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Queridos devotos e devotas 
de São Judas Tadeu, estamos 
nos aproximando do Natal, 
uma das datas mais importan-
tes da Igreja. Vamos nos unir 
em oração para que tenha-
mos consciência de que Jesus 
é o centro da nossa vida e é 
d’Ele nosso coração. Pedimos 
aos nossos seguidores nas re-
des sociais para que deixas-
sem nos comentários desta 
foto uma mensagem de Natal:

Colaboração de Renata Souza

MENSAGENS 
DE NATAL DOS 

DEVOTOS

SÃO JUDAS E VOCÊNESTA EDIÇÃO

EXPEDIENTE
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O REAL DA REALIDADE
Um ano marcado por 
novidades e mudanças 

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO 
SÃO JUDAS TADEU 

DESTAQUE
Gestos Devocionais do Povo 

JUBILEU 80 ANOS
Corrente do bem: doação de 
medicamentos 

ATUALIDADE 
Fé convertida em obras  
 
SER JOVEM
Jovem... “estou à porta e 
bato...” (Ap 3, 20)  

TESTEMUNHO
Promessa de minha mãe 
pela minha saúde!  

SANTUÁRIO EM FOCO 
A manjedoura que Deus 
escolheu 

ESPAÇO DOS DEVOTOS 
Nós somos Santuário 
São Judas Tadeu! 

DEVOÇÃO
Última Parte: Oração Diária a 
São Judas Tadeu 
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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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Pe. Eli Lobato dos Santos,scj 
Pároco e Reitor do 

Santuário São Judas Tadeu

1 – PRECISA-SE DE UMA FAMÍLIA:
Família constituída por pai e mãe de modo 

harmônico, que seja estável e saudável. Não 
precisa ser perfeita. Que os pais se amem e 
que saibam ensinar os filhos e filhas a fun-
damental arte de amar. Melhor ainda se for 
uma família com avós, tios, primos que se res-
peitam, se estimam e que se encontram em 
certas datas.

O ano de 2020 bem que poderia passar 
para a História como o ANO EM QUE A FA-
MÍLIA, BEM NECESSÁRIO, foi (re-) descoberta. 
Um bem, cujo valor, a importância e sua ne-
cessidade para todo e qualquer ser humano, 
impôs-se por toda parte. Quem tem a graça 
de pertencer a uma família legitimamente 
constituída, tem atravessado melhor as ame-
aças e penúrias do ano que já vai terminar.

A ameaça do desconhecido, a inseguran-
ça, a doença e a dor, tornam o ser humano 
mais “carente”. Mais necessitado de um por-
to seguro, de um lar, um ninho, uma guari-
da. Tem sido isso que, grande parte do povo 
vem experimentando há meses. Quanto cho-
ro, quanta angústia e tristezas provocadas 
pela doença de uma pessoa querida, que foi 
retirada do convívio familiar e posta em iso-
lamento. Ou provocadas pela morte de uma 
pessoa amada para quem não foi possível fa-
zer um velório nem sepultamento, conforme 
nossos costumes. Quanta aflição provocada 
pela perda do emprego e pela escassez de 
recursos. Ou ainda, provocada pela violência 
covarde dos brutos sobre pessoas indefesas.

Quanto conforto somente a família pode 
oferecer, principalmente, quando crescem as 
maldades! Quantas barreiras contra os peri-
gos somente a família é capaz de construir! 
Oh! Família, como és importante e o quanto 
precisamos de ti.

2 – ADVENTO, NATAL, FAMÍLIA
Como em grande parte das Paróquias, pelo 

mundo afora, nossa Paróquia/Santuário, com 
a graça de Deus, e o dedicado trabalho de de-
zenas de pessoas, tem oferecido suporte, não 
somente a idosos e doentes, mas também a 

um incontável número de famílias. O precio-
so suporte da oração em família: Missas, ter-
ços, novenas, orações de exéquias... transmiti-
das pela internet.

Agora, chega o Advento e se aproxima o 
Natal. Tempo e Festa com um forte apelo à 
Família. Rezar juntos. Fazer a novena para o 
Natal juntos. Preparar símbolos e detalhes 
significativos para os ambientes da casa, en-
tre os quais se destaca o Presépio.

Se todas as famílias católicas se empenhas-
sem em viver e celebrar o Advento, certa-
mente, (re-) aprenderiam aquelas ricas lições 
como:

* A ESPERANÇA humana e cristã. Esperan-
ça que preenche o íntimo e impulsiona a cor-
rigir e mudar aquilo que causa danos.

* A SIMPLICIDADE. Simplicidade que é, 
cada um ao seu modo, nem mais nem me-
nos, contribuir para o bem dos vários mem-
bros da mesma família.

* A prática do SILÊNCIO, ESCUTA E ORA-
ÇÃO. Silêncio exterior e interior, para ouvir-se 
e para ouvir a outros e ao Outro. O Senhor, 
que fala através do silêncio.

* O TRABALHO EM CONJUNTO. Em casa 
sempre há várias tarefas a serem realizadas. 
Partilhar tarefas, reforça os vínculos, faz pas-
sar do “eu” para o “nós”. Aumenta o sentido 
de pertença e a consciência de ser respon-
sável, não apenas pelo que é individual, mas, 
“nosso”.

