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

Pedimos aos nossos devotos e devotas, no Instagram,
para que compartilhassem conosco de que local
do Santuário mais gostavam! As respostam são
emocionantes. Veja:
ronaldo.araujjo: “Pode parecer exagero, mas tudo! Não
tem um lugar que não tenha uma experiência com Deus...
Mas aquele cantinho íntimo é onde trocamos olhares com
São Judas Tadeu, na igreja antiga. Quantos choros, quantos
pedidos e QUANTOS AGRADECIMENTOS deixei naquele
lugar... O Santuário é um pedaço do céu aqui na terra!”

vivian_criis: “Eu amo tudo, sempre vou aos pés da
imagem de Santo Antônio e de Nossa Senhora Aparecida,
para agradecer as graças alcançadas.”

glauconapolis: “A igreja antiga toda, mas em especial
o altar com a imagem principal dele. A sala São Judas e a
lojinha. Essa igreja tem um significado especial para mim,
pois a conheci bem no dia do meu aniversário, em 2007.”

gisele.silva.77312477: “Nossa eu amo o Santuário
São Judas inteiro! Fui levada por uma grande amiga,
devotíssima de São Judas Tadeu, Roseli Gonçalves Vicente,
hoje infelizmente, já falecida. Mas claro, a emoção de passar
aos pés da imagem de São Judas na igreja antiga, aos pés
do Nosso Senhor no altar da igreja nova, a sala de bênçãos
ou na Secretaria no dia 28 de cada mês, escrever o nome
de familiares e amigos nas intenções de missa, ou para
falecidos, e comer o melhor cachorro-quente do mundo
na lanchonete da parte inferior, acender uma vela em
agradecimento... Amo demais o Santuário São Judas Tadeu!
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AINDA NÃO SEGUE O PERFIL OFICIAL DO SANTUÁRIO
NO INSTAGRAM E FACEBOOK?
NÃO PERCA TEMPO!
Acesse agora nossas redes sociais @saojudastadeusp
Também estamos no YouTube, com transmissões diárias!
@SantuarioSaoJudasTadeu

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU:

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

“A OFERENDA
PERFEITA A DEUS PAI...”

O sentido da Liturgia
Eucarística na Santa Missa
Iniciamos um novo mês de Setembro que
é marcado pela presença de momentos importantes. Este mês é dedicado à atenção
especial para a Palavra de Deus como texto
Sagrado contido na Bíblia. O mês apresenta
a necessidade que temos de rezar por nosso
país, uma vez que, lembrando seu momento
de independência devemos tomar consciência de que somos responsáveis pela direção
que devemos indicar, através das escolhas
políticas que fazemos. Neste momento também teremos o início da Primavera que, com
suas cores, nos transmite uma mensagem de
esperança e de transformação. Nesta porção
de tempo a que chamamos de Setembro é
possível constatar o quanto recebemos de
Deus e devemos retornar a Ele através de

nossa gratidão e empenho pela construção
do Reino dos Céus.
A Palavra de Deus fundamenta as ações litúrgicas, uma vez que, é referencial da intervenção de Deus na História humana. A Palavra assegura que o ritual agrada a Deus e
serve como meio de intimidade que fortalece
e engrandece a experiência humana de viver
e celebrar a presença de Deus no tempo. Seja
a promessa existente no Antigo Testamento
ou o cumprimento desta promessa indicada
no Novo Testamento, a liturgia e, em especial,
a Eucarística, sinalizam a grandeza do amor
de Deus pela criatura humana. Ao alimentar
o espírito humano através da oferta viva de
Jesus na Cruz, Deus oferece condições para
que o tempo seja vivido em uma constante
caminhada de comunhão fraterna. A Palavra
produz o Alimento e estes dois proporcionam
a fraternidade.
Neste ano somos convidados a aprofundar
o estudo da Carta de Paulo aos Gálatas, tendo como pano de fundo o fato de que “Todos
somos um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28). Partindo da compreensão do Sacramento do Batismo, somos marcados pela filiação divina e
que as circunstâncias na vida (judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher) são
diluídas na mesa da Eucaristia, pois a oferta
perfeita realizada por Jesus a Deus Pai nos
incorpora novamente como filhos adotivos.
A fraternidade advinda da unidade batismal
nos proporciona as condições para a vivência da comunhão, cujo ápice é celebrado em
cada Missa.
Que a esperança expressa no colorido da
Primavera possa nos conduzir, em cada Liturgia Eucarística, à preparação para a comunhão eterna, unidos a Deus pela imolação de
Cristo na cruz.

