

@saojudastadeusp @santuariosaojudastadeu

www.radiosaojudastadeu.com.br | www.saojudas.org.br
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O REAL DA REALIDADE NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

O cemitério é o retrato da sociedade que 
o construiu, e por isso podem ser considera-
dos como verdadeiros patrimônios históricos, 
haja vista, em cada jazigo estar um agente 
que foi importante para a história de alguém. 
O jazigo é o retrato da pessoa cujos restos 
mortais foram ali depositados. Mesmo que 
feito pelos vivos, representa o quanto esta 
pessoa foi capaz de marcar a vida destes. Seja 
simples ou bem ornamentado, é um sinal 
de busca do eterno, ou um sinal que remete 
para a eternidade. 

Os objetos ou símbolos que fazem parte da 
ambientação do cemitério, mais do que sina-
lizar a morte, procuram lembrar a eternida-
de histórica dos defuntos. Fazer esta leitura é 
crucial para poder compreender a função de 

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.

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

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, às 
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

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

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

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

um local como este para a vida de uma cida-
de, não obstante, somente no respeito à me-
mória que existe em um cemitério é que uma 
sociedade pode delinear suas perspectivas 
de futuro. Uma sociedade que deixa de olhar 
a beleza e a harmonia dos sinais do passado 
será incapaz de traçar metas para o futuro.

O homem pós-moderno tem dificuldade de 
lidar com a morte e em muitos casos prefere 
a cremação ao sepultamento convencional. 
Uma das grandes causas desta mentalidade 
é a dificuldade de lidar com a possibilidade 
de que, um dia, tudo o que foi feito para se 
manter uma certa beleza está à mercê da de-
composição. Falar sobre isso dá um pouco de 
repulsa em algumas pessoas, pois a visão de 
um esqueleto ou é motivo de medo ou moti-
vo de brincadeiras. 

Do que o homem pós-moderno mais foge, 
é de perceber que tudo o que se busca nesta 
vida é ilusão, se não for visto na perspectiva 
do eterno. O cemitério é este espaço do en-
contro com a história que parou, ou seja, da 

possibilidade que um dia também vamos 
parar e descansar na “cama” preparada 
para todos. Da terra tiramos tudo o que 
precisamos para sobreviver e, por fim, 
ela se torna nosso “leito eterno”. 

Viver neste horizonte não é esquecer 
as maravilhas da vida, mas procurar 
não tornar absoluto o que é relativo. A 
morte depende de como se vive e por 
isso uma “boa morte” dependerá de 
uma “boa vida”, vida bem conduzida. 
Para um filósofo, o esqueleto mostra 
que um dia alguém ali esteve, mas 
um dia ele ali estará e é nesta relação 
contraditória do belo e feio que se sin-

tetiza o sentido da vida.

ENTERRAR NÃO É ESQUECER, 
MAS SIM CONSOLIDAR A VIDA!

NOVOS HORÁRIOS DE MISSAS ABERTAS AO 
PÚBLICO E ATENDIMENTOS

O esqueleto 
mostra que um dia 
alguém ali esteve”

Pe. Daniel Aparecido de Campos ,scj 
Vigário Paroquial e Vice Reitor da Paróquia/ 

Santuário São Judas Tadeu.  Coordenador 
da Pós Graduação Lato Sensu em Gestão 

Religiosa e Paroquial, Diretor do Núcleo de 
Aprofundamento Cristão do Eneagrama – NACE
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NOVENA DE SÃO JUDAS TADEU 2020

seu ambiente de vida, para que ele esteja li-
vre dos perigos e voltado sempre para Deus, 
livrando-os sempre dos pecados.

Durante os nove dias de Novena celebra-
remos, meditaremos e aprofundaremos um 
Sacramental da Igreja, como “preciosos au-
xílios espirituais, sobretudo em tempos de 
grande tribulação”. A saber: a Liturgia das 
Horas, as liturgias de Bênção, as liturgias 
de Peregrinação, as celebrações e a Leitura 
Orante da Palavra de Deus, a recitação do 
Santo Rosário, as orações devocionais aos 
Santos (novenas, trezenas, quaresmas), as ce-
lebrações e exorcismo segundo o Ritual de 
Iniciação Cristã, as Adorações Eucarísticas.

