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O primeiro de uma série de artigos sobre a Missa e seus ritos. Como participar, de
modo a absorver todas as bênçãos e graças que a Santa Missa oferece?
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O REAL DA REALIDADE
Em tempos de isolamento,
o valor do diálogo

SÃO JUDAS E VOCÊ
O SANTUÁRIO PELO OLHAR DO DEVOTO!
VEJA FOTOS TIRADAS PELOS VISITANTES DO SANTUÁRIO:

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO
SÃO JUDAS TADEU
POR DENTRO DO
SANTUÁRIO
Nossos registros históricos
DESTAQUE
A SANTA MISSA como você
nunca imaginou
ATUALIDADE
Irmã Lindalva, futura santa,
vítima de feminicídio na Bahia
SER CRIANÇA
Atividades para incentivar o
desenvolvimento de bebês e
crianças
REFLEXÃO
A Cruz muito pesada
TESTEMUNHO
Uma história de milagres!
SANTUÁRIO EM FOCO
O melhor planejamento para 2021
ESPAÇO DOS DEVOTOS
Nós somos Santuário
São Judas Tadeu!
UM JEITO DEVOTO DE
EVANGELIZAR
Em procissão, pedindo ajuda,
romeiro vem pro Santuário
São Judas!

@dinhomascarenhas

“Paróquia São Judas Tadeu - 18.07.20
Meu lugar de confissões neste período
de pandemia.”

@fabiosherek “(...) Fazia muito tempo que

não passava por aqui no Santuário de São
Judas Tadeu. Geralmente entro para rezar e
sempre agradecer, mas mesmo não podendo
entrar para sentir aquela paz interior, mesmo ali
de fora parei e agradeci a Deus e a São Judas
Tadeu pelas oportunidades que tenho (...).”

@diegosan_henri

“Não há meio melhor para se chegar
à perfeição.”

@marco_abud

“A Igreja é, por conseguinte,
inseparavelmente humana e divina.”

@splovers

Paróquia Santuário São Judas
Tadeu, na Avenida Jabaquara, quem
conhece?
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EDITORIAL

A SANTA MISSA
Um antigo ditado popular dizia assim: “Não
há sábado sem feira; não há domingo sem
missa nem segunda sem preguiça”. De fato,
se há uma prática religiosa profundamente
arraigada na tradição cultural de grande parte do ocidente cristão é a frequência à missa,
mesmo que essa frequência, nas últimas décadas, tenha sofrido certa diminuição.
A equipe de Comunicação do Santuário,
que prepara a nossa Revista São Judas, decidiu apresentar aos devotos e devotas, a cada
mês deste Ano Novo de 2021, explicações e
reflexões sobre as várias partes da Santa Missa. Assim, ao longo do ano, será oferecida a
vocês uma “Catequese sobre a Missa, parte
por parte.”
O inestimável valor da Santa Missa reside
no fato que, a perfeita adoração, reparação
e ação de graças a Deus, presta-se na celebração da Santa Missa. Além disso, pela participação na Missa, os devotos alcançam o perdão de seus pecados, entram na mais íntima

comunhão com Deus, socorrem as almas do
purgatório e são fortalecidos para combater
tudo aquilo que faz mal.
Neste início de ano, em 25 de Janeiro, nossa
Paróquia São Judas Tadeu completa 81 anos
de vida e serviço às gerações de devotos, desde 1940. Em Novembro de 2022, vai completar-se 25 anos que a Paróquia São Judas Tadeu tornou-se Santuário.
Os esforços de levar o povo a refletir sobre a
importância da Santa Missa, alimenta um ideal que pode ser o objetivo de milhares de devotos. Isto é, trabalhar para que outros tantos
milhares de pessoas, por intercessão de São
Judas Tadeu, encontrem-se com Jesus Cristo,
na Palavra, nos Sacramentos, na oração e na
prática da justiça e caridade.

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

REVISTA SÃO JUDAS APENAS ON-LINE
A Revista São Judas de Janeiro/2021 (edição número 103) circulará apenas pelo site e redes sociais da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu, devido à pandemia da covid-19. Juntos passaremos por essa situação e teremos dias
melhores. Contamos com a compreensão de nossos leitores!
DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02.
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O REAL DA REALIDADE

Foto: pexels.com

Cada parte do diálogo
ecumênico procura
ressaltar os elementos que
proporcionam a aproximação
fraterna e doutrinal