Pe. Daniel Aparecido de
Campos,scj

Administrador Paroquial da Paróquia
/ Santuário São Judas Tadeu

REVISTA SÃO JUDAS APENAS ON-LINE
A Revista São Judas de Setembro/2021 (edição número 111) circulará apenas pelo site e redes sociais da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, devido à pandemia da Covid-19. Juntos, passaremos por essa situação e teremos
dias melhores. Contamos com a compreensão de nossos leitores!
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O REAL DA REALIDADE

O CAMINHO
TRINITÁRIO NA
SAGRADA ESCRITURA
No mês da Bíblia na Igreja no Brasil,
tradição em nossa vida eclesial, apresentamos
uma reflexão sobre a Trindade, tema difícil,
mas necessário para a fé cristã.
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A manifestação do Deus-Trindade no Antigo Testamento se
dá de forma velada, ou seja, há
apenas um conhecimento gradual da Trindade. Nos primeiros livros da Sagrada Escritura
o povo eleito percebe um Deus
libertador, um Deus como Pai,
um Deus como Sabedoria. Posteriormente, eles compreenderam e descobriram o Espírito
de Deus. Com toda certeza, o
Deus que eles descobriram no
Antigo Testamento é o Pai que,
na pessoa do Filho, se manifesta de forma completa na encarnação. Deus se dá a conhecer primeiro como libertador
(libertação do povo do Egito)
e depois como criador (Babilônia, pós-exílio). Quando Deus

se revela no Filho, Ele vem para nos libertar e ir
pelo mundo anunciar a Boa Nova.
No Antigo Testamento havia uma necessidade de incutir no povo a unicidade de Deus: “Eu
sou, aquele que é” (Ex 3,14). A unicidade de Deus
não permitia a revelação de pessoas em Deus.
Por isso, a ideia de Deus trino se prejudicará no
decorrer da construção doutrinal do Antigo Testamento. A preocupação do povo do antigo Israel era afirmar a unicidade de Deus. Contudo,
não podemos deixar de observar a tendência a
conceber, como se fossem pessoas, certos atributos de Deus. Aparecem três categorias no Antigo Testamento que depois serão lidas no Novo
Testamento como Trindade, a saber, Sabedoria,
Palavra e Espírito de Deus (cf. Br 3,4-4,4; Pr 8,1236; Ecl 24,5-32; Sb 7,22-26). A revelação trinitária
é um processo, desse modo, podemos afirmar
que o Antigo Testamento é uma preparação,
uma prefiguração para a compreensão da Trindade atual.
Cristo manifesta a Trindade. Desse modo,
podemos encontrar algumas abordagens trinitárias de maneira mais explícita no Novo
Testamento, principalmente nos evangelhos sinóticos (cf. Mt 28,18-20; Mt 3,16; Lc 1,30-35; 2Cor
13,13; Gl 4,6; Ef 2,18; Tt 3,4-6; Hb 2,3). É Jesus Cristo
quem revela a Santíssima Trindade. Ele é a plenitude da revelação de Deus. Ao longo de sua
vida pública Jesus vai desvelando o projeto do
Pai, que é um projeto de salvação para toda a
humanidade, para todos os filhos de Deus.
Quando o Filho se revela, a Santíssima Trindade também está se revelando plenamente. Em
Cristo se compreende tudo o que desabrocha ao
seu redor. O Catecismo da Igreja Católica (n. 689)
nos afirma: “aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho é realmente Deus.
Consubstancial ao Pai e ao Filho, ele é inseparável
dos dois, tanto na Vida íntima da Trindade como
em seu dom de amor pelo mundo. Sem dúvida, é
Cristo que aparece, ele, a Imagem visível do Deus
invisível; mas é o Espírito Santo que o revela”.
Neste sentido, o ser humano só pode entender
o Pai, Filho e Espírito Santo, a partir do momento no qual Deus se manifesta. Somente com referência à encarnação do Filho e à ação do Espírito Santo, é que compreendemos a Trindade.
Deste modo, conseguimos compreender a Trindade imanente – Deus em si mesmo –, tendo
em vista que a finitude nunca poderá captar a

infinitude.
A revelação do Deus-Trindade é a manifestação da mais íntima relação do
próprio Deus. A Trindade faz parte da
essência de Deus. Portanto, a categoria trinitária não é simplesmente uma
mera especulação teológica de Deus,
mas Deus mesmo se revela na sua unicidade-trindade (De Deo uno et trino).
“Existe um só Deus, o Pai, de quem tudo
procede e para o qual caminhamos, e
um só Senhor, Jesus Cristo, por quem
tudo existe e para quem caminhamos”
(1Cor 8,6).
Deus se manifesta na sua economia –
revelação do Pai na pessoa de seu Filho,
Jesus Cristo – trinitariamente para tornar o ser humano mais humano. A revelação necessita de um entendimento
razoável, de uma inteligibilidade. Por
isso, na medida que Deus se mostra, o
ser humano conhece mais de si mesmo. A revelação divina gera uma antropologia intrínseca. Deus se dá a conhecer para que o ser humano conheça a si
mesmo e a Deus. Além disso, a revelação do Deus-Trindade evidencia a perspectiva salvífica, de que somos salvos
na Verdade, que é o próprio Cristo (cf.
Jo 14,6).
A Trindade deseja relacionar-se com
o ser humano. Neste sentido, a pessoa
do Filho dentre as três pessoas da Santíssima Trindade se encarnou, assumindo todas as características próprias da
vida humana. O amor que interpenetra
na Santíssima Trindade desceu para se
relacionar com o ser humano. Portanto, não há maior ato de amor de Deus
pela sua criatura do que o envio de seu
próprio Filho unigênito. “Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: Deus
enviou o seu Filho único ao mundo para
que vivamos por Ele” (1Jo 4,9).
Padre Rarden Pedrosa,scj
Vigário Paroquial da Paróquia/ Santuário São Judas
Tadeu. Pós-graduado em Ontologia, Psicologia Educacional e Gestão Educacional; bacharel em Filosofia,
Teologia e Teologia eclesiástica. Atualmente é associado
e conselheiro fiscal da Associação Dehoniana Brasil
Meridional; membro da equipe editorial da Revista Território Acadêmico da Faculdade Dehoniana, Taubaté-SP.
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

PARA QUE
UMA CAPELA DA PAIXÃO?
Para que os fiéis cristãos, provados
diariamente pelo sofrimento, a dor
e a morte, encontrem na meditação sobre a Paixão de Cristo conforto e consolo. Além disso, para que
encontrem luz e compreensão sobre o sentido de sofrer e morrer por
fidelidade a Deus Pai.
PARA QUE UMA
CAPELA DOS MILAGRES?

APÓS REFORMA,
CAPELAS DA PAIXÃO E
DOS MILAGRES SERÃO
ABENÇOADAS
Devotos e Devotas de São Judas Tadeu, com
alegria comunicamos mais uma realização em
nosso Santuário São Judas Tadeu: estão prontas duas novas pequenas Capelas, na entrada
da igreja antiga.
Uma chama-se Capela da Paixão, na qual estão dispostas as imagens do Senhor dos Passos, do Calvário e do Senhor Morto. É um lugar que convida a meditar sobre o mistério do
sofrimento, da dor e da morte de Jesus Cristo.
Outra chama-se Capela dos Milagres. Nela, os
devotos poderão depositar os objetos de suas
promessas e graças alcançadas como, peças
de cera que representam uma parte do corpo humano que foi curada (cabeça, braço, pé,
etc.). Poderão também afixar plaquinhas com
mensagens de gratidão. Todos estão convidados para a bênção desses dois espaços no dia
28 de Agosto, dia devocional ao nosso Santo
Padroeiro, logo após a missa das 12h.

4

REVISTA SÃO JUDAS - SETEMBRO DE 2021

Para que os fiéis devotos encontrem um lugar adequado para depositar os símbolos das graças que
recebem. Nela, será possível depositar peças de ceras em formato de
partes do corpo ou plaquinhas com
mensagem de agradecimento por
graças recebidas.

Essa iniciativa só foi possível graças
às doações de benfeitores e membros da Família dos Devotos de São
Judas Tadeu. Se você deseja contribuir com essas reformas, ainda poderá realizar sua doação, de qualquer valor, via TED, depósito ou PIX:
Paróquia Santuário São Judas Tadeu
CNPJ 63.089.825/0115-02 (Chave PIX)
Bradesco: Ag. 2818-5 | C/C 000028-0
Caixa: Op. 003 | Ag. 3103 | C/C
00800054-1
Santander: Ag. 3706 | C/C 130051750
* Envie o comprovante para
(11) 99204-8222, especificando a
doação.

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

PAPA: VACINAR-SE É UM ATO DE AMOR
Numa mensagem em vídeo para os povos da América Latina, o Papa
Francisco os convida a vacinar-se contra o coronavírus: um gesto simples,
mas profundo, para um futuro melhor.
“Com espírito fraterno, uno-me a esta mensagem de esperança por um
futuro mais luminoso. Graças a Deus e ao trabalho de muitos, hoje temos
vacinas para nos proteger da Covid-19. Elas dão a esperança de acabar com
a pandemia, mas somente se elas estiverem disponíveis para todos e se
colaborarmos uns com os outros.” É o que afirma o Santo Padre numa mensagem em vídeo
aos povos latino-americanos, lançando um apelo à consciência de cada um fazendo votos de
uma atitude responsável para enfrentar juntos a pandemia.
“Vacinar-se, com vacinas autorizadas pelas autoridades competentes, é um ato de amor. E
ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas se vacinem é um ato de amor. Amor por si
mesmo, amor pelos familiares e amigos, amor por todos os povos. O amor também é social e
político, há amor social e amor político, é universal, sempre transbordante de pequenos gestos
de caridade pessoal capazes de transformar e melhorar as sociedades”, prossegue o Papa.
Vacinar-se, um modo simples de promover o bem-comum
Francisco conclui afirmando que vacinar-se é uma forma simples, mas profunda de
promover o bem comum e de cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis.
“Peço a Deus que cada um possa contribuir com seu pequeno grão de areia, seu pequeno
gesto de amor. Por menor que seja, o amor é sempre grande. Contribua com estes
pequenos gestos para um futuro melhor.”
Fonte: Vatican News, por Raimundo de Lima

COM SÃO JUDAS TADEU CELEBREMOS OS SACRAMENTOS
Com o livro da Novena a São Judas Tadeu 2021, você poderá celebrar
aqui no Santuário, em família ou em sua comunidade a Novena em
preparação à grande festa litúrgica de nosso Padroeiro, no dia 28 de
Outubro. O tema deste ano é: “Com São Judas Tadeu, celebremos os
Sacramentos!” e o lema: “Hoje a Salvação entrou em tua casa!” (Lc 19,9).
O Livro da Novena a São Judas Tadeu é um precioso roteiro de caminho
espiritual, celebrativo e catequético. Com nosso Padroeiro, aprofundamos
nossa fé e devoção pelos ritos, textos bíblicos, textos devocionais litúrgicos e meditativos, que
nos fazem mergulhar no sentido dos Sacramentos da Igreja. Tema muito importante para
nossa caminhada devocional e espiritual.
Não perca tempo, adquira já o seu livro da Novena em preparação à festa litúrgica de São
Judas Tadeu, por apenas R$ 4,00 cada. Você poderá adquirí-lo na Loja Oficial do Santuário
São Judas Tadeu, ou pelos seguintes contatos: (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com
FORMAÇÃO BÍBLICA
Como de costume, o Santuário incentiva o aprofundamento bíblico.
No dia 16 de Setembro, das 19h30 às 21h30, ofereceremos a palestra
“Formação Bíblica”, conduzida pelo Pe. Cláudio Roberto Buss, SCJ Mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana
(Roma) e Doutorando pela PUC-SP. Essa palestra será presencialmente
no Salão Dehon (Santuário São Judas Tadeu).
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VOLTA DAS CONFISSÕES E BÊNÇÃOS NