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EDITORIAL

O ÚNICO ESSENCIAL
1 – TEMPO DE NASCER E TEMPO DE MORRER (Ecl 3,1)
O enigmático autor do livro do Eclesiastes,
chamado Coélet (Ecl 1,12), revela ser um refinado observador da vida em seus vários aspectos.
Sua profunda reflexão, em determinada altura,
parece beirar ao pessimismo. Mas não. Talvez,
ele seja um pouco angustiado em sua inquietante busca. Demonstra ser um homem livre e
a liberdade com que ele a tudo questiona e a
tudo põe em xeque-mate, na verdade, revelam
a sua decidida busca pelo “único essencial” da
vida do ser humano “embaixo do sol”.
Primeiro, ele cogita: “disse a mim mesmo:
vamos experimentar a alegria e desfrutar prazeres... construí palácios, plantei vinhedos, fiz
pomares e parques... acumulei ouro e prata...
contratei cantores... tive um harém de concubinas para desfrutar como costumam os homens. Fui o maior e mais magnífico... Depois,
examinei (e concluí): tudo resultou em vaidade
e caça de vento” (Ecl 2,1-11).
Em seguida, ele afirma que, embaixo do
sol, para cada coisa há um tempo: “tempo de
nascer e de morrer; tempo de plantar e de
arrancar; tempo de matar e de curar; tempo
de derrubar e de construir; tempo de chorar e de rir; tempo para o luto e para o baile; tempo de abraçar e de se separar; tempo
de guardar e de jogar fora; tempo de falar e
de calar; tempo de guerra e de paz...” E reconhece que, “o homem não abrange as obras
que Deus fez, e tudo o que Deus fez vai durar
para sempre, e ninguém pode acrescentar
ou tirar algo do que Ele fez” (Ecl 3,1-15).
E transcorrendo um pouco mais em suas reflexões, nosso autor chega a uma desconcertante conclusão: “Vi os oprimidos chorarem
sem que ninguém os consolasse, do poder do
opressor... considerei os mortos mais felizes
que os vivos, aqueles que ainda vivem, e mais
felizes que os dois, aqueles que ainda não existem, porque não viram as maldades que se cometem embaixo do sol” (Ecl 4,1-3).
2 – O SER HUMANO E O TEMPO
Vicente Celestino, grande nome da nossa
música na primeira metade do século passado,
disse que “o tempo não vinca o rosto da gente
por capricho, para lhe desfigurar e fazê-lo sen-

tir saudades do jovem que foi... mas, para anunciar o fim”. O mês de Novembro é mais lembrado por ser o mês dos fiéis defuntos do que por
outras ocorrências que lhe são próprias. Nesse
mês, inevitavelmente, não obstante as diversas
tradições religiosas, todas ou quase todas as
pessoas voltam-se para o assunto: morte. Separação de pessoas queridas. Perdas inconsoláveis. Fim da vida na terra.
Em certa ocasião, o Papa Francisco disse ao
pessoal que trabalha no Vaticano, algo mais ou
menos assim: É bom que, vez ou outra, se faça
uma visita ao cemitério e ler nas placas que lá
se encontram, os nomes de muitas pessoas que
se achavam insubstituíveis e muito importantes.
Passaram! Muitas nem são mais lembradas.
Todos esses homens: Coélet, Vicente Celestino, Francisco, em verdade, advertem-nos a propósito da finitude da vida do ser humano e sobre o que é, de fato, o essencial. Pensar e refletir
sobre o fim da nossa vida ajuda-nos a relativizar
várias coisas, a discernir e procurar o essencial,
e a ocupar adequadamente o nosso tempo. O
tempo é um dos dons mais preciosos que Deus
nos deu. E nos deu para uma específica finalidade: “Para quê existo? Qual é a minha missão enquanto durarem os meus dias? Para que
me são dados os outros dons, como a saúde,
inteligência, capacidade de amar e produzir?”
Só existe uma resposta certa para essas questões. O Coélet responde assim: “Depois de ouvir
tudo, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é ser humano; pois Deus julgará todas as ações, também as ocultas, boas e
más” (Ecl 12,13-14).
Consumir essa vida procurando tornar-se um
ser humano bom e realizador de atos e obras
boas, é o que dá sentido a toda uma vida. Não
importa quanto tempo uma pessoa viva sobre
a terra. Não importa se o fim vem em breve ou
remotamente. Importa que a vida seja bem vivida, e uma vida bem vivida significa procurar
tornar-se um ser humano bom e realizador de
obras boas.