EM TEMPOS DE
ISOLAMENTO,
O VALOR DO DIÁLOGO
A Campanha da Fraternidade de 2021 será a
quinta Campanha com iniciativa de cunho ecumênico. No método do diálogo ecumênico, a
relação existente entre o “diálogo na caridade”
e o “diálogo na verdade” é a perspectiva da convergência, ou seja, na busca de aprofundar a
unidade essencial para poder conversar sobre
questões doutrinais e temas específicos que
criam controvérsias. A convergência propõe um
movimento de aproximação que pretende não
igualar as religiões sobre uma mesma doutrina,
mas fazer com que as diferenças sejam superadas a partir do aprimoramento do que é próprio
de cada confissão religiosa.
O “diálogo na caridade” proporciona uma
conscientização de que todos somos irmãos,
ou seja, que temos a mesma origem e que os
sonhos ou os desafios partem do mesmo princípio e querem chegar ao mesmo fim. Pois, por
mais diferente que seja o caminho a percorrer,
o amor é o centro orientador de qualquer caminhada. Este é o primeiro passo, visto que é
essencial para que dois caminhos diferentes
possam se comunicar dentro de um processo
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de partilha histórica. Esta comunicação é fundamental para que as divergências emotivas
possam ser superadas e, com isso, chegar a um
diálogo que leve a um aprofundamento das
questões teológicas.
O “diálogo da verdade” é o segundo passo a
ser dado na construção ecumênica, pois superada a limitação emotiva, aprofundam-se os
elementos doutrinais. Um diálogo de verdades
não é um movimento de luta, ou seja, aonde
uma verdade se sobrepõe a outra, mas sim,
na perspectiva que uma verdade pode ajudar
a outra a ser mais clara. Uma caminhada ecumênica será fecunda quando cada uma das
partes, conhecer bem sua particularidade. Isto
é importante porque o diálogo exige uma troca
que seja fundamentada no respeito. Por isso, é
fundamental que antes do diálogo, as verdades
de cada parte estejam bem articuladas e estruturalmente coerentes.
Uma vez superadas as diferenças históricas,
o caminho para o perdão é facilitado e, com a
“cura da memória”, os elementos que impedem a convivência são aos poucos superados.
A articulação para a superação é feita através
de discursos, concordatas e declarações conjuntas. Cada parte do diálogo procura ressaltar
os elementos que oferece a aproximação fraterna e doutrinal. Sendo assim, através da Campanha da Fraternidade Ecumênica e das semanas de unidades se inserem na vida eclesial os
questionamentos que incitam à superação das
barreiras históricas e a amplitude da dinâmica
dialogal.
Pe. Daniel Aparecido de Campos ,scj
Vigário Paroquial e Vice Reitor da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu. Coordenador
da Pós Graduação Lato Sensu em Gestão
Religiosa e Paroquial, Diretor do Núcleo de
Aprofundamento Cristão do Eneagrama – NACE

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

PROGRAMAÇÃO DE ANO NOVO NO SANTUÁRIO
31 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)
Missas às 9h, 12h, 15h e às 19h30 a Solene Missa de Ação de Graças
pelo ano de 2020, na igreja nova.
Confissões das 9h às 17h na Sala São Judas e Secretaria aberta das
8h às 12h.
1º DE JANEIRO DE 2021 (SEXTA-FEIRA)
Santa Maria, Mãe de Deus (Solenidade),
Dia Mundial da Paz – Missas: às 10h, 12h, 18h e 19h30, na igreja nova.
Confissões das 9h às 12h na Sala São Judas e Secretaria Paroquial
fechada. Mais informações no site: www.saojudas.org.br.

OUTRAS INFORMAÇÕES
81 ANOS DA PARÓQUIA SÃO JUDAS
No dia 25 de Janeiro (segunda-feira), Festa
da Conversão de São Paulo Apóstolo, nossa
Paróquia São Judas Tadeu completa 81 anos.
Haverá a Missa solene às 12h, em ação de
graças, presidida pelo Pároco e Reitor, Pe. Eli
Lobato dos Santos,scj. Venha celebrar conosco!
ÚLTIMAS UNIDADES DO CALENDÁRIO
2021 DE SÃO JUDAS TADEU
O Calendário São Judas Tadeu 2021 está
acabando! Aproveite, últimas unidades 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, 18
de Novembro de 2022. Mais informações pelo
tel (11) 2275-0724. WhatsApp:11 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. www.
lojasaojudastadeu.com ÚLTIMAS UNIDADES!
RELÍQUIA PEREGRINA DE SÃO JUDAS TADEU
Se a sua comunidade deseja receber a visita da
Relíquia Peregrina de São Judas Tadeu, basta
entrar em contato com a nossa Secretaria
Paroquial e fazer o pedido pelo tel (11) 35045700 ou (11) 99239-2608 (whatsapp).

ANIVERSARIANTES
Vamos rezar por você na missa das 17h (via
Youtube) de segunda a sexta-feira! Envie seu
nome via telefone ou agende um horário para
receber a bênção com um padre do Santuário,
no dia do seu aniversário. Tel.: (11) 3504-5700 –
Atendimento telefônico todos os dias das 8h
às 18h pelo Whatsapp: (11) 99239-2608.
EXÉQUIAS
Ligue e agende a celebração de exéquias
para seus entes falecidos através do telefone
Tel.: (11) 3504-5700 – Atendimento telefônico
todos os dias das 8h às 18h pelo Whatsapp:
(11) 99239-2608.
2021 É O ANO DE SÃO JOSÉ!
Em comemoração aos 150 anos da
proclamação de São José como Padroeiro
da Igreja Católica (pelo Papa Pio IX, em
08/12/1870), o Papa Francisco, no dia 08 de
Dezembro de 2020, deu um grande presente
à Igreja: o “Ano de São José” através da Carta
Apostólica “Patris Corde”, que quer dizer:
“Com coração de Pai”.
A Carta Apostólica “Patris Corde” e o Ano de
São José são um convite a cada um de nós para
conhecer e imitar aquele homem justo e santo.
Confira a Carta Apostólica “Patris Corde” ou
“Com coração de Pai” aqui (inserir link).