Caríssimos Paroquianos e Devotos de São 
Judas Tadeu, rezemos nessa intenção: para 
que, neste Advento, muitas e muitas famí-
lias redescubram o valor, a importância e 
sua necessidade para o bem dos seres hu-
manos. Desejo que você e sua família trans-
corram um frutuoso tempo de Advento para 
celebrar o Natal do Senhor como Família.

FAMÍLIA: BEM CADA VEZ MAIS NECESSÁRIO

EDITORIAL
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O REAL DA REALIDADE

Em Novembro, a nação mais rica 
do mundo passou por mais um 
processo de eleição e, cada 
vez mais, fica evidente a 
necessidade de alternân-
cia do poder, para que 
haja o equilíbrio das for-
ças em uma nação. A 
humanidade está em 
processo de amadure-
cimento e a cada novo 
século as relações de 
poder devem ser melho-
radas. Muito mais do que 
emitir juízo do que foi vivido 
no passado é traduzir a expe-
riência vivida em aprendizado. 
Em uma balança tradicional, o 
equilíbrio é construído 
através de pesos, que 
são uniformemente 
distribuídos entre dois 
pratos, um à esquerda e 
outro à direita. Partindo da 
necessidade de distribuir 
as forças, para que o poder 
possa servir ao interesse de 
todos, a eleição nos EUA se 
configura como um sinal 
de vontade popular.

Com o processo eleitoral 
nos EUA pode-se perceber que a democracia 
brasileira se destaca no processo de condução 
das etapas de uma eleição, contudo ainda se 
mostra necessário o aprimoramento dos ide-
ais políticos para que projetos sejam devida-
mente escolhidos e implementados. Mesmo 
que o processo eleitoral Norte Americano per-
mita candidaturas independentes, fica evi-
dente a alocação das forças em conservadores 
(Republicanos) e progressistas (Democratas).

Fortalecer a compreensão partidária, com 
identidade política, em detrimento da com-
preensão personalista, que identifica o proces-
so político com uma pessoa, é um dos grandes 
desafios do processo eleitoral brasileiro.

O ano de 2020 não será marcado 
somente pela eleição nos EUA, 

mas também pela pandemia 
da COVID-19 e este processo 

também gerou grandes 
mudanças no mundo, 
pois exigiu reinventar 
muitos processos e apri-
morar outros existentes. 
O distanciamento social, 
o cuidado com a higie-
ne e o uso obrigatório de 

máscara fizeram com que 
a humanidade revisse mui-

tos conceitos. Várias pan-
demias surgiram na História, 

contudo, a da COVID-19 é marca-
da pelo maior acesso à informação. 

A internet favorece o acesso a notícias 
e informações de qualquer lugar e em qualquer 
idioma. Por isso, vídeos de comboios de cami-

nhões do exército italiano 
levando caixões, mostraram 
que algo muito perigoso 
estava começando a acon-
tecer (no mês de Março e 
seguintes).

Mudar é sempre o pri-
meiro passo para melho-
rar e, a busca pelo equi-
líbrio, é a motivação que 

leva para a tentativa de acertar na mudança 
almejada. Uma eleição é uma oportunidade 
para mudança, pois representa um momen-
to para avaliações e novas decisões. Uma 
pandemia também transforma, à medida 
que leva um grupo de pessoas a repensar ati-
tudes, responsáveis para garantir o equilíbrio 
entre vida e saúde.

UM ANO MARCADO POR 
NOVIDADES E MUDANÇAS

Mudar é sempre o primeiro 
passo para melhorar e, a 
busca pelo equilíbrio, é a 
motivação que leva para 
a tentativa de acertar na 

mudança almejada

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



DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02. 3

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

MISSAS
24/12/2020 Quinta-feira (Véspera Natal): 9h, 12h, 
15h, e às 19h30 Missa solene do Natal do Senhor

25/12/2020 Sexta-feira: (Feriado de Natal) 10h, 
12h, 18h, e às 19h30 Missa do Natal do Senhor

26/12/2020 Sábado: 9h e 12h

27/12/2020 Domingo: 8h30, 10h, 12h, 15h, 18h

28/12/2020 Segunda-feira (Dia votivo a São 
Judas Tadeu): 6h, 7h, 9h, 12h, 15h, 17h, 18h e 19h30

29/12/2020 Terça-feira: 9h, 12h, 15h, 17h

30/12/2020 Quarta-feira: 9h, 12h, 15, 17h

31/12/2020 Quinta-feira (Véspera Ano Novo): 9h, 
12h, 15h, e às 19h30, Missa solene da Mãe de Deus

01/01/2021 Sexta-feira (Feriado 
Confraternização Universal): Missas da Mãe 
de Deus às 10h, 12h, 18h e 19h30

02/01/2021 Sábado: 9h e 12h

03/01/2021 Domingo: 8h30h, 10h, 12h, 15h, 18h

*Transmitidas pelo Youtube do Santuário 
São Judas Tadeu. Quanto às missas do dia 
28, consulte o site: www.saojudas.org.br. 

CONFISSÕES E BÊNÇÃOS
Dias 24, 25, 31 de Dezembro de 2020 e 1º de 
Janeiro de 2021: das 8h às 14h

Dias 26, 27, 29, 30 de Dezembro de 2020, 2 e 
3 de janeiro de 2021: das 9h às 17h

Dia 28 de Dezembro de 2020: das 7h às 19h.