A Novena preparatória à Festa do Padroeiro 
(em 28 de Outubro) será de 18 a 26 de Outu-
bro. Como participar? 

- 15h: Na igreja nova e com inscrição prévia 
pelo site: www.saojudas.org.br.

- 16h: Devido ao momento de pandemia 
que estamos passando,  teremos a Novena 
especial realizada por Famílias do Santuário, 
assim todas as famílias poderão acompanhar 
e rezar unidas. Prepare um pequeno altar 
com uma imagem de São Judas, uma vela e 
a Bíblia. Você e sua família podem acompa-
nhar em nosso canal do  Youtube (@santua-
riosaojudastadeu)

“Se alguém tem sede, venha a mim!” 
(Jo 7,38)

Amados irmãos, irmãs, devotos de São Ju-
das Tadeu, no ano em que nosso Santuário 
São Judas Tadeu celebra seus 80 anos de his-
tória não poderíamos deixar de agradecer a 
Deus pelo dom do grande Apóstolo e Mártir 
São Judas Tadeu!

Na tradicional Novena preparatória para a 
Festa de São Judas Tadeu,  vamos lembrar e 
valorizar práticas que estão sendo muito úteis 
em tempos de pandemia: os Sacramentais. O 
tema da Novena preparatória à Festa de São 
Judas 2020 será: “São Judas Tadeu nos con-
duz às fontes da Espiritualidade Sacramen-
tal” com o lema: “Se alguém tem sede, ve-
nha a mim!” (Jo 7,38).

Mas afinal, você se recorda o que são os 
Sacramentais da Igreja? Temos certeza que 
você, enquanto devoto de São Judas, já colo-
ca em prática, um ou mais dos Sacramentais, 
no seu dia a dia: a recitação do Terço ou o San-
to Rosário, a oração de Novenas ou Tríduos, 
peregrinações, as bênçãos, as Adorações Eu-
carísticas, etc..

Sacramentais são “sinais sagrados” com o 
objetivo de se consagrar a Deus e também o 

- 19h30: Na igreja nova e  com inscrição pré-
via pelo site: www.saojudas.org.br. Nesse ho-
rário também haverá transmissão em nosso 
canal do Youtube (@santuariosaojudastadeu) 

A Novena será uma bela celebração, sepa-
rada da Santa Missa, com o acendimento das 
9 velas do Lucernário,  escuta e oração com 
a Palavra de Deus, meditações sobre os Sa-
cramentais, súplicas de intercessão, orações e 
cantos a São Judas Tadeu. 

Propomos que os devotos baixem o Roteiro 
Celebrativo para a Novena Preparatória à Fes-
ta de São Judas Tadeu, disponível em nosso 
site. Entre em contato e saiba mais: www.sao-
judas.org.br.  

VÉSPERAS E 28 MAIOR

No dia 27 de Outubro, às 15h, teremos a So-
lene Missa votiva à Comunhão dos Santos se-
guida do Canto da Ladainha de São Judas Ta-
deu, fazendo memória do caminho feito pela 
Novena.  

E no dia 28 de Outubro, dia da grande So-
lenidade em honra ao nosso Santo Padroei-
ro, você poderá participar de uma das Missas 
no Santuário, com inscrições prévias pelo site: 
www.saojudas.org.br, com toda a segurança 
do distanciamento nos bancos, uso de más-
caras protetoras, álcool gel e número limitado 
de fiéis em cada celebração. Participe!