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

Fotos: Arquivo Santuário São Judas

NOSSOS REGISTROS
HISTÓRICOS
O “Livro do Tombo” se inicia com o Decreto
de criação da Paróquia de São Judas Tadeu
Apóstolo, em 25 de Janeiro de 1940, ato
de Dom José Gaspar de Alfonseca e Silva,
Arcebispo Metropolitano de São Paulo, tendo
em vista o desmembramento das Paróquias
da Saúde e de Indianópolis e visando melhor
atendimento aos fiéis daquele território a que
se refere a seguir, estipulando a demarcação
do limite da Paróquia do Jabaquara. Concede
também licença à Paróquia de ter o sacrário
com o Santíssimo Sacramento, com lâmpada
acesa dia e noite; Batistério e Pia Batismal,
livros do Tombo, do Batismo, Casamentos e
Óbitos, registrados na Cúria Metropolitana.
A seguir, vem anotada a ata de posse do
primeiro vigário, Pe. João Büescher, scj, aos 17
de Março de 1940: “Suas primeiras refeições
recebia gratuitamente da boa família do
Sr.Ariovaldo Medeiros de Miranda. Sua posse
deu-se num Domingo de Ramos o que lhe
permitiu iniciar suas atividades, com as
cerimônias da Semana Santa. Sua próxima
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Pe. João Büescher

Maior admiração causava o nome do
Padroeiro, idêntico ao do traidor de Jesus,
o Iscariotes. Mas, enfim, ficou pronta a
matriz provisória em Março de 1941. Como
curiosidade cita o nome do 1º sacristão, Sr.
Felix Ortiz, e o primeiro coroinha, o menino
José dos Santos. Começou o mesmo Pe. João
a procurar outro terreno para edificar a futura
matriz e o encontrou à Avenida Jabaquara,
pertencente ao Sr.Ernesto Diederichsen e
esposa. Combinado o preço total de 90 contos
e dezenove mil réis, o terreno foi comprado
com dinheiro da Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de Jesus e ficou como
propriedade desta, embora por motivos civis,
tenha sido registrado em nome da Mitra
Arquidiocesana de São Paulo.
Deve-se acrescentar o seguinte fato,
registrado no verso da pág. 7 do Livro de
Tombo da Paróquia. – Sua Excia. Revma.,
Dom José Gaspar de Alfonseca e Silva, DD.
Arcebispo de São Paulo, na Cúria me chamou

No primeiro ano da Paróquia São Judas,
fundadas as Associações da Pia União das Filhas
de Maria, do Apostolado da Oração do Sagrado
Coração de Jesus e a Conferência de São
Vicente de Paulo, já havia muita gente ajudando
as obras. Em Maio foram formadas catequistas
e em Junho, 40 crianças receberam a 1ª
Comunhão. Em Agosto aconteceu a 1ª Crisma e
no mês de Outubro foi realizada a 1ª quermesse.
Mais exatamente em 28 de Outubro houve a
bênção da bela imagem do Padroeiro, doada
pela família Heitzmann. Em Novembro, iniciouse a construção da nova matiz (igreja nova) e em
Dezembro foi designado o primeiro coadjutor,
Pe. João da Cruz Stuepp,scj. E assim terminou o
ano de 1940:“Deo Gratias”.
No ano seguinte, 1941, já estavam em
andamento as obras da nova matriz. Nos
três dias de carnaval houve retiro espiritual.
No Domingo de Ramos, exatamente um ano
após a posse do primeiro vigário, Pe. João
Büescher, inaugurou-se a nova matriz.
Annéte Matos, Agente de
Pastoral 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.
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Fotos: Arquivo Santuário São Judas

providência foi formar um coro e fundar as
Associações de praxe.”
Ao tomar posse, relata-nos seu primeira
vigário, Pe. João Büescher, que encontrou
muitas dificuldades, visto não haver no local
nem Capela, nem casa paroquial, nem meios
financeiros para executá-los. Alugou então um
salão, de propriedade do Sr. Francisco Ciasca,
na Av. Felicio Fagundes, por 130 mil réis mensais
e começou a reformá-lo para ali instalar a
matriz provisória ,onde durante o 1º ano foram
celebrados os atos do culto. As coisas mais
indispensáveis para o culto foram compradas
a prazo, em 90 dias e o saldo foi pago através
de esmolas. Por falta de campanário, o 1º sino
foi colocado na copa de uma árvore. Muitos
dos que por ali passavam comentavam : “Que
igreja, nem torre tem... Será católica?”