OUTRAS INFORMAÇÕES

RESULTADO DA AÇÃO ENTRE AMIGOS
No último 28 Maior, dia 28 de Outubro, após 
a Missa das 12h, foi realizado o sorteio dos 
prêmios da “Ação entre amigos” 2020, iniciada 
antes da pandemia e prorrogada para esta 
data, em prol da manutenção das Obras do 
Santuário São Judas Tadeu e reforma do 
Salão Dehon. Os números sorteados foram:
1º prêmio (Smart TV 50´ LED 4K Samsung): 
Número 80.933.
2º prêmio (Celular Samsung Galaxy A20): 
Número 83.431.
3º prêmio (Smartband Xiaomi Mi Band 4): 
Número 84.171.
Todos os prêmios foram entregues. 
Agradecemos a todos que contribuíram com 
essa ação e parabéns aos ganhadores!

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 99338-
0758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.
com. https://www.lojasaojudastadeu.com

RECOMENDAMOS!
Você poderá adquirir 
o livro da “Novena de 
Natal em Família: Deus 
entra em nossas casas” 
na Loja oficial de artigos 
religiosos do Santuário 
São Judas Tadeu, ao lado 
da Secretaria Paroquial. 
Mais informações pelo tel 
(11) 2275-0724. 

WhatsApp: (11) 99338-0758. 
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com 
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

PROGRAMAÇÃO DE NATAL E ANO 
NOVO NO SANTUÁRIO 
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GESTO
Fala-se em ditado popular que “um gesto 

vale mais que mil palavras”. Não é só um dito 
popular, mas uma sabedoria muito certeira. 
Por traz de um gesto há sempre uma gama 
de significados, de experiências sagradas, 
vivenciadas no processo existencial da pessoa 
que o realiza. Geralmente os gestos procuram 
expressar o inexpressável. A experiência do 
Sagrado, o toque divino, a luz que brilha no 
coração de um ser humano que vive tais 

Amados irmãos e irmãs, misericórdia e 
paz vos sejam concedidas abundantemente 
por parte de nosso Senhor Jesus Cristo, pela 
poderosa intercessão de São Judas Tadeu, 
Apóstolo e Mártir, nosso poderoso Padroeiro.

A nossa reflexão deste mês é sobre os “gestos 
devocionais do povo”. E caminharemos 
tocando os sentidos mais profundos e 
importantes para nossa experiência espiritual 
que cada termo carrega.

GESTOS DEVOCIONAIS 
DO POVO

DESTAQUE
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DO POVO
É importante o devoto, ao fazer o seu gesto 

devocional, recordar que ele é Povo de Deus, 
ou seja, ele é Igreja, ele não faz este gesto 
sozinho, individual, solitário. De modo algum! 
A experiência devocional deve conduzir o 
mesmo ao sentimento de pertença ao Povo 
de Deus. Mesmo que este gesto seja muito 
particular, ele se une ao testemunho de 
tantas e tantas pessoas que também o fazem. 
Cria-se então o maior e melhor benefício que 
a graça da devoção pode proporcionar a um 
fiel: sentir-se parte, participante, membro 
dessa grande família de fé, que é a Igreja. 

A autêntica devoção irmana, cria laços, 
cria solidariedade, deixa brotar uma paz e 
satisfação interior que desabrocha em gestos 
de fraternidade. E assim, a experiência de 
Deus ganha consistência e vigor, tanto para o 
próprio devoto, como a grande comunidade 
dos devotos.

O devoto, cada vez mais engajado na 
vida e na consciência do ser Igreja, começa 
pouco a pouco a perceber que os gestos de 
gratidão, os gestos mais significativos, são 
aqueles que colaboram com a Igreja que 
é Amor-Caridade, sobretudo com os mais 
necessitados. Assim, como a própria Igreja 
como instituição. Ela destina significativa 
parte de seus recursos para os pobres e 
necessitados, e mais que isso, dos seus fiéis e 
devotos, espera-se também um olhar atento, 
próximo e aberto a amar, como o Senhor 
Jesus amou, como São Judas Tadeu amou.

Assim como iniciamos essa reflexão, São 
Judas Tadeu, saúda-nos com o que mais 
recebeu em sua vida, e deseja que também 
assim o transmitamos aos nossos irmãos, por 
todos os lugares onde passamos e vivemos: 
amor e misericórdia em abundância. O 
devoto que ama o Senhor Jesus, que ama 
São Judas Tadeu, sempre oferecerá um gesto 
rico em obras de misericórdia.

“presenças” de Deus, gera um sentimento tão 
profundo que somente um gesto simbólico 
pode transcender a sua expressão de 
agradecimento: uma flor, uma vela acesa, um 
ex-voto (um objeto significativo), uma oferta, 
carregam um coração extasiado de alegria por 
uma graça recebida, um milagre alcançado, 
um vício vencido, uma conquista na vida 
profissional, familiar, social... Porém, devemos 
sempre nos recordar que um gesto de 
gratidão, de louvor, de bendição a Deus só será 
autêntico nesta perspectiva, no foco de um 
movimento do coração que faz a experiência 
da GRATUIDADE OU GRATITUDE. “De graça 
recebestes, de graça deveis doar” (Mt 10, 8).