Pe. Eli Lobato dos Santos,scj
Pároco e Reitor do
Santuário São Judas Tadeu

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

1

O REAL DA REALIDADE

A ESTÉTICA DO FIM REVELA
OS TRAÇOS DO MEIO

Foto: depositphotos.com

Nos cemitérios encontramos uma das
grandes contradições da vida, ou seja, o belo
e o feio. O belo é apresentado no externo dos
jazigos e é uma grande fonte de inspiração
para perceber a dimensão religiosa do ser humano, ou seja, dos elementos que o levam na
direção da eternidade. Mas no interno das sepulturas está aquilo de mais feio que se pode
imaginar de uma pessoa. E que em muitos
momentos provoca medo e desprezo. Quanto aos fariseus, Jesus os chama de sepulcros
caiados, porque no que se refere à aplicação
da lei, são duros com os outros, mas relapsos
consigo mesmos. O desprezo pelo cemitério é reflexo desta incoerência que é fruto da
contradição existente entre a ilusória busca
dos bens temporais, esquecendo-se de que
os bens temporais devem ajudar a conquistar os sólidos bens eternos.
O que pode ser considerado arte em um ce-

mitério é fruto da visão positiva que se deve
ter da vida, pois se tenta eternizar no tempo
as contribuições daqueles que já morreram. A
arte leva a uma busca de significado, ou seja,
toda expressão artística extrapola a compreensão de seu autor. Os símbolos artísticos
existentes em um cemitério extrapolam os
referenciais existentes neste espaço, porque
levam à busca da compreensão da existência
humana. Não contemplar o que estes sinais
podem dizer é se tornar cego diante da busca
de um sentido para a vida.
Por fim, contemplar a riqueza artística existente em um cemitério é muito mais do que
admirar os símbolos que exigem uma profunda reflexão sobre a vida. Porque é uma
atitude exigente, muitas pessoas acabam
deixando para ir visitar seus entes no “dia de
finados”, em 02 de Novembro.
A ilusão é uma das realidades que marca
a vida do homem pós-moderno e as realidades que brotam do simbolismo dos cemitérios questionam profundamente as ilusões
construídas na vida. As pedras que compõem
o conjunto arquitetônico dos jazigos são testemunhas desta grande angústia versus alegria, que separam o mundo dos vivos e dos
mortos. Em meio ao silêncio de quem “descansa” na morte, encontra-se a senha para
encontrar a liberdade, que proporciona sentido para a vida e faz de cada momento da
vida um fato singular. Os jazigos, símbolos
do passado, e todos os sinais a ele anexados,
impulsionam a dar um passo em direção à
eternidade, que é constituída a partir do que
vivemos hoje.

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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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
15h – Missa na igreja nova, com transmissão
pelo Youtube.
16h – Missa na quadra da Obra Social.
17h – Missa na igreja nova, presidida por Dom
Odilo Pedro Scherer, Cardeal Arcebispo de
São Paulo, com transmissão via Youtube e
Radio 9 de Julho.
19h30 – Missa na igreja nova, com transmissão
via Youtube.
20h45 – Live Show com o GRUPO IR AO POVO
– via Youtube.
Obs: Neste ano, em virtude da pandemia,
não teremos a Procissão.
SERVIÇOS

PROGRAMAÇÃO PARA
O DIA 28 DE OUTUBRO
DE 2020:
@santuariosaojudastadeu
DIA 27/10 – VÉSPERAS DA FESTA DO 28 MAIOR
No dia 27 de Outubro, às 15h, haverá no
Santuário a Solene Missa votiva à Comunhão
dos Santos, seguida do Canto da Ladainha
de São Judas Tadeu, fazendo memória do
caminho feito pela Novena preparatória (de
18 a 26/10). Inscrições para participação no
site: www.saojudas.org.br.
DIA 28/10 – FESTA DE SÃO JUDAS TADEU
5h – Missa na igreja nova.
6h – Missa na igreja nova.
7h30 – Missa na igreja nova, com transmissão
via Youtube.
9h – Missa na igreja nova com transmissão via
Youtube e pela TV Aparecida.
10h30 – Missa na quadra da Obra Social.
12h – Missa na igreja nova, com transmissão
via Youtube.
13h30 – Missa na quadra da Obra Social.

Bênçãos – De meia em meia hora, das 5h30
às 21h, na Sala São Judas.
Confissões – Das 5h às 19h no Salão Dehon.
Secretaria Paroquial – Das 5h30 às 21h.
Loja e Velário – Das 5h30 às 21h.
Café São Judas – Das 5h45 às 18h.
Alimentação – Haverá barracas, oferecendo
lanches diversos, durante todo o dia 28 de
Outubro.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Ação entre amigos
No dia 28/10, após a Missa das 12h, será feito
o sorteio dos prêmios da “Ação entre amigos”
2020, que foi iniciada antes da pandemia e
prorrogada até a Festa do Padroeiro.
Calendário 2021 de São Judas Tadeu
O Calendário São Judas Tadeu 2021 já está à
venda na Loja oficial de artigos religiosos do
Santuário, ao lado da Secretaria Paroquial, por
R$ 10,00 cada, e no site: www.saojudas.org.br.
Fotos originais, relembrando a fé e a devoção
a São Judas, às vésperas de celebrarmos 25
anos da comunidade enquanto Santuário,
em Novembro de 2022. Mais informações
pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp:11 993380758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.
com. https://www.lojasaojudastadeu.com
Mais informações pelo site: www.saojudas.org.br.
ou pelos telefones (11) 3504-5700 e (11) 99239-2608
(WhatsApp). E-mail: secretaria@saojudas.org.br
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AS OBRAS DE MISERICÓRDIA EM
TEMPO DE PANDEMIA
“Frequentemente são as pessoas mais próximas de nós que precisam da nossa
ajuda. Não devemos ir em busca de sabe-se lá quais feitos a realizar. É melhor
iniciar pelas mais simples, que o Senhor nos indica como as mais urgentes.”
Papa Francisco, Audiência Geral (12/10/2016)

As Obras de Misericórdia, tanto Corporais como as Espirituais, fazem parte dos ensinamentos
de Jesus e são modelos de como tratar os outros, segundo os parâmetros de Cristo. São
ações caritativas através das quais nós ajudamos os nossos vizinhos, amigos e parentes em
suas diversas necessidades. Confira algumas dicas de ações para o bem que podem ser
praticadas nesse tempo tão difícil e desafiador como este de pandemia:
DAR DE COMER A QUEM TEM FOME
Veja na comunidade, em sua Paróquia, se há
paroquianos que não podem (ou não devem)
ir às compras. Pesquise se a Obra Social ou
a Pastoral que atende aos necessitados tem
alimentos suficientes, e se puder, ajude. Organize uma rede de voluntários em cada Paróquia/comunidade para ir às compras pelos
paroquianos que precisam, especialmente
pelas pessoas mais vulneráveis.
DAR DE BEBER A QUEM TEM SEDE
Não compre ou armazene mais água do que
você e sua família precisam. Verifique se falta
água a alguém e providencie. Enquanto lavar
as mãos é muito importante, faça um esforço
para não desperdiçar água, em solidariedade
com os nossos irmãos e irmãs em Cristo que
não têm acesso a água potável e sofrem da
falta deste bem essencial.
VESTIR OS NUS
Verifique aqueles que possam estar sobrecarregados durante esta pandemia, especialmente cuja profissão os torna mais vulneráveis à instabilidade econômica. Lembre-se
que a falta de celebrações comunitárias da
Eucaristia pode fazer com que algumas Paróquias tenham dificuldades financeiras; tente
manter o seu apoio e, se possível, aumente
a sua doação por aqueles que não podem
doar devido à recente crise econômica ou
incapacidade de trabalhar. Lembre-se que
as instituições católicas, como a Cáritas local, continuam a apoiar os mais vulneráveis e
considere fazer uma doação ou orar por estas
instituições.
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DAR POUSADA AOS PEREGRINOS
Considere doar artigos de higiene pessoal e
ítens sanitários para um abrigo local já que os
sem-teto – e as instituições que os albergam
– são especialmente vulneráveis.
Apoie financeiramente organizações que se
propõe a trabalhar para apoiar os sem-teto
em sua comunidade.
ASSISTIR AOS ENFERMOS
Enquanto as visitas não são possíveis neste tempo de pandemia, invista tempo e entre em contato, por telefone/vídeo ou carta,
e-mail, Whatsapp, aos que se encontram
mais isolados neste período, principalmente
os idosos. Ofereça-se para ajudar cuidadores de doentes crônicos na sua família e faça
compras ou cozinhe por eles para que não
tenham que correr riscos. Contacte profissionais de saúde da sua comunidade. É provável
que estejam sobrecarregados. Ofereça-lhes
ajuda, como puder e ore por eles.
VISITAR OS PRESOS
Descubra se a sua diocese tem uma Pastoral
Carcerária e, se tiver, veja de que forma poderá
contribuir. Dado que as pessoas nas prisões podem estar especialmente isoladas e vulneráveis
durante esta pandemia, considere como poderá ajudar os que acompanham os reclusos.
ENTERRAR OS MORTOS
Com as restrições impostas nos funerais, entre em contato com os conhecidos que recentemente perderam um ente querido. Dê-lhes uma palavra de conforto e apoio.

muito cuidado e empatia. Reconheça a realidade da “guerra espiritual” nas interações
diárias e esforce-se por cultivar as correspondentes virtudes, necessárias para resistir às
suas tentações pessoais.

Foto: Reprodução

CONSOLAR OS AFLITOS
Escreva e envie uma carta ou bilhete a alguém
que possa estar sofrendo e deixe-o saber que
pensa e se preocupa com ele. Lembre-se que
alguns momentos do seu dia fazem uma
grande diferença para alguém que está passando por um tempo difícil.
Considere recomendar ou até ajudar alguém
a buscar meios de assistir pela TV ou internet
as Missas online, para que possam participar
a partir de casa.
AS OBRAS DE MISERICÓRDIA ESPIRITUAIS
As Obras de Misericórdia Espirituais são há
muito, uma parte da Tradição Católica, surgindo nos textos de teólogos e autores espirituais ao longo da história. Assim como
Jesus atendeu ao bem-estar espiritual daqueles com quem conviveu, estas Obras de
Misericórdia Espirituais podem nos guiar
para apoiar também aos mais próximos de
nós, em tempos de pandemia. Confira!
DAR BONS CONSELHOS
Tranquilize e apoie aqueles que podem estar
especialmente ansiosos durante este tempo
de pandemia. Se alguém lhe pedir conselhos,
oriente a sua resposta para Cristo, que é o Caminho, a Verdade e a Vida. Peça ao Espírito
Santo as suas luzes.
ENSINAR OS IGNORANTES
Com a celebração comunitária da Eucaristia
suspensa em muitas igrejas ainda, aprenda
ou ensine alguém a fazer uma Comunhão
Espiritual. Aproveite este tempo para se empenhar em seus estudos (bíblicos, temas de
espiritualidade, Catequese, por exemplo) e
formação e, para aqueles que têm crianças,
aproveitar para refletir na fé como família, e
porque não, rezar juntos.
CORRIGIR OS QUE ERRAM
Estar confinado num espaço fechado, por
longos períodos de tempo com famílias ou
colegas de casa, pode testar-nos em mais de
uma forma, por isso apoie os outros a encontrar o seu caminho e a corrigir os erros, com

PERDOAR AS INJÚRIAS
Para as famílias, este tempo pode maximizar as oportunidades para perdoar. Aproveite
este tempo para repensar a importância do
perdão, tanto para esta vida como para a próxima. Não estando disponível o Sacramento
da Reconciliação, procure fazer um exame
de consciência regular e peça perdão a Deus.
Aprenda ou ensine os membros da sua família a Oração do Terço da Divina Misericórdia
ou outra oração de perdão.
SOFRER COM PACIÊNCIA AS FRAQUEZAS
DO NOSSO PRÓXIMO
Pratique, desenvolva e fortaleça as virtudes
da temperança, prudência, força moral e justiça. Quando frustrado com alguém, afaste-se
da situação, respire fundo, e reze o Pai Nosso,
pedindo a Deus paciência. Comprometa-se a
orar a Via Sacra, ao menos uma vez por semana.
ROGAR A DEUS POR VIVOS E FALECIDOS
Ore o Rosário (ou ao menos o Terço) com a
sua família através de videoconferência, se
necessário, por todos aqueles que estão sofrendo os efeitos desta pandemia.
Tenha um livro de intenções de oração, escrevendo os nomes daquele que mantém
nas suas orações, e diga às pessoas que está
orando por elas. Pergunte a um amigo ou
membro da sua família se há alguém pelo
qual possa orar.
Adaptação do documento da Conferência Episcopal
dos Estados Unidos da América. Site: Diocese de
Braga, Portugal.
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DESTAQUE

PEDIR UMA
INTENÇÃO

É costume muito antigo da nossa Igreja
que se peça para que se “reze a Missa por
fulano de tal” ou por intenções das mais diversas naturezas. É importante estar atento
e atenta às motivações de pedir intenções
para a Santa Missa.
Vale relembrar sempre que a Missa é, para
nós cristãos, o culto perfeito a Deus Pai, pois
quem o realiza é Jesus Cristo, que, por obra e
graça do Seu Espírito, nos faz participar Dele
através da Igreja. Ele, o Cristo, nos associa ao
seu culto. Culto este que podemos chamar de
“obra de Salvação”. Ele traz a nós a ação de
Deus e também acolhe nossa vida para transformá-la em sua vida. Este é o culto perfeito
que agrada a Deus: nos tornarmos semelhantes a Cristo, o Filho. Nele, e por Ele, nos tornamos filhos e filhas de Deus e aprendemos a
acolher a paternidade de Deus.
Dito isso, as intenções de Missa jamais são
como que um “meio de troca”, para adquirir
de Deus coisas ou bens de que precisamos.
Alguém poderá pensar que as intenções poderão aplacar a ira de Deus ou para que Deus
a perdoe, ou ainda, “forçar” a salvação daquele irmão ou irmã falecido (a) por quem se
pede como intenção. Se alguém pensou ou
procedeu assim, precisa corrigir um pouco a
compreensão para que realmente as intenções tenham o sentido e o efeito desejado
pelo pedinte.
Quando pedimos uma intenção de Missa
por alguém ou alguma situação, podemos
fazê-lo de duas formas: como nossa intenção
pessoal, ou para o padre que vai presidir a Celebração da Santa Missa, faça como intenção
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Foto: Priscila Thomé Nuzzi

DE MISSA

Foto: Arquivo Santuário São Judas Tadeu.

dele. O valor da intenção é a mesma. A diferença é que o que preside o fará por seu Oficio e por receber um dom, uma oferta, que
ele destinará para o bem da comunidade:
“Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu Nome, para o nosso
bem e de toda a Santa Igreja”. Assim rezamos,
após a Apresentação dos Dons, que se tornarão presença Eucarística de Cristo, já presente
no seu povo que se une a Ele em sacrifício de
louvor. Essa é a intenção perfeita.
Perceba que toda a oferta, a intenção, o
pedido, as necessidades, não só respondem
às necessidades pessoais ou de quem pede,
mas de toda a Santa Igreja. E essa é a grande
graça de se fazer uma intenção. Não é simplesmente uma necessidade pessoal, mas
acaba por ser um benefício que tem uma
bênção imediata para quem o pede e volta

Foto: Arquivo Santuário São Judas Tadeu.

Quando a intenção é
do sacerdote e pública,
alcança benefícios
para toda a Igreja”

para ele ou ela mesma como uma graça extraordinária de participar da suprema intenção, que abrange toda a humanidade. É nela
que se unem todas as intenções e, de modo
mais público, as que são pedidas pelo que
preside a Celebração, no caso, o sacerdote.
Em outras palavras, pedimos a intenção
ao sacerdote oferecendo-lhe um dom, para
que este se una de modo a fazer um bem
maior do que pedimos e para mais pessoas.
A intenção pessoal também me fará tanto
bem quanto, mas quando a intenção é do
sacerdote e pública, alcança benefícios para
toda a Igreja.
Assim fazendo, a intenção une-se mais à
única e suprema intenção do próprio Deus,
para que todos sejam alcançados por Sua
Graça e Misericórdia.
Que ao pedirmos uma intenção pública de
Missa tenhamos sempre essa consciência.
O bem que queremos para nós, ou alguém
querido, se una na perfeita oferta de Cristo ao
Pai, para também nos transformar, nos converter, nos trazer os benefícios que só Deus
sabe que precisamos. Deus é rico em Amor e
Misericórdia, mas espera de nós uma generosidade e uma participação nas intenções que
pedimos.

Departamento de Comunicação
e Marketing da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu
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ATUALIDADE

PAPA PROPÕE NOVO PARADIGMA GLOBAL,
EM ALTERNATIVA AO INDIVIDUALISMO

Foto:br.freepik.com.com

O Papa Francisco publicou a sua nova Encíclica “Fratelli Tutti”, que tem como temática
central a fraternidade e amizade social, propondo esta última como alternativa ao individualismo e indiferença. “Habituamo-nos
a olhar para o outro lado, passar à margem,
ignorar as situações até elas nos caírem diretamente em cima”, escreve, num texto divulgado pelo Vaticano.
O documento, primeiro do gênero em cinco
anos, critica a tentação de “desinteressar-se
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dos outros, especialmente dos mais frágeis”.
“Digamos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos no acompanhar,
cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas”,
refere Francisco. “Assaltam uma pessoa na
rua e muitos fogem, como se não tivessem
visto nada”, lamenta.
O Papa fala numa “indiferença acomodada,
fria e globalizada”, que afeta a humanidade e
leva a “formas de individualismo sem conte-

RECOMENDAMOS!

Você poderá adquirir o livro com a nova
Encíclica “Fratelli Tutti” na Loja oficial de
artigos religiosos do Santuário São Judas
Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial.
Mais informações:
Tel:(11) 2275-0724.
WhatsApp: (11) 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com.
Site: www.lojasaojudastadeu.com

Foto:br.freepik.com.com

údo”, alimentadas pela “necessidade de consumir sem limites”.
“Não será este individualismo indiferente
e desalmado em que caímos resultado também da preguiça de buscar os valores mais
altos, que estão para além das necessidades
momentâneas?”, questiona.
Francisco diz que este individualismo é incapaz de gerar liberdade ou igualdade, propondo o conceito de “amizade social”, um
“amor que se estende para além das fronteiras”, como condição para “uma verdadeira
abertura universal”.
“Nenhum Estado nacional isolado é capaz
de garantir o bem comum da própria população”, escreve.
O Papa desafia cada ser humano a assumir
a sua vocação de “cidadão do próprio país e
do mundo inteiro, construtor dum novo vínculo social”.
A nova Encíclica dedica um capítulo à parábola do Bom Samaritano, analisando as personagens propostas por Jesus Cristo: “Com

quem te identificas? É uma pergunta sem
rodeios, direta e determinante: a qual deles te
assemelhas?”, pergunta o Papa.
“Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom
samaritano. Qualquer outra opção deixa-nos
com os salteadores ou com os que passam ao
largo, sem se compadecer com o sofrimento
do ferido na estrada.”
A Encíclica é o grau máximo das cartas que
um Papa escreve e a expressão ‘Fratelli Tutti’
(Todos Irmãos) remete para os escritos de São
Francisco de Assis, o religioso que inspirou o
pontífice argentino na escolha do seu nome.
Francisco assinala que o universal não deve
ser “domínio homogêneo, uniforme e padronizado duma única forma cultural imperante”, sugerindo uma inovação a “partir dos valores da sua própria cultura”.
“A busca duma falsa tolerância deve dar lugar ao realismo dialogante por parte de quem
pensa que deve ser fiel aos seus princípios,
mas reconhecendo que o outro também tem
o direito de procurar ser fiel aos dele”, precisa
o Papa na encíclica ‘Fratelli Tutti’.
As duas anteriores Encíclicas do atual pontificado foram a ‘Lumen Fidei’ (A luz da Fé),
de 2013, que recolhe reflexões de Bento XVI,
Papa emérito; e a ‘Laudato Si’’, de 2015, sobre
a ecologia integral.
Fonte: Reportagem publicada pelo site
Ecclesia, em 04/10/2020.
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SER CRIANÇA

Foto:unplash.com

por mais oculto que esteja o problema. O que
dificulta, muitas vezes, é o preconceito que
sentimos ao encarar que um filho esteja com
algum sofrimento, pois idealizamos nossos filhos para serem felizes.
Mas vamos lá, quais os sintomas mais comuns que podem acometer uma criança
quando precisa de ajuda? Nenhuma criança
chora o tempo todo por acaso ou se isola pelos
cantos triste, que na escola não consegue focar
a atenção, ou que não se socializa por conta de
uma timidez exagerada, ou ainda criança briga
o tempo todo, o aluno apresenta dificuldades
de aprendizagem. Seu filho está triste ou é manha de criança? Está birrento e não obedece e
você quase se descabela para colocar os limites? Conflitos familiares podem afetar os filhos
e são muitos os exemplos que podemos citar:
dificuldades financeiras, brigas do casal, doenças na família, divórcio dos pais, perdas e lutos.

MEU FILHO PRECISA
DE TERAPIA?

Primeiramente, vamos esclarecer o que é
essa tal de psicoterapia. Pois bem, é um tratamento das emoções que usa como principal
recurso o autoconhecimento. E quem precisa
de um psicólogo? Como saber se o seu filho
ou filha está com algum sintoma que uma terapia possa ajudar?
Qual mãe ou pai não percebe um comportamento estranho, diferente? Quando a escola pede aos pais ou responsáveis uma atenção
maior para algumas características apresentadas pelo aluno, é hora de se preocupar, e,
se for preciso, buscar orientação de um profissional competente.
O ser humano deve ser olhado por todos os
lados, pois é um ser bio, psico, social e quando
precisa de ajuda não é difícil de se perceber
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Não hesite em
procurar ajuda de
um profissional
se seu filho está
sofrendo!
Ah sim, você leitor pode estar pensando, eu
já passei por tantas e nunca fui a um psicólogo... Os tempos mudaram e hoje contamos
com muitos estudos sobre a psique e as emoções de um ser humano. As soluções estão
cada vez mais ao alcance de todos.
O preconceito é fruto da ignorância e muitas vezes arrastamos problemas por anos,
pois não enfrentamos a busca de uma solução. Portanto, não hesite em procurar ajuda
de um profissional se seu filho está sofrendo.
Para todo problema existe uma solução.

Mariangela Mantovani

psicóloga de casais e famílias, autora dos
livros “Filhos Felizes” e “Quando é necessário
dizer não” (Ed. Paulinas), coordenadora do
atendimento de Psicologia do Santuário São
Judas Tadeu

TESTEMUNHO

“Quero agradecer a graça alcançada de
São Judas Tadeu sobre a minha cura do
novo coronavírus.
No dia 23/08 fui diagnosticado com a
doença, que inicialmente me atingiu com
sintomas médios. Após descobrir que fui
infectado, em uma das noites, onde eu
sentia muitas dificuldades para dormir e
respirar, clamei em minhas orações a São
Judas Tadeu, que intercedesse junto a
Deus e a Nosso Senhor Jesus Cristo pela
minha cura, e que ele me protegesse nos
próximos dias. Confiei nas minhas orações
e no poder de minha fé e acreditei que
brevemente eu estaria curado.
Hoje estou aqui agradecendo e contando meu testemunho, para honra e glória
do Senhor, e na certeza de que São Judas
Tadeu foi meu intercessor nas horas de
aflições e de agonia.
São Judas consola os filhos teus, que esperam e suplicam, a paz e o amor de Deus!
Amém!”

Foto: Arquivo pessoal enviadas pelos devotos

FUI CURADO DO
CORONAVÍRUS!

Marconi Farias Menezes
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SANTUÁRIO EM FOCO

Foto: Hélio Nagamine (Procissão out/2017).

A SANTIDADE QUE
DEUS QUER DE
VOCÊ, DEVOTO DE
SÃO JUDAS TADEU!
Celebrar a Festa de todos os Santos neste
mês de Novembro, é celebrar a vitória de todos
aqueles homens e mulheres que, sendo iguais
a nós, alcançaram o mais alto grau de virtude!
Isto é motivo de grande alegria porque é a
certeza de que, também nós podemos alcançar a santidade.
Deus nos ama tanto, que faz de tudo para
nos inspirar a vivermos de forma heroica.
Um heroísmo que passa também pela simplicidade. Isso mesmo: pela simplicidade.
A sua simplicidade em reservar um pouco do que tem para a sua doação mensal,
a simplicidade em escrever a sua intenção,

na confiança de que iremos rezar por você
na Santa Missa, a simplicidade em crer que
Deus está presente nos menores gestos do
nosso cotidiano!
Cada Revista recebida, cada boleto, cada
envelope cuidadosamente administrado, são
sinais de que Deus age em você e você responde aos seus apelos!
Venha fazer parte da Família dos Devotos
de São Judas Tadeu e nos ajude a continuar
esta missão linda de evangelização!
Complete abaixo com seus dados e nos envie via e-mail: santuario@saojudas.org.br ou
WhatsApp (11) 99204-8222

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

CADASTRO DA
FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU
* Nome completo: __________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________ nº____________
CEP: ________________________________________ Data de nascimento: _______________
Telefone residencial: _________________________ Celular: ___________________________
CPF: ___________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________
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.
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Fotos: Arquivo pessoal.

SANTUÁRIO EM FOCO

“Eu e minha família somos devotos de São
Judas Tadeu, porque, caminhando com o
Santo Apóstolo, escolhido pelo próprio Mestre
para ser uma das 12 colunas de sustentação
de nossa Igreja, sentimo-nos muito próximos
a Jesus e ao Evangelho que pregou e viveu,
com fé, fidelidade e amor, até o martírio. Em
momentos difíceis, solicitamos sua intercessão ,somos sempre atendidos ou fortalecidos,
com a esperança e aceitação do que o Pai nos
permite no momento.”
Maria Alda Fragoso Colmanette com os netos.

“Sou devota de São Judas porque ele
sempre me socorreu!”
Ana Conceição B. S. Guimarães Ferreira

“Muita gratidão pela intercessão de
São Judas Tadeu! São muitas as batalhas
vencidas!”
Eliana Pires da Silva
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Fotos: Arquivo pessoal.

“Que Deus, a Virgem Maria e São Judas Tadeu abençoem a todos! Sou muito devota de
São Judas Tadeu porque, por inúmeras vezes,
diante de problemas seríssimos e humanamente sem solução, Ele intercedeu por mim e
verdadeiros milagres aconteceram na minha
vida! Amo muito São Judas Tadeu. O que sinto
por ele é algo inenarrável.”
Elisete Vieira Soares
São Paulo/SP

“Sou devota de São Judas Tadeu!”
Maria das Dores Teixeira Nunes

“Salve São Judas Tadeu! Viva São Judas Tadeu, o
padroeiro da minha família! Saudades da minha
igreja de São Judas. Amo essa comunidade! Sou
devota a minha vida inteira. Um dia vamos TODOS
de novo a essa igreja maravilhosa e lá teremos
uma paz imensa! Continuo com a minha doação
em dia, graças a Deus. Fiquem todos com as bênçãos de São Judas Tadeu!”
Terezinha Rocha del Néri
Diadema/SP

GRATIDÃO PELA PARTICIPAÇÃO!
O nosso apelo para a Revista número 100, do mês de Outubro
foi um sucesso, graças à participação de tantos pais, avós, tios,
padrinhos e irmãos que nos enviaram fotos e desenhos tão
especiais de suas crianças, riqueza de suas famílias. Que Deus
abençoe todas essas crianças e suas famílias, com a intercessão
de São Judas Tadeu e Nossa Senhora Aparecida, para que as
protejam, iluminem e inspirem!
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
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Reprodução da “coleção Série Sagrada”, Editora Brasil América (extinta).

SÃO JUDAS EM QUADRINHOS

“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
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