a sua presença e me disse : “É meu desejo
entregar a Paróquia São Judas Tadeu, aos
padres do Sagrado Coração de Jesus AD
NUTUM SANCTAE SEDIS. Assim, eu não
poderei tirar a Paróquia nem os padres
poderão abandonar a Paróquia sem licença
do S. Padre. Mesmo expulsos da Paróquia por
meio de perseguição, terão o direito de voltar,
se o tempo não exceder dez anos. Agosto de
1940 – In fide sacerdotis – O Vigário.” Cópia
do requerimento conferindo a Paróquia
de São Judas Tadeu aos padres do SCJ, ad
nutum sanctae sedis, foi entregue ao Pe. João
Büescher, aos 30 de Agosto de 1941. (Maiores
esclarecimentos encontram-se no Livro de
Crônicas da Paróquia, do ano de 1951, pág.3).

Fotos: Gabriela Cristina Triervalier,pmmi

DESTAQUE

A
COMO
VOCÊ NUNCA IMAGINOU
Popularmente, se diz que “católico praticante” é aquele que vai à Missa frequentemente,
sobretudo aos domingos. Em certa medida, é
possível ainda observar que, a participação na
Missa, por muitos católicos, é motivada mais
pelo preceito, pelo costume familiar e até, em
algumas situações, por conveniência social.
É também observável que nas comunidades
mais “carismáticas” se promovem as “Missas”
mais efusivas e um tipo de culto mais extasiante, “animado”, incrementado com cantos
“ungidos”, louvores fortes, orações de cura e
libertação. Celebrações que atraem até grandes multidões. Porém, atendem apenas à religiosidade individualista.
Há também outras diversas formas que se
podem observar, mas cremos serem as mais
prevalecentes na realidade da Igreja, hoje.
Ainda há alguns que se equivocam mais ainda quando, não encontrando na Missa atual
o seu sentido, conforme as diretrizes de reformas do Concílio Vaticano II, acabam encontrando elementos de extraordinariedade nos
rituais “tradicionais” como os da Missa de Pio
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V, ou o conhecido Rito Tridentino. Que tem
seu valor, de fato, porém, não é a expressão
mais completa e essencial da Santa Missa.
Ainda prevalece uma prática demasiadamente formal e ritualista, bem mais estereotipada do que, de fato, celebrativa.
Todas essas situações que se apresentam
diante da MAIS EXCELENTE E IMPORTANTE
AÇÃO DA IGREJA: A CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA, precisam de profundas revisões
pastorais, doutrinais, catequéticas e mesmo
litúrgicas. A Missa ou a Celebração da Eucaristia é infinitamente mais extraordinária do
que se observa nas Celebrações nos moldes
que citamos.
O Concílio Vaticano II conseguiu assimilar
a Celebração da Eucaristia na sua essência,
considerando toda a Tradição dos mais de
2000 anos do modo de celebrá-la. E é com
base nas preciosas diretrizes deste Concílio,
da caminhada de mais de 50 anos dos grandes Mistagogos (padres, religiosos, leigos especializados na educação litúrgica) da Igreja
que pretendemos, durante todo este ano,

perpassar a Celebração da Eucaristia e seus
Ritos, com vigor e profundidade, para podermos celebrar na dignidade que ela merece e
nos oferece: a participação na vida de Cristo, a
Comunhão com Deus, de modo único, perfeito, inconfundível.
Há muito que se corrigir, orientar, reconfigurar, para que voltemos a ser Católicos de
fato. E a fonte é a celebração da Eucaristia. A
fonte de toda nossa vida espiritual e da vida
espiritual da Igreja.
A Missa como você nunca imaginou que seria! Cada mês, nesta Revista São Judas, aprofundaremos a Missa e seus Ritos, o que se
realiza em nossa vida e nossa história. Como
participar, de modo a absorver todas as bênçãos e graças que a Santa Missa proporciona?
Quais os reais e mais profundos sentidos de
cada um dos ritos, sua força transformadora
em nossas vidas, sua vitalidade, sua essência...
Você, com certeza, nunca mais participará
da Santa Missa do mesmo jeito depois de fazer este caminho conosco!
Convidamos você a fazer esta caminhada
conosco durante os próximos 12 meses. Serão oportunidades únicas de você se reunir
com seus familiares, com sua comunidade,
sua pastoral, seu movimento e, como devoto
e devota de São Judas Tadeu, saborear e entrar a fundo neste que é o nosso principal encontro semanal com o Senhor e com nossas
comunidades: a Santa Missa.

Junho: “Hoje se cumpriu o que disse a
escritura” (cf. Lc 4, 21) - O sentido do Rito
da Eucaristia-Palavra na Santa Missa.
Julho: “Cristo, ontem, hoje e sempre!” (cf. Hb 13,8) – O sentido da Homilia
como ritual e da Oração Universal dos
Fiéis na Santa Missa.
Agosto: “Os dons do vinho e do pão &
os frutos de nosso trabalho” - O sentido
do Rito da Apresentação dos dons do
pão e do vinho na Santa Missa.
Setembro: “A Oferenda Perfeita a
Deus Pai...” – O Sentido da Liturgia Eucarística na Santa Missa.
Outubro: “Eis o Mistério da Fé” O sentido das Orações Eucarísticas.
Novembro: “Fazei isto em Memória
de Mim” – O Sentido do Rito da Comunhão na Santa Missa.
Dezembro: “Ide em Paz!” – O sentido
dos Ritos Finais na Santa Missa.

Abril: “Senhor que sois a plenitude
da verdade e da graça...” – O sentido do
Rito Penitencial na Santa Missa.

Em cada edição da Revista São Judas, em
2021, traremos um recorte ritual da Santa Missa, apresentaremos uma catequese mistagógica do rito (análise do rito a partir dele mesmo e da sua prática oracional); trazendo uma
fundamentação Bíblica, Histórica e Litúrgica;
em seguida apresentaremos um roteiro para
um laboratório/ uma vivência daquele Rito.
É um exercício espiritual para podermos, ao
participar deste determinado Rito na Santa
Missa, absorver todo o seu sentido e participar de modo mais ativo, consciente, frutuoso,
piedoso e pleno.
Contamos com você, sua família, sua comunidade, para este ano de grande graça. É
nossa vocação, como Santuário, levar aos Devotos do grande Apóstolo São Judas Tadeu,
os tesouros mais preciosos que farão nossa
devoção alcançar inúmeras graças, que enriquecerão nossa espiritualidade católica e nos
farão experienciar as verdadeiras graças que
a Santa Missa nos reserva. Você é nosso convidado (a) especial!

Maio: “Glória a Deus nas alturas, e paz
na Terra aos homens por Ele amados” –
O sentido do grande Hino de Louvor e
da Oração Coleta na Santa Missa.

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

Espalhe conosco essa Boa Nova! Divulgue
nossa Revista, seja um devoto, uma devota
evangelizador, evangelizadora. Confira o caminho que faremos nas próximas edições:
Fevereiro: “Eu Sou o Caminho” –
O sentido dos Ritos de Procissão na
Santa Missa.
Março: “Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito” – O sentido dos Ritos que
marcam o Início da Santa Missa.
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Fotos: Foto Marina Silva (Correio 24 horas).

ATUALIDADE

IRMÃ LINDALVA, FUTURA SANTA,
VÍTIMA DE FEMINICÍDIO NA BAHIA
Irmã Lindalva Justo de Oliveira foi a primeira mulher a ser beatificada no Brasil. Religiosa, Filha da Caridade, tinha 39 anos quando
sofreu o martírio. Nasceu no município de
Assu, no Estado de Rio Grande do Norte, no
dia 20 de Outubro de 1953. Sua festa litúrgica
é celebrada no dia 07 de Janeiro, data em
que foi batizada, em 1954. Irmã Lindalva foi
proclamada beata, mártir pela Igreja, no dia
02 de Dezembro de 2007. Há um processo de
canonização em andamento e a pretensão é
de que ela seja proclamada co-padroeira da
Diocese de Mossoró junto com Santa Luzia.
Filha do segundo matrimônio do agricultor
João Justo da Fé, viúvo com três filhos, com a
jovem Maria Lúcia da Fé. Lindalva foi a sexta
dos treze filhos do casal e recebeu uma educação cristã comum, mas sempre generosa,
prestativa e dedicada a ajudar as pessoas
sozinhas e pobres de sua cidade. No final de
1987, pediu ingresso na Companhia das Filhas
da Caridade. Em 16 de Julho de 1989, ingressa
no Seminário das Filhas da Caridade de Reci-
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fe. No dia 29 de Janeiro de 1991, Irmã Lindalva é enviada para a Bahia, em missão, onde
trabalhará no Abrigo Dom Pedro II, em Salvador. Esta instituição, fundada em 1887, presta
assistência a idosos empobrecidos. Irmã Lindalva é destinada a um pavilhão que atende
a 40 anciãos. É encarregada de coordenar o
serviço dos homens idosos e doentes.
Ao amanhecer do dia 09 de Abril de 1993,
Sexta-Feira Santa, Irmã Lindalva participou
da Via-Sacra na Paróquia de Nossa Senhora
da Boa Viagem. Ao regressar, serviu o café da
manhã aos idosos, como de costume. A irmã
- ocupada com o serviço - não percebeu que
o carregador de caminhão Augusto da Silva
Peixoto, de 46 anos, se aproximava. Foi surpreendida com um toque no ombro. Ao virar-se,
recebeu os golpes que lhe tiraram a vida. Após
o crime, o assassino foi esperar a polícia sentado em um banco, na frente do abrigo. Após
condenação, foi internado em um manicômio
judiciário. Augusto era abrigado na Instituição
e não suportava que a Irmã resistisse às suas

Foto: Correio 24 horas

solicitações e assédios, que eram frequentes.
Os médicos legistas identificaram 44 perfurações no corpo da religiosa. O número de
perfurações em seu corpo é o mesmo do de
Jesus Cristo, quando crucificado: 39 feridas e
cinco chagas. Imediatamente seu assassinato foi identificado pela comunidade católica
como martírio, e associaram a tragédia às celebrações da Sexta-Feira da Paixão.
No dia 02 de Dezembro de 2007, a Irmã Lindalva foi beatificada em cerimônia presidida
pelo então Arcebispo de Salvador, Cardeal
Dom Geraldo Majella Agnelo, atualmente Arcebispo Emérito, no estádio do Barradão. Mais
de 25 mil fiéis participaram deste importante
momento, além dos irmãos e a mãe da bem-aventurada, na época com 85 anos de vida.
Desde 06 de Abril de 2014, a Urna Relicário
da Bem Aventurada Lindalva Justo de Oliveira
encontra-se na Capela a ela dedicada na Rua
do Salete, 47, Barris, Salvador - BA. Por guardar
as relíquias de uma mártir católica, a Capela
é um importante centro de devoção e recebe
diariamente a visita de muitas pessoas.

No dia 07 de cada mês é realizada uma missa
na Capela da Beata no antigo Abrigo D. Pedro
II (local do martírio), que fica ao lado do Santuário Santa Dulce dos Pobres, recentemente
construída pelas Obras Sociais Irmã Dulce.
Por conta do martírio, não foi necessária a
comprovação dos três milagres para que se
tornasse beata, por isso, o processo foi considerado um dos mais rápidos da história. Mas, para
a canonização, é necessária a comprovação de
um milagre que tenha acontecido após a beatificação. No caso da Beata Lindalva, já existe um
episódio sendo analisado pelo Vaticano.

ORAÇÃO DA BEM
AVENTURADA LINDALVA
Ó Deus, que infundistes no coração de
Lindalva a chama da caridade e da fidelidade à vocação junto aos mais abandonados, concedei-nos a graça que vos
pedimos (..) para que em breve seja reconhecida oficialmente entre os santos do
céu. Sua vida ganhou, numa Sexta-feira
Santa a coroa do martírio. Sua morte é a
do justo e do inocente como a de Cristo.
Na hora do holocausto, doloroso, mas fecundo, ela se apresenta a servir tal qual
o Mestre que disse: “Não vim para ser
servido, mas para servir.” Concedei-nos,
Senhor, por intercessão da Bem-aventurada Lindalva, novas e santas vocações
para o serviço de Cristo nos pobres. Isto
vos pedimos, pelo mesmo Jesus Cristo
Nosso Senhor. Amém.

Informações e graças alcançadas por
intermédio da Beata Lindalva comunicar à
Província das Filhas da Caridade do Recife.
Rua Henrique Dias,208, Bairro Boa Vista,
Recife-PE - Cep:50070-140.

Fontes: Correio 24 horas, Portal da Tropical.
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SER CRIANÇA

ATIVIDADES PARA
INCENTIVAR O
DESENVOLVIMENTO
DE BEBÊS E CRIANÇAS
O fechamento de escolas, o distanciamento
físico, uma nova rotina dos adultos e das
crianças dentro de casa: a pandemia da
Covid-19, transformou a vida familiar no
mundo todo e não foi diferente no Brasil.
Sabemos que todas essas mudanças se
apresentaram como um grande desafio,
principalmente para as famílias com
crianças pequenas. Por essa razão, reunimos
atividades que poderão ser realizadas com os
pais ou cuidadores, ou mesmo brincadeiras
que as crianças possam fazer sozinhas.
Sabia que você tem em casa o que é mais
importante para o desenvolvimento das
crianças na primeira infância (do nascimento
aos 6 anos de idade)? Vamos lhe contar o quê:
AFETO: quando a mãe, o pai ou outro
cuidador adulto demonstram afeto,
carinho e sensibilidade às manifestações
do bebê e/ou da criança (fome, sono,
irritabilidade, entre outros), eles percebem

que existe uma base segura na qual
podem confiar e se sentem confortáveis,
aceitos e protegidos.
CAPACIDADE DE INTERAGIR E DE
SE COMUNICAR: ou seja, falar, cantar,
responder, sorrir, olhar, ouvir a criança ou
o bebê. A interação com o adulto ajuda o
bebê e a criança a aprenderem a regular
suas emoções em situações de estresse,
a explorar o mundo com confiança e a
aprender a se comunicar.
AJUDAR NAS DESCOBERTAS: quando
você brinca ou incentiva uma brincadeira,
quando você permite que a criança ou o
bebê explore o lugar onde vive – mesmo
que seja pequeno. Quando você mostra
o mundo para ele, mesmo que seja da
janela. Quando você o ajuda a nomear
objetos que ele não conhece.
BRINCAR: uma simples brincadeira
estimula muito bebês e crianças. As
brincadeiras devem ser consideradas pelos
adultos como algumas das atividades mais
sérias para as crianças. Quando brincam,
elas aprendem muitas coisas sobre o
mundo exterior e sobre como lidar com ele.
Nosso primeiro recado é calma. Você não
é e nem precisa ser o professor dentro de
casa nem tentar ocupar ou substituir o
lugar da creche e da pré-escola.

Foto: shutterstock.com

O segundo recado é que promover a
brincadeira, dar afeto, interagir e se comunicar
com o bebê ou a criança é o que de melhor
você pode fazer por eles neste momento para
continuar incentivando o desenvolvimento
em casa. O que mais eles precisam é de você
junto deles neste momento.
E nosso terceiro e mais importante recado:
parabéns pelo que você tem feito até agora.
De novo, sabemos o quanto esta situação é
difícil e traz muita insegurança e desafios.
Acesse, gratuitamente, o site da Fundação Maria
Cecília Souto Vidigal –https://www.fmcsv.org.br/ptBR/guia-atividades-familias-criancas-0-6-anos/ para
saber mais, com sugestões de brincadeiras e dicas de
atividades para cada faixa etária de crianças, com apoio
da Sociedade Brasileira de Pediatria.
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REFLEXÃO

A CRUZ MUITO PESADA
Um homem julgava sua cruz muito pesada.
Fazia a jornada da vida, entre os demais,
carregando de má vontade os próprios
problemas.
Pensou muito em como amenizar o fardo e
um dia... Eureca! – descobriu que podia serrar
um pedaço da sua cruz. Isso o satisfez por
certo tempo, até que, de novo, decidiu:
- Por que não facilitar a vida? Sou livre para
fazer o que bem entendo com a minha cruz!
E, ligando a intenção ao ato, serrou mais um
pedaço. Os anos passaram e muitos pedaços
foram cortados. Por fim, o homem levava
uma minúscula cruz. Chegando ao termo da
viagem, pararam todos à margem de uma

vala. Do lado, apareceu um anjo, que deu
boas-vindas a todos e instruiu:
- Deponham suas cruzes sobre a vala. É a
medida exata para servir de ponte para cá. Mas
cada um só pode atravessar pela própria cruz.
O homem olhou a largura da vala, comparou
com sua pequena cruz e olhou para o anjo.
Mas este lhe disse:
- É uma pena, mas você deve voltar e juntar
todos os pedaços serrados, emendá-los e
trazer a cruz inteira a seu termo.
Alexandre Rangel, no livro: “As mais belas parábolas
de todos os tempos”, Vol.I, Ed. Vozes.

Foto: Arquivo Jornal São Judas

Jovens do grupo
Vivarte, do Santuário
São Judas Tadeu
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TESTEMUNHO

UMA HISTÓRIA DE

Esta da foto é a vó Nana, avó da minha avó,
e portanto minha trisavó. Ela era italiana, e
muito devota de São Judas Tadeu.
Esta é a pequena imagem de São Judas,
em papel, que pertenceu à vó Nana. Tem
cerca de 150 anos, e herdei essa relíquia preciosa da minha avó Filó, neta de Nana.
Observando bem a imagem, pode-se perceber pequenos alinhavos na parte superior
do papel. Cada um desses pontos representa uma graça que Vó Nana recebia de São
Judas, e ela mesma, com agulha e linha,
marcava o ponto no papel. Na minha família corre a história que, mesmo depois de sua
morte, ainda apareciam alguns pontos, misteriosamente, na imagem.
Eu, Paula, tenho 54 anos e sou professora de Filosofia. Não tenho posses, mas tinha
uma casa que construí há 25 anos, que estava
com muitos problemas, os quais eu não tinha
dinheiro para resolver. A casa, que era num
lugar bonito, nos últimos anos me trazia prejuízo e tristeza, e eu não conseguia vendê-la.
Neste ano, 2020, no dia 28 de julho, resolvi
fazer a oração para São Judas diariamente.
Disse a ele em oração que a casa era dele e
que ele encontraria a melhor solução, a venda ou o que fosse melhor, para que aquela
casa deixasse de ser motivo da minha tristeza e se transformasse em alegria.
Durante 3 meses, até o dia de São Judas,
em 28 de Outubro, fiz a mesma prece, com o
mesmo pedido. No dia 28 de Outubro estive
na igreja pela manhã. Para resumir: a partir
daquele dia, um corretor de imóveis, parente de um vizinho da casa, entrou em contato
comigo, conseguiu um comprador e a venda
foi se encaminhando. Não tive nem o trabalho de esvaziar a casa, pois eles providenciaram tudo, e a maior parte dos utensílios e
móveis foram doados. A casa fica no litoral, a
200 km daqui de São Paulo, e eu teria muito
trabalho para providenciar tudo.
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Essa imagem de São Judas foi da avó da minha
avó. Ela chamava-se Filomena, assim como a
minha Vó Nana, Filomena Rizzaro, italiana da
Calábria. A imagem é uma litografia do artista
italiano Fancesco Apicella, por volta de 1850.

Visitei mais uma vez a igreja com minha filha durante as negociações da venda, e tudo
correu muito bem.
Finalmente, no dia 19 de Novembro, que é
meu aniversário, assinei o contrato de venda,
por um bom valor, em reunião com o corretor, o comprador e seu advogado, todos excelentes pessoas.
Nesse momento estou muito feliz por tudo
ter se resolvido, e sei que jamais serei capaz
de agradecer o suficiente a São Judas, pois
essa graça foi muito importante e decisiva na
minha vida e na vida de todas as pessoas envolvidas.
Pretendo, com minha própria agulha e linha, alinhavar um pontinho na imagem de
São Judas da Vó Nana.

Paula Lopes da Silva

Foto: Arquivo Santuário São Judas

SANTUÁRIO EM FOCO

O MELHOR
PLANEJAMENTO
PARA 2021!
Janeiro é o clássico mês para duas importantes decisões: o que deverá ser feito e o que
deverá ser revisado para o ano que inicia. Entusiasmo, coragem e ansiedade são alguns
dos muitos sentimentos responsáveis para
que a expectativa torne-se realidade. Existem
também duas opções para o bom êxito desta
incrível experiência:

1- Planejar tudo a partir do eu
2- Planejar tudo a partir Dele. Mas Dele
quem? Um coração aberto e devoto descobrirá logo que Deus será sempre a melhor
opção para um planejamento seguro e mais
duradouro!
Aqui no Santuário São Judas Tadeu, você encontrará todos os meios necessários para que
seu planejamento seja repleto de bênçãos!
Espaço para acolhida e oração, celebrações
diárias para seu encontro com Deus na Santa Eucaristia, momentos de reconciliação,
confissões e bênçãos com nossos sacerdotes: tudo pensado, com muito amor, para que
seus dias sejam conduzidos pelo Santo Espírito de Deus, sempre com a intercessão do
nosso querido São Judas Tadeu!
Planeje bem! E se por algum motivo você
deixou de contribuir com a Família dos Devotos, pedimos a sua ajuda para este novo
recomeço e assim, podermos entrar em seu
planejamento também!
Reative sua doação e seu SIM para este Lugar Sagrado no qual você e sua família são
sempre muito bem vindos! E se você já faz
parte da Família dos Devotos de São Judas
Tadeu, convide um amigo para fazer parte!
Seguimos unidos em oração em 2021!

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:

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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ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Sou devoto porque recebi
uma graça dele.”
Divaci Mendes da Silva

“Sou devota porque tenho
a honra de ter nascido no
dia 28/10/1950.”
Maria Edna Morais

“Eu sou devoto de São
Judas Tadeu porque
neste Santuário eu me
sinto acolhido para fazer
as minhas orações e
buscar aprendizado nas
celebrações.”

Fotos enviadas pelos Devotos.

Benedito Pereira da
Silva

“Sou devota há muitos
anos. Nos momentos difíceis da vida sempre peço
sua proteção. Nas alegrias
procuro sempre ir ao santuário fazer uma visita.”

“Porque sou devota de São
Judas Tadeu!? Porque São
Judas me pegou no colo
em um dos momentos mais
difíceis da minha vida!!! Me
deu tudo o que eu necessitava naquele momento...
Gratidão São Judas Tadeu!”

Vanice Honório

Isa Abreu
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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

UM JEITO DEVOTO DE EVANGELIZAR

EM PROCISSÃO, PEDINDO AJUDA, ROMEIRO
VEM PRO SANTUÁRIO SÃO JUDAS!
O devoto caminha, vem de longe, vem de perto
Como povo no deserto, mil histórias pra contar
Vem com amor e devoção, com muitas graças a pedir
E renovar a sua Fé, para na vida prosseguir.
Traz no rosto a sua luta, dia-a-dia sua busca
Pra sua vida ser melhor, não se cansa da labuta
Cada passo que se dá, busca a vida melhorar
Ele entra solenemente no Santuário, pra no cansaço, respirar.
A vida na cidade é dura, e a procissão de cada dia perdura
Gente de Fé que sempre procura, nunca se esquecer
Que do criador ela é sempre criatura
E sem Deus não dá pra caminhar
Há momentos que o caminho fica duro, difícil, pedregoso
Parece que este caminho não tem mais fim.
Mas quando se entra no templo glorioso, e no silêncio ardoroso
Se fica a refletir, no olhar suplicante e piedoso
E sempre uma resposta vêm, um alívio para a alma
Uma certeza no coração, uma força que acalma.
Uma palavra que alimenta, um Pão que sustenta.
Um santo que orienta, irmãos que a noss’ alma acalenta .
E saem reabastecidos para a longa estrada da vida
Com a certeza de que nunca sozinho se está
Que a procissão de cada dia deve continuar.
Com os irmãos, com Santos, com Jesus e Maria.
Ganhar o pão de cada dia, no sofrimento e na alegria.
Olhar pro céu e para os olhos de cada pessoa que encontrar
Perdoar, caminhar, sorrir pra quem nem sempre sorria!
Nunca deixar de acreditar, que tudo que se faz com fé...
É graça de Deus que sempre nos mantém de pé!
Como a água corrente dos rios, que enf renta todos os desafios;
Passa todos os obstáculos, quedas e vales que houver.
E no dia que a página da vida virar
A certeza da eternidade definitivamente vai reinar.
Claudemir Marcel de Faria
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