SÃO JUDAS TADEU 
NOS CONDUZ 
ÀS FONTES DA 
ESPIRITUALIDADE 
SACRAMENTAL

Priscila de Lima Thomé Nuzzi 
Jornalista da Paróquia/Santuário 

São Judas Tadeu

REVISTA SÃO JUDAS - OUTUBRO DE 20204
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DESTAQUE

A MEDIAÇÃO 
DOS SANTOS, 
SEGUNDO A 
TRADIÇÃO 
CRISTÃ

Caros irmãos, a misericórdia e paz estejam 
em vossos corações. É mês de Outubro, mês 
de São Judas Tadeu, nosso Padroeiro. E nesta 
oportunidade vamos refletir sobre esse tema, 
que é importante para todos os católicos.

O tema gira em torno da resposta dessas 
questões: “Porque recorrermos aos Santos e 
Santas, sendo que podemos falar diretamente 
a Deus?” Alguns nos questionam assim, quan-
do sabem que somos devotos de algum Santo. 
Por que precisamos da mediação de Santos, 
se o próprio Jesus Cristo é o único mediador, 
como a própria Palavra de Deus nos deixa cla-
ro? Também alguém, em algum momento 
pode ter sido surpreendido com essa pergunta 
ou já tenha se perguntado isso durante o seu 
próprio processo de caminhada de fé.

Alguns podem ignorar essas perguntas e 
continuar na sua prática com uma fé às ce-
gas, crendo por crer ou porque muita gente 
recorre a Santos e funciona. Outros, porém, 
acabam sem resposta, sem aprofundar o as-
sunto e até se revoltam ou abandonam a fé 
cristã católica, ou se convencem por alguns 
irmãos evangélicos que os colocam em “saia 
justa”, sem argumentos e convicções. Muitos 
acabam se rendendo e deixando a Igreja. Ou-
tros se questionam, acham interessante, vêm 
as supostas “inconsistências” na prática e na 
Sagrada Escritura, mas são indiferentes.

Para quem é devoto deste Santo tão valoro-
so, que é São Judas Tadeu, cabe, seguindo seu 
exemplo, considerar isso com profundidade.

De fato, o único e supremo mediador é Cristo 
Jesus, o Senhor, Deus que se fez presente como 
humano e continua sua presença pelo Espírito 

meu nome, para que o Pai seja glorificado no 
Filho. O que vocês pedirem em meu nome, 
eu farei” (Jo 14,12-14). “Se alguém me ama, 
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, 
e viremos a ele, e faremos nele morada”(Jo 14, 
23). “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, 
que o Pai enviará em meu nome, esse vos en-
sinará todas as coisas, e vos fará lembrar de 
tudo quanto vos tenho dito”(Jo 14,24).

Os que seguem a Jesus e praticam seus en-
sinamentos, participam na sua mediação, re-
alizam com Ele, Nele, por Ele as obras do Pai. 
Olhando para estes textos do Evangelho, nos 
perguntamos: será que os Santos, homens e 
mulheres que seguiram Jesus e foram obe-
dientes à sua palavra, não seriam um exem-
plo destes de que Jesus fala que: “farão obras 
maiores do estas”? Não por si próprios, mas 
em nome Dele. É claro que eles se tornam 
uma mediação, pois não há uma substituição 
deles no LUGAR de Cristo, mas COM Cristo.

Paulo nos ensina: “... Se Cristo vive em vo-
cês, então, embora o corpo de vocês vá mor-
rer por causa do pecado, o Espírito de Deus é 
vida para vocês porque vocês foram aceitos 
por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele 
que ressuscitou Jesus, então aquele que res-
suscitou Jesus Cristo dará também vida ao 
corpo mortal de vocês, por meio do seu Espí-
rito, que vive em vocês” (Rm 8,10-11). Não resta 
dúvida de que há uma habitação de Deus em 
todos nós, quanto mais nos santos, que por 
sua história de vida marcada pelo testemu-
nho, nos dão demonstração dessa realidade. 
Então, se os que seguem o Senhor, estão uni-
dos a ele, porque não poderão fazer milagres, 
obras, ações maiores do que Ele. Claro, pois 
ele mesmo o realiza neste Santo ou Santa 
que se torna um mediador.

Alguém poderá perguntar: “Mas os Santos 
morreram. Como podem ainda serem media-
dores das graças de Cristo?” Para nossa Tradi-
ção Cristã mais antiga e autêntica, os Santos 
não morrem, assim como Cristo não morreu: 

Santo, portanto, uma presença espiritual, que 
se manifesta de múltiplas formas, mas, sobre-
tudo, na Igreja e por meio de suas ações.

Em diversos textos da Sagrada Escritura, 
vamos notar claramente que Cristo deseja e 
realiza uma conexão, uma ligadura, uma par-
ticipação em sua vida com aqueles que o se-
guem: “Eu sou a videira; vós sois os ramos. Se 
alguém permanecer em mim e eu nele, esse 
dá muito fruto; pois sem mim nada podeis 
fazer” (Jo 15, 5). Essa imagem que o próprio 
Cristo usa, ilustra claramente como esta-
mos, nós cristãos, nele ligados. Recebemos 
de Cristo a mesma seiva, seiva está que man-
tém a vida dos ramos e os faz produzir frutos. 
Esta “seiva” é o Espírito Santo. No mesmo dis-
curso, Jesus ainda nos garante: “Se vocês per-
manecerem em mim, e as minhas palavras 
permanecerem em vocês, pedirão o que qui-
serem e lhes será concedido” (Jo 15, 7). Aqui 
vemos que as palavras de Jesus, gravadas e 
praticadas em nossas vidas, nos garantem a 
união com ele, e de tal modo que nos conce-
derá o que pedirmos.

Nos capítulos anteriores, na Bíblia, veja 
como Jesus deixa claro essa verdade de que 
somos, de certa forma, participantes da sua 
mediação. Veja na indicação dos grifos, como 
é contundente essa verdade: “Digo-lhes a ver-
dade: aquele que crê em mim fará também as 
obras que tenho realizado. Fará coisas ainda 
maiores do que estas, porque eu estou indo 
para o Pai. E eu farei o que 
vocês pedirem em 

apenas passaram para morte como Páscoa, 
passagem para a Vida Eterna. Eles, então, já 
gozam das alegrias da Vida Eterna em plena 
comunhão com Deus, Pai, Filho, Espírito San-
to. Suas histórias e suas vidas são o rastro da 
luz do próprio Cristo que ficou acessível a nós. 
Recorrer a eles e recorrer ao Cristo neles teste-
munhado, há alguma diferença? Andar orien-
tado pela luz da lua à noite, não é andar orien-
tado pela luz do próprio Sol refletido na Lua?

No mistério da vida após a morte, o próprio 
Jesus garantiu aos que a Ele entregaram a 
vida: “Hoje mesmo, estarás comigo no Pa-
raíso”(Lc 23,43). E São João, numa revelação 
belíssima de Deus por meio de um sonho o 
fez enxergar: “Vi no céu uma multidão de fiéis 
cantando: Amém, Aleluia, ao Cordeiro que es-
tava sentado no trono. Esses eram os Santos 
que estavam alvejados pelo sangue do Cor-
deiro” (paráfrase - cf. Ap 19 - leia na íntegra).

Por fim, se o Senhor escolheu seguidores e 
a eles confiou os seus próprios poderes, quem 
somos nós para duvidar da possibilidade 
desses Santos homens e mulheres, também 
realizar graças, claro, evidente, pelo único e 
supremo Mediador? A Igreja ainda, inspira-
da e continuadora das obras de Cristo, pelos 
seus Santos fiéis, jamais trairia e se fecharia 
às abundantes possibilidades de comunica-
ção da Graça do Senhor para a humanidade. 
Portanto, não se fecharia à certeira convicção 
de que há uma comunhão de vida entre nós 
e os Santos, na terra e no céu. O céu é uma 
realidade, deve ser porque não cabe em nos-
sas categorias limitadas da vida terrena. Lá, o 
tempo e o espaço não tem influência. Agora 
a eternidade pode influenciar a vida terrena, 
simplesmente porque é eternidade, mesmo 
que não a captemos ou estejamos abertos a 
acolher esse grande mistério.

Desejamos a todos, devotos e devotas de 
São Judas Tadeu, uma Novena repleta de 
bênçãos e graças, materiais, espirituais, pes-
soais e comunitárias, e que jamais tenhamos 
receio, medo ou qualquer dúvida de que os 
Santos são grandes amigos e intercessores 
por nós com Cristo, por Cristo em Cristo. As-
sim professamos, assim vivemos nossa vida 
na fé. Amém!

Departamento de Comunicação 
e Marketing da Paróquia/

Santuário São Judas Tadeu
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SER JOVEM

ESCUTEM AQUELE 
CLAMOR QUE VEM 
DO SEU ÍNTIMO!

“Eu sei que não é fácil a 
nossa vida. Nós vamos 
passar por inúmeras di-
ficuldades. Alguns dos 
maiores obstáculos nós 

passamos durante a ado-
lescência-juventude. É 

nessa hora que pensamos 
em de- sistir, pensamos em jogar tudo 
para alto e não olhar pra trás. Porém, é justa-
mente nessa hora que Deus está mais perto 
de nós. É na hora de aflição, que seu anjo da 
guarda vai estender seus braços para ajuda-
-lo! Amar a Deus é o que nos torna diferentes 
das outras pessoas, é o que nos torna mais 
fortes para ultrapassar os desafios de hoje e 
os que virão! Lembre-se também, que a ado-
lescência é uma fase maravilhosa da vida, 
tempo de boas risadas, bastante energia, 
tempo de se divertir com os amigos. Mas, o 
mais necessário é nunca esquecer a Deus, 
tentar ser sempre uma pessoa melhor por 
Ele e recordar que Ele está com a gente! En-
tão mais uma vez, ser jovem é passar por uma 
das fases mais difíceis da vida, mas saibamos 
aproveitá-la com alegria, com respeito ao pró-
ximo, e sempre com muito amor, e claro, sa-
bendo que, procurar ajuda sempre é válido. 
Não desista, pois quando tudo tiver passado, 
você jovem verá o quanto valeu a pena. Os 
sofrimentos virão para nos tornar mais fortes! 
Para você se tornar mais maduro, experiente 
e determinado! E por ser jovem você é uma 
das pessoas que mais tem a capacidade de 
fazer o bem ao seu redor e de ajudar a quem 
precisa! Você não chegou lá ainda, mas olha o 
tanto que já cresceu! A vida pertence a quem 
se atreve e ela é muito para ser insignificante! 
Preste atenção em tudo que você já fez!! Sai-
ba que se não for pelo talento, vai ser pelo seu 
esforço! Não se arrependa pelo que fez, se ar-
rependa pelo que você ainda não fez e pode 
fazer! E ao final, ore como se tudo dependesse 
de Deus e trabalhe como se tudo dependes-
se de você! Aproveite sua vida !! Você ainda 
vai mudar o mundo, tenha fé! Testemunho de 
quem já passou por várias aventuras e afirma 
que sem Deus não as teria superado.” 

João Mantovani, 17 anos

“Superação não é só sair 
da pobreza. Superação 
é deixar a tristeza, a dor, 
a dúvida, o desânimo, 
o medo, a fraqueza, a 

insegurança, a ansieda-
de, a incerteza. É acordar 

todo dia e enfrentar os ‘de-
mônios’ que nos querem parar no meio do 
caminho. É ter fé e se entregar no que você 
acredita, é continuar mesmo quando tudo 
parece bagunçar... Aí você vai sorrindo, guar-
dando tudo em seu devido lugar. Superar não 
é só conquistar. É se preparar todo dia para 
quando isso chegar” 

Vinicíus Novakoski, 16 anos

“Nesse tempo de qua-
rentena temos que nos 
apegar mais a Deus. 
Ficamos trancados 24 
horas por dia, sentindo 

ansiedade, medo, infelici-
dade. O momento   

que estamos vivendo nos-
sos sentimentos estão muito confusos, pois 
estamos vivendo uma situação antes nunca 
vista. Então uma coisa que eu digo para os jo-
vens: sabe aquele momento que você está se 
sentindo sozinho, sentindo como se ninguém 
gostasse de você, como se ninguém o enten-
desse, ninguém soubesse o que você sente, 
Deus está ali. Ele o entende, ele vai ajudá-lo. 
Então nunca pense que você está só. Deus 
está com você, Ele nunca o abandona. Con-
verse com Ele como seu amigo, conte o que o 
aflige. Fale também com os padres de nossa 
Paróquia que estão sempre à disposição para 
ajudá-lo. Fique com Deus e nunca se esque-
ça: Deus nunca o abandona”

 Fernanda F. Amaral, 14 anos

É incontestável que os últimos meses foram 
tempos diferentes... precisou-se de informa-
ção, paciência, cuidado, isolamento, criativi-
dade e tantas outras coisas que ainda nos são 
exigidas. Fomos “agarrados pela surpresa”. A 
falta de solução (quarentena, vacinas, remé-
dios etc.) ainda parece nos assustar ou pelo 
menos inquietar. Todos fomos “afetados” pelo 
Coronavírus. Mas, em especial, nossos jovens.

Segundo uma pesquisa publicada pela Fo-
lha de São Paulo (agosto de 2020) houve um 
aumento da ansiedade e tristeza em jovens 
na pandemia. Pois bem, infelizmente a imu-
nidade do jovem frente a tal realidade deve 
nos preocupar. Já nos alertava o profeta Isa-
ías: “Até os adolescentes podem esgotar-se, 
e jovens robustos podem cambalear...” (32, 9). 
E este é o cenário, segundo apontam as pes-
quisas: em julho 51% dos jovens entrevistados 
estavam desmotivados, 41% estavam tristes e 
48% irritados, somando seriam 74% os que se 
sentem tristes, ansiosos e irritados., sem con-
tar o nível de frustração entres eles.

O que fazer? Como cuidar “daqueles que 
serão o futuro”?

Segundo o psicólogo Eduardo Goldestein, é 
importante que se converse em família, isto é, 
ouça o jovem; ajude-o a ver que a vida, apesar 
de diferente, continua. Rubens Alves tem um 
texto chamado “A Esculatória”, no qual traz 
uma reflexão sobre como sempre ouvimos fa-
lar de curso de oratória, isto é, para aprender 
a falar em público, mas dificilmente ouvimos 
sobre um curso para aprender a escutar.

Como ainda não existe este curso para nos 
matricularmos, comecemos dentro de nos-
sas casas a escutar. Ouvir é uma arte. Ouça-
mos nossos jovens. Segundo essa proposta, 
vamos “ouvir” o que alguns jovens quiseram 
partilhar conosco.

Pe. Erick Max Humberto, scj

Fo
to

: .
d

ep
os

it
p

h
ot

os
.c

om



DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02. 11REVISTA SÃO JUDAS - OUTUBRO DE 202010

São Judas Tadeu trouxe 
muitas graças para nossas vi-
das. A primeira graça recebi-
da foi da minha mãe, Antônia 
Clares de Macedo, que teve 
um tumor ósseo no braço. 
Ela passou por 10 médicos e 
todos falavam que iria perder 
o braço, mas para honra e 
glória de Deus, Ele nos man-
dou São Judas Tadeu para 
nos socorrer e minha mãe 
está curada. Amém! São mui-
tas as graças alcançadas! 

A primeira Novena em hon-
ra a São Judas Tadeu foi reza-
da no dia 28/10/1991 na sala de 
estar da nossa casa. Começa-
mos com três pessoas e gra-
dativamente foi aumentando 
o números de devotos. Antes 
São Judas Tadeu não era co-
nhecido em nossa cidade. 

TESTEMUNHO SANTUÁRIO EM FOCO

ESTAMOS CONSTRUINDO UMA 
CAPELA DE SÃO JUDAS TADEU!

POR QUE ME 
COMPROMETER COM 
MINHA PARÓQUIA /
SANTUÁRIO?

CADASTRO DA 
FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU

Eu me chamo Fransuerda 
Maria Alves de Macedo, mas 
todos me chamam de Suer-
da Maria, a “enfermeira de São 
Judas Tadeu”, aqui onde moro, 
em Iguatu, no Ceará. Conhe-
cemos São Judas Tadeu atra-
vés de minha irmã Sônia, que 
mora em São Paulo e vai sem-
pre ao Santuário. A primeira 
imagem de São Judas que ga-
nhei, foi ela que trouxe de São 
Paulo e depois ela nos pre-
senteou com uma imagem 
grande, que se Deus quiser, 
será levada para a Capela que 
estamos construindo aqui em 
Iguatu. Iniciamos a constru-
ção da Capela no dia 13/07/20 
e precisamos muito do apoio 
de vocês. A minha irmã Sule-
ne, que é uma mulher de fé e 
a outra irmã que estão coor-
denando a construção junto 
ao sr. Luis Paulino. O Pe. Yukio 
Adelle nos acompanha. Ele é 
responsável pela Paróquia de 
Senhora Sant´Ana de Igua-
tu-CE, a 380km da capital. 
Apesar de ter chegado recen-
temente em nossa Paróquia, 
o Pe. Yukio veio mudando a 
história da nossa comunidade. 
Nunca tivemos um sacerdote 
tão envolvido com a devoção 
ao nosso Santo querido!

Hoje isso mudou, mas muitas 
pessoas o confundiam com 
aquele Judas que traiu Jesus. 

Hoje, celebramos o Tríduo 
em honra a São Judas Tadeu 
no meio da rua. São mais de 
mil devotos e fiéis participan-
do. A minha mãe hoje está 
com 86 anos e é uma devo-
ta fervorosa. Gratidão a Deus, 
por ter nos dado esta opor-
tunidade de divulgar esta 
grande devoção a São Judas 
Tadeu. Nós assistimos a mis-
sa todos os domingos, na TV 
Gazeta (8h30, diretamente 
do Santuário). Além da cele-
bração no mês de Outubro, 
rezamos o terço de São Judas 
Tadeu no dia 28 de cada mês, 
com a presença dos devotos! 
No momento estamos fazen-
do cada um em sua casa, em 
razão da pandemia do coro-
navírus. Eu mesma sou uma 
sobrevivente da Covid-19. 
Graças a São Judas Tadeu!

É com imenso prazer que 
relato a minha história de fé e 
devoção e fico feliz com tudo 
que este Santuário propor-
ciona aos devotos do nosso 
querido Santo, São Judas Ta-
deu! Fazemos parte da Famí-
lia SÃO JUDAS TADEU. Um 
grande abraço! A nossa co-
munidade agradece!

Minha mãe 
Antônia ficou curada!”

Em gratidão! A Comunidade Paroquial é 
reponsabilidade do Povo de Deus e o Povo, 
por amor e gratidão, colabora. Quem doa o 
seu dinheiro à Igreja deve saber que torna 
o seu dinheiro patrimônio da comunidade 
para o bem comum. O que é patrimônio? É 
o conjunto de bens de uma família, de uma 
comunidade.

O que ofertamos em dinheiro ao Santuário 
São Judas Tadeu, por exemplo, ofertamos a 
Deus como prova de gratidão pelo já recebido 
da bondade dele. E como Deus não precisa 
desse dinheiro, a oferta é feita à comunidade 
que dele precisa para saldar as despesas com 
as obras de evangelização e atendimento ao 
Povo de Deus das formas mais diversas.

O dinheiro ofertado à comunidade é a sua 

Entregue o cadastro, preenchido, na Secretaria Paroquial do Santuário ou envie para: 
santuario@saojudas.org.br ou pelo WhatsApp (11) 9 9204-8222. 

Participe! A DOAÇÃO É ESPONTÂNEA. 

* Nome completo: __________________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________  nº____________ 

CEP: ________________________________________ Data de nascimento: _______________ 

Telefone residencial: _________________________ Celular: ___________________________

CPF: ___________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________ 

identidade de cristão. Pela sua oferta, colabo-
ração fiel ou dízimo, você mostra sua identi-
dade cristã, dando testemunho de pertença 
à comunidade. Assim, assume coletivamente 
os compromissos da comunidade como se 
fossem os seus também. Isso é ser co-respon-
sável, é aderir com o coração. 

Dar adesão a uma proposta como a um abai-
xo-assinado em favor de uma causa, colocan-
do sua assinatura, como compromisso. Signifi-
ca que assume a causa como também de seu 
interesse e responsabilidade. Pais e mães se 
identificam com sua família providenciando 
o sustento pelo seu trabalho e juntos admi-
nistram o dinheiro, responsabilizando-se pelo 
cuidado com o bem-estar de todos. O mesmo 
princípio aplica-se à Comunidade Paroquial. 

VOCÊ PODE ADERIR À FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU, 
PREENCHENDO E ENVIANDO-NOS O SEGUINTE CADASTRO:

Fransuerda Maria Alves de 
Macedo, de Iguatu - CE
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ESPAÇO DOS DEVOTOS ESPAÇO DOS DEVOTOS

Na edição anterior da Revista São Judas, pedimos a colaboração das famílias para que as 
crianças enviassem sua participação para a nossa Edição Especial, número 100 da Revista, 

no mês de Outubro, mês das crianças e de São Judas Tadeu! Confira a seguir os belos 
trabalhos que foram enviados para nós:

Nós somos devotos de 

São Judas Tadeu!

Bruno Tais Uller - 8 anos
Salete – SC

Ricardo Tais Uller- 11 anos
Salete – SC

Maria Clara Luongo de Matos Rodrigues - 6 anos  
e  Jorge Luongo de Matos Rodrigues - 3 anos             
São Paulo – SP

Izadora dos Santos N. - 2 anos 
Americanópolis, 
São Paulo – SP

Isabela Pedriali Moraes - 6 anos
São Paulo - SP

Gabriel Santos Gottardo Ladeia - 15 anos
Artur Alvim, São Paulo – SP

Luca do Espírito Santo Pereira - 7 anos 
São Paulo – SP

Maria Luiza Alexandrino

Olivia Orimoto Weidlich - 5 anos
São Paulo – SP

Matheus Miranda de Andrade - 10 anos
São Paulo – SP
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Agradecemos a todos que fazem parte da Família dos Devotos de São Judas Tadeu: 
Whatsapp (11) 9 9204 8222 e E-mail: santuario@saojudas.org.br

ESPAÇO DOS DEVOTOS ESPAÇO DOS DEVOTOS

Lara Azevedo - 2 anos e 11 meses
São Paulo – SP

Isabela Hirota - 12 anos
São Paulo – SP

Arthur Almeida Silva - 6 anos 
São Paulo – SP

Henrique Almeida Luz - 4 anos
São Paulo – SP

Luiza Cordero Vicentini 
Salim Oliveira 
2 anos

Pedro Ciancio
Ana Beatriz Roberto Cartaxo Ferrari -  7 anos 
Fortaleza-CE

Valentina Costa Ferreira Lima – 7 anos
São Paulo – SP
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Continua...

DEVOÇÃO SÃO JUDAS EM QUADRINHOS  
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“O calendário está lindo! Realmente, foi feito com 
muito carinho para todos nós! Muito obrigada!”
Elisete Vieira Soares

“Já adquiri o meu e um que darei de presente para 
a minha mãe, devota também de São Judas Tadeu!”
Fabiano Roballo

“Muito lindo Calendário! Já tenho o meu!” ❤
Biankinha Bier

Adquira o calendário São Judas Tadeu, na loja 
oficial do Santuário