DEVOCIONAL
O gesto devocional é aquele dedicado a 

Deus. Nós sabemos que Deus não precisa ou 
a Ele nada acrescenta do que lhe oferecemos. 
Aliás, o que oferecemos é Dele mesmo. Por 
isso nosso gesto é devocional, ou seja, é como 
uma DEVOLUÇÃO. Eu devolvo a Deus um 
gesto de gratidão porque é Dele mesmo. 
Portanto, devolver a alguém algo que lhe fora 
emprestado e lhe trouxe algum benefício é um 
reconhecimento de que o proprietário do bem 
emprestado não sou eu, nem algum possível 
intermediador, mas esse bem tem dono. Então 
devotar algum gesto a Deus é, sem dúvida, 
uma profissão de fé, de que tudo pertence a 
Ele. Se tudo pertence a Ele eu não posso me 
apossar de nada neste mundo, a não ser que 
me confie a administração, porém sempre será 
um bem comum. A devoção autêntica me leva 
a uma grande sensibilidade em aprender a 
me relacionar, de modo justo e correto, com os 
bens materiais. Nada do que temos, temos de 
fato. Tudo pertence a Deus e se Ele nos confiou, 
será sempre para um bem maior do que nossa 
limitada tendência a possuir.

Departamento de Comunicação 
e Marketing da Paróquia/

Santuário São Judas Tadeu
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JUBILEU 80 ANOS

Freitas Bandeira, que já havia pesquisado 
e encontrado um rapaz chamado Willian, 
que precisava justamente dessa medicação 
para seu tratamento e não tinha condições 
financeiras para comprá-la. Débora telefonou 
para dna. Cristina no mesmo instante, diante 
de todos os presentes, e deu a boa notícia 
de que sua missão estava cumprida e que 
graças ao Santuário São Judas Tadeu, o 
remédio de sua filha não seria desperdiçado, 
mas ajudaria alguém que precisava.  
Se você tem remédios em casa, até com 
cartelas incompletas, que estejam ainda 
no prazo de validade, pode doar para quem 
poderá utilizá-lo. Um simples gesto de 
solidariedade fará uma grande diferença 
na vida de alguém, até salvar vidas. Faça a 
sua doação, na Secretaria da Paróquia ou na 
própria Obra Social São Judas Tadeu. Mais 
informações tel. (11) 2050-61 90 ou 2050-6191.

Às vésperas da Festa do Padroeiro, o 
Departamento de Comunicação do 
Santuário São Judas Tadeu foi solicitado para 
acompanhar uma equipe de reportagem 
da TV Globo até a Obra Social São Judas 
Tadeu, mais precisamente à Farmácia 
Comunitária. A ideia era divulgar o caminho 
percorrido por uma medicação doada pelos 
fiéis paroquianos e devotos de São Judas até 
chegar às mãos de uma pessoa que recebe 
esse medicamento, gratuitamente, mediante 
uma receita médica.
A equipe filmou Débora Poda, que veio à Obra 
Social realizar a doação de uma medicação 
de alto custo, que havia pertencido à Larissa 
Alcobaça, a filha falecida de dna. Cristina 
Alcobaça, sua vizinha. Como a vizinha é uma 
pessoa idosa, Débora se prontificou a dar 
um bom destino à medicação e conseguiu, 
emocionada, atender a essa promessa: 
“Estou muito feliz em dar um bom destino a 
esse remédio para pacientes transplantados, 
que custa cerca de 3 mil reais cada bolsa. É 
uma verdadeira corrente do bem que existe 
aqui”.  Débora entregou a medicação ao 
farmacêutico da Obra Social, Pedro Augusto 

CORRENTE DO BEM: 
DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Priscila de Lima Thomé Nuzzi 
Jornalista da Paróquia/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. 7

Tenho esperança de que mais gente deci-
da fazer também ou doar o material que seria 
descartado. O tecido é leve, dá para enviar por 
envelope, pelos correios... Aceito doações des-
se material, que poderão ser encaminhados ao 
Santuário.

Nessa semana eu e meu marido vamos dor-
mir em um saco de dormir desses para sentir 
como é e podermos aprimorar. 

A família interage com essa minha iniciati-
va. Meus filhos: Júlia, de 16 anos e Arthur, de 10 
anos, ajudam a separar o tecido das ferragens 
e até a costurar. Eu e meu marido, Luís Antô-
nio, somos casados há 10 anos e fazemos par-
te do Ministério Eucarístico, do Santuário São 
Judas Tadeu. O carisma e a missão é ajudar 
o próximo, a visitação, a caridade, aos irmãos 
mais necessitados. 

Nos finais de semana tenho me dedica-
do a confeccionar os sacos de dormir. Tiro a 
ferragem, lavo o tecido, desinfeto com álco-
ol, separo por tamanho, alinhavo, combino as 
cores e vou para a máquina costurar. Lacro o 
saco de dormir num saco plástico com uma 
Oração a São Judas Tadeu. Estou fazendo 
e colocando também um mini travesseiro, 
para ficar mais confortável. Ideia do meu fi-
lho. Faço isso para as pessoas que moram nas 
ruas viverem um pouco melhor, pois não bas-
ta a gente amar somente com palavras, mas 
com algo concreto. Meditando sobre isso, 

abri a Bíblia e caiu em 1João 3-18.  Foi a Pala-
vra dirigida a mim. Fiquei muito surpresa 
e feliz quando vim ao Santuário buscar as 
doações de guarda-chuvas pela primeira 
vez, após a divulgação nas redes sociais, 
e haviam na caixa 40 sombrinhas. Espe-
ro que mais pessoas sintam-se chama-

das a coisas semelhantes para ajudar a 
quem precisa”.  

“Um dia, no horário do meu almoço, assis-
tindo a um telejornal, vi a cena de um padre 
acolhendo irmãos de rua, entregando alimen-
tos, roupas e sacos de dormir feitos com guar-
da-chuvas velhos. Senti em meu coração como 
um chamado de Deus! Eu tenho máquina de 
costura e pensei: “Como eu consegui costurar 
meu próprio vestido de noiva, vou conseguir 
fazer esses abrigos!” Fui pedindo a Deus para 
me dar discernimento e consegui fazer, na 
tentativa e erro. Faço uns sacos longos para os 
irmãos de rua poderem colocar seus perten-
ces dentro.  O capuz vira uma bolsa. O tecido 
do guarda-chuva e da sombrinha é térmico, 
protegendo a pessoa dos ventos e da chuva. 
Na natureza leva 600 anos para esse mate-

rial se decompor e são tantas 
sombrinhas descartadas no 

lixo... Estamos ajudando o 
planeta e nossos irmãos! 
Faço em média 10 sacos 
de dormir por final de 
semana, com 50 som-
brinhas velhas (ou 
guarda-chuvas). São 

5 para cada saco de 
dormir. Espero 

fazer uns 600 
por ano!

FÉ 
CONVERTIDA 
EM OBRAS

Kelen Messias

ATUALIDADE

Ao lado, Kelen com saco de dormir que 
produz com guarda-chuvas reciclados. 
Acima, o kit sendo doado ao morador de rua. 
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CAMPANHA SOLIDÁRIA 
“GUARDA-CHUVA & VOCÊ”!

A ação solidária “Guarda-chuva & Você” sur-
giu do desejo de Kelen Messias (foto) em rea-
lizar um ato concreto para praticar a Palavra 
de Deus: “Meus filhinhos, não amemos com 
palavra nem com a língua, mas por atos e em 
verdade” (1 João 3,18). 

A cada 5 guarda-chuvas quebrados, é con-
feccionado um saco de dormir que será doa-
do a um irmão de rua. Os tecidos impermeá-
veis e térmicos, deixam as pessoas protegidas 
de ventos, chuvas e noites geladas. Também 
sendo fáceis de lavar, manusear e transportar. 

Você pode colaborar com essa ação solidária, 
depositando seus guarda-chuvas quebrados 
nas caixas de coleta localizadas na Secreta-
ria da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu 
ou na entrada da igreja nova (Av. Jabaquara, 
2682, próximo ao metrô São Judas). Se você 
mora longe do Santuário, poderá retirar o 
tecido da ferragem do seu guarda-chuvas 

Seu guarda-chuva ou sombrinha quebrada pode transformar-se 
em abrigo para um irmão, morador  de rua!

quebrado e enviar pelo Correio, dentro de 
um envelope, somente o “tecido” para a Ke-
len ou para o Santuário.

Contato para mais informações: (11) 9 5372-
8387. E-mail para mais informações: guarda-
chuvaevoce@gmail.com

ATUALIDADE
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Saco de dormir pronto para doação, no 
altar da casa de Kelen Messias. 
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“ESTOU À PORTA E BATO...” 
(AP 3, 20)

Motivados e inspirados pela linha de 
reflexão da Novena de Natal da Arquidiocese 
de São Paulo: “Deus entra em nossas casas”; 
paramos um pouco e nos perguntamos: 
será que somos capazes de receber este 
“hóspede”, muitas vezes inesperado?

Certamente nesta pandemia foram poucas 
as visitas que recebemos em nossas casas 
de familiares, amigos, colegas, vizinhos etc. 
Porém, sem hesitar sabemos que Deus sim, 
sempre esteve ali batendo em nossa porta 
e pedindo permissão para entrar. Quantas 
vezes nós ouvimos chamar à nossa porta? 
Pode ser o carteiro, o vizinho, o amigo (a) de 
seu filho (a), mas também um desconhecido. 
Será prudente e conveniente abrir e deixar 
entrar em casa alguém que não conhecemos 
bem? Em tempos de pandemia, para 
qualquer visita talvez sua resposta seja NÃO. 
Por questões de cuidados, de orientações 
das Instituições..., mas e Deus precisa desse 
protocolo todo? Temos deixado Deus nos 
visitar? Jovem, você sente que Deus, com 
simplicidade e humildade, toca a campainha 
da sua casa (ou apartamento) para ser seu 
melhor amigo? Ele quer cear, estar com você, 
jogar e “curtir” o dia com você. Você é capaz 
de sentir esse desejo de Deus?

Certo dia ouvi de um jovem esta expressão: 
“Você tem rodinha no pé!” Depois de rir um 
pouco e refletir, pensava: de fato, Deus “tem 
rodinha no pé”. “Olha que loucura!” Ele fez 
morada em nossa casa comum, foi na casa 
de Maria, na casa de José, visitou Zacarias e 
Isabel, fez morada em Belém, se ofereceu para 
ir na casa de Zaqueu, e ainda hoje continua a 

“viajar” até ao nosso encontro.
Como outrora, você e eu, a comunidade 

cristã somos convidados a superar nossos 
medos, divisões e falsas certezas para acolher 
a vinda de Jesus, pois Ele “está à porta e bate”. 
Se apresenta todos os dias com distintas 
“vestimentas”: nos sofrimentos cotidianos, nas 
dificuldades que implicam ser coerentes, nas 
opções importantes da vida, nos momentos 
de descontração, mas sobretudo no rosto do 
irmão e da irmã que cruzam nosso caminho.

Jovem, o que falta ou como deixar Deus 
entrar em sua casa? Talvez lhe falte “parar” 
um pouco na intimidade com Ele, como um 
amigo, no silêncio do entardecer, sentados 
na mesma mesa, debruçados na varanda do 
apartamento ou de sua casa: um momento 
propício para um diálogo que requer escuta 
e abertura; “... se me abrir a porta, entrarei 
em sua casa e cearemos, eu com ele e ele 
comigo” (Ap 3, 20b). Ou ainda, pode ser que 
necessite calar os ruídos do coração para 
reconhecer e ouvir sua voz, seu Espírito, o 
único capaz de desbloquear nossos medos 
e fazer que abramos a porta do coração, da 
nossa casa interior.

O Papa Francisco em uma de suas 
Audiências Gerais (Roma 06/06/2018) disse: 
“O Espírito Santo é um dom. (...) Entra em nós 
e faz frutificar para que O possamos dar aos 
demais. (...) Portanto, é próprio do Espírito 
Santo descentralizar-se de nosso eu para 
abrir-se ao “nós” da comunidade: receber 
para dar.” Será Ele mesmo quem abre espaço 
em nossa vida com sua presença. Mas claro, 
espera sua resposta, pois Deus não invade, 

SER JOVEM
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pede “autorização” para entrar.
Quando Jesus chega ao lar, na nossa casa, 

algo sucede. Quando Ele é nossa visita, tudo 
muda. Suas palavras, Seu amor, o tremendo 
poder que irradia ao entrar em nossa casa, 
a abençoa e transforma. Grande parte da 
nossa juventude, dos nossos queridos jovens 
vivenciam situações desastrosas, tristes em 
suas casas. E qual é a situação atual da família, 
da nossa casa? Em nossos dias as pesquisas 
nos afirmam altos índices de divórcios, de 
problemas familiares, de delinquência juvenil, 
de jovens que não querem estudar, que não 
querem capacitar-se, jovens que andam 
soltos por aí, de uma agressividade muito 
grande. Mas, então, o que necessitamos? 
Que o Senhor entre em tua casa! Que o 
Senhor entre no teu lar! Que entre em teu 

coração! Porque sem Ele a felicidade se 
torna somente uma utopia.

Enfim, já sabemos o que todos 
necessitamos: a entrada de Deus em nossa 
casa. Agora, convido que fiquemos atentos a 
responder a esta indagação: Como Deus pode 
entrar em nossa casa? Para ajudar-nos nesta 
reflexão alguns jovens partilham conosco 
suas experiências e respostas. Que elas nos 
ajudem para que também nós, possamos  dar 
respostas a esse Deus que frequentemente 
bate à nossa porta.

“Para que Deus entre em nossa casa devemos ter fé. A fé nos 
traz segurança, nos leva ao caminho certo e nos ajuda a estar 
mais perto de Deus. A fé é a base de tudo. Então, se você orar, 
manter uma energia positiva e acreditar bastante em Deus, 
Ele estará mais perto de você, mais perto da sua casa!”

Carolina Carvalho Venancio, 14 anos 
crismanda do Santuário São Judas Tadeu

Pe. Erick Max Humberto, scj

SER JOVEM

“Para mim Deus pode entrar na minha casa, na hora que 
vou lavar a louça (rsrs). Ou seja, no meu dia a dia basta que eu 
o convide, Ele é muito discreto. É um dos momentos que mais 
falo com Ele.” 

Daiane Cruz, 33 anos
Leiga da Toca de Assis

COMO DEUS PODE ENTRAR EM NOSSA CASA?
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“Deus pode entrar em nossa casa de diversas formas, 
através de uma pessoa trazendo uma palavra, através de um 
programa na TV, seja missa, pregação...Mas acredito que a 
eficácia seja o testemunho! Ele entra em nossa casa quando 
damos abertura, pois não adianta assistir à Santa Missa e a 
casa toda em desordem. Deus pode entrar em nossa casa 
a partir do momento em que decidimos como Lázaro, dar 
tudo que não precisamos, para preencher-nos apenas com a 
presença Dele!”

Natiene Oliveira da Rocha, 24 anos
Serva dos Jovens Sarados

“Deus já está em cada um de nós através da presença do 
Espírito Santo. Porém, não colocamos em prática quando 
deixamos o nosso humano falar mais alto. Para que Deus 
possa entrar em nossa casa física, seria necessário deixar Ele 
agir mais em cada um de nós. Isso causaria uma explosão de 
felicidade, paz e amor e transbordaria, não apenas em nossa 
casa, mas também em nossas famílias e amigos. Para Deus 
entrar em qualquer lugar, é necessário deixar a porta aberta, e 
convidá-lo a participar de toda a nossa vida até a eternidade.”

Jonathan Schwan de Oliveira, 25 anos
Grupo de Oração N.S de Fátima / Vila Maria Stela

“Assim como em Belém, Jesus escolheu nascer e adentrar nesse 
mundo em um lugar muito simples e precário, e até os dias de 
hoje, Jesus persiste em ter predileção nesses lugares, porque 
não há lugar mais precário do que o nosso coração. Mas de 
que maneira isso pode acontecer? Já é visto em muitas 
imagens que circulam por aí, a imagem de Jesus batendo a 
uma porta, e essa imagem representa a verdadeira realidade 
de um Deus que atua conforme a liberdade, permissão e 
confiança do ser humano. Deus precisa de corações abertos, 
disponíveis e dispostos para derramar as suas graças. Para 
entrar em nossa casa, a resposta parece ser mais simples do 
que imaginamos, é exatamente isso que está pensando... BASTA 
ABRIR A PORTA!. Assim como diz a Palavra em Mateus 7, 7- 11: ‘Pedi,   e v o s 
será concedido; buscai, e encontrareis; batei, e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede 
recebe; o que busca encontra; e a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se 
o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, 
se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está 
nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem!’ Sua casa pode ser o lugar mais precário, mas o 
único que pode limpar toda a sujeira é o Bom Pastor que é Nosso Senhor Jesus Cristo.”

Guilherme de Menezes Bonfim, 21 anos
Membro da Fraternidade 

São João Paulo II
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TESTEMUNHO 

PROMESSA 
DE MINHA 
MÃE PELA 
MINHA 
SAÚDE!

EX-SEMINARISTA E 
DEVOTO

“Quero contar um fato extraordinário 
ocorrido na minha vida, com intervenção de 
São Judas Tadeu. 

Nasci em 1946, com graves problemas 
respiratórios que iriam evoluir, pelo que os 
médicos disseram aos meus pais. Disseram 
que eu teria poucos dias de vida, então, para 
que eu não morresse pagão, minha mãe 
pediu para eu fosse batizado nesta igreja de 
São Judas Tadeu.

Ora, morávamos em Diadema, na época, 
sem transporte público até São Judas, ainda 
assim, insistiu. Então, mesmo estando grave 
meu estado de saúde, eles me levaram até a 
igreja no lombo de cavalos!

Tanto é verdade que, como mostra minha 
Certidão de Batismo, fui batizado um mês 
após o nascimento, só o tempo de minha 
mãe recuperar-se do parto.

Então, na hora do Batismo, minha mãe, 
Rosa Zara Tampelli, fez promessa a São Judas 
pedindo minha cura, em lágrimas, prometeu 
que, se eu fosse curado, ela acenderia uma 
vela do tamanho dela, todos os anos no dia 
de São Judas, até morrer.

Então, poucos dias depois, eu estava curado!
Minha mãe cumpriu sua promessa, durante 

72 anos. Mesmo morando longe, ela cumpriu a 
promessa.  

Essa narrativa, autorizo ser usada, para 
confiarem em São Judas, com muita fé 
em sua intercessão, que serão atendidos.  
Obrigado! Amém!”

Orlando Tampelli

“O meu pai, Aloysio Carneiro Dias 
(foto), nascido em 02/11/1938, faleceu em 
28/12/2019.  Ele foi seminarista da Congre-
gação dos Padres do Sagrado Coração de 
Jesus (dehonianos) e na época estudou 
com o Pe. Aloisio Knob,scj e também com 
o Padre Zezinho,scj, talvez faria parte dos 
padres deste Santuário se tivesse seguido 
a vocação sacerdotal. Papai formou uma 
bela família com a minha mãe e sempre foi 
muito devoto de São Judas Tadeu! 

A seta da foto é onde está o meu pai. A 
outra foto é do seminário e a última é de 
um piquenique com os coroinhas em 1949.”

 
Mônica Ferreira Dias
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SANTUÁRIO EM FOCO

CADASTRO DA 
FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU

Celebrar o Santo Natal é celebrar também a 
nossa própria vitória em chegar a mais um final 
de ano com vida, apesar deste ano ter sido tão de-
safiador para nós. Mas somos privilegiados em ter 
um PAI que nos acolhe, nos protege e nos escuta.

O grande desafio das datas que se repetem, 
é nos fazer crer que há sempre novidade, há 
sempre beleza, há sempre um porque delas se 
repetirem novamente. Na verdade, esta tare-
fa não compete a elas, mas, a nós que somos 
o motivo delas existirem! É por isso que, com 

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. 

Que o Menino Deus faça deste seu Natal e de sua Família, 
o mais especial, o mais abençoado de todos!

* Nome completo: __________________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________  nº____________ 

CEP: ________________________________________ Data de nascimento: _______________ 

Telefone residencial: _________________________ Celular: ___________________________

CPF: ___________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________ 

muita alegria, queremos acreditar mais uma 
vez nesta beleza de Devoções, Novenas, Cantos 
e Celebrações Natalinas que se iniciam!

 Comemoremos o nascimento do nosso Rei, 
que tanto nos ensinou e continua nos ensinan-
do. Você que já é Devoto de São Judas Tadeu, 
sabe a importância de Deus em nossa vida e, 
sobretudo, a necessidade de que esta data, não 
seja mais uma na vida de tantas pessoas. 

 Que São Judas Tadeu continue intercedendo 
junto a Deus, por todos nós e nossas famílias.   

TRAGA A ESTA DATA O 
NOVO QUE ELA MERECE!

•  Dê um novo olhar às leituras da sua Revista 
e Jornal São Judas Tadeu;

•  Aprecie a Carta que todos os meses o Pe. Eli 
escreve carinhosamente para você;

•  Na medida do possível, mantenha ou reative 
sua doação, para que a sua mesma experiência 
com o Menino Deus alcance tantos corações.

 
Você é a Manjedoura que Deus escolheu! 

Você é um Devoto de São Judas Tadeu!!

Venha fazer parte da Família dos Devotos de São Judas Tadeu. Se você já faz parte dessa 
Família, obrigado pelo seu SIM! Convide um Amigo(a) para fazer parte. Preencha  a ficha 

abaixo com seus dados e envie para: santuario@saojudas.org.br ou WhatsApp 11 99204 8222:

A MANJEDOURA QUE 
DEUS ESCOLHEU!
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SANTUÁRIO EM FOCO

“Comecei a frequentar o Santuário em 
1997, e minha irmã devota também.  Sou 
devoto por vários motivos:  toda vez que 
ia ao Santuário e assistia à Missa, conhecia 
pessoas.  Após ser convidado para a Pastoral 
da Acolhida, aceitei e hoje sinto-me muito 
bem em acolher os Devotos. Acolho com 
prazer!  Tenho vários testemunhos de 
pedidos atendidos pela intercessão de 
São Judas Tadeu: pedia para conseguir 
uma oportunidade em outras Empresas e 
fui chamado no dia 28/10/2008. Eu estava 
dentro da igreja nova, na Acolhida; pedia 
uma oportunidade para ser Professor 
em Universidade e  me indicaram para 
Universidade São Judas Tadeu , em Janeiro 
de 2008. Resumindo em poucas palavras: 
toda vez que participo da Acolhida, ao final 
do dia, sinto uma mistura de cansaço e 
renovação. Foto de 28/10/2020”

Jefferson Deodoro Teixeira da Costa 

 “São Judas Tadeu é meu amigo 
de todas as horas!”

 João Carlos Zanella
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SANTUÁRIO EM FOCO

“Sou devoto de São Judas Tadeu porque fui bati-
zado nesse Santuário há 64 anos e tenho recebido 
todas as bênçãos desde então.”

Carlos Roberto Sylvino 

“Sou devota de São Judas porque ele nunca 
me abandonou. Sempre coloquei São Judas 
à frente de qualquer situação dif ícil que já 
passei. Tenho uma fé imensa em São Judas 
Tadeu!”

Suse Maria Benatti Sutero

“Meu nome é Rosana, minha mãe (já falecida) era 
devota de São Judas Tadeu e testemunhei muitas 
soluções e alegrias que aconteceram no dia de São 
Judas, dia 28. Ela nasceu no dia 28 de Outubro de 
1936. Sigo essa devoção e conquistei o meu emprego 
pedindo a intercessão de São Judas Tadeu”

 Rosana Alves Oliveira, 
com a mãe Dona Beliente (falecida)

RELÍQUIA PEREGRINA DE SÃO JUDAS TADEU

Do dia 24 a 31 de Outubro de 2020, a Relíquia Peregrina de São Judas 
Tadeu fez uma visita à Paróquia São Roque, na cidade de Boituva, 
Arquidiocese de Sorocaba (foto). A Paróquia  Imaculada Conceição, 
de Varginha, Diocese de Campanha, também esteve com a nossa 
Relíquia Peregrina, entre os dias 15 e 21 de Outubro.

Se a sua comunidade desejar receber a visita da Relíquia Peregrina de São 
Judas Tadeu, basta entrar em contato com a nossa Secretaria Paroquial e 
fazer a solicitação pelo tel (11) 3504-5700 ou (11) 99239-2608 (whatsapp).

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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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



Com muita alegria, o Departamento de 
Comunicação e Marketing do Santuário São 
Judas Tadeu agradece o apoio e parceria 
de todos que nos ajudaram na realização 
da linda Festa em honra a São Judas Tadeu 
neste ano de 2020. 

Agradecemos, de modo especial, a todos 
os devotos de São Judas que visitaram o 
Santuário no dia 28 de Outubro, mesmo 
em tempo de pandemia, tornando a 
Festa Litúrgica do nosso Padroeiro um dia 
abençoado, repleto de manifestações de fé, 
amor e devoção. Viva São Judas Tadeu!

Um santo e abençoado 
Natal a todos!

DEO GRATIAS 

Todo o dia é DIA de AGRADECER. 
Se a chuva cai, a vida floresce. 
Se o sol queima, a luz se espande. 

Se estamos sós e silenciamos, 
damos espaço para que o Tudo fale a nós. 
Se estamos em meio a outros, 
neles podemos contemplar também um 
rastro do Criador. 

Tudo expressa, tudo diz Daquele que É... 
e que nos convida a SER COM Ele. 
Se nos depositamos nas mãos DELE, 
verdadeiramente... 
Então, os temores não nos consomem. 

E a gratidão... 
ela nasce no coração que se sente amado, 
com amor eterno. 

E ao Amor dos Amores, ao nosso Deus, 
NUNCA seremos suficientemente gratos.

Texto do Pe. Josimar Baggio,scj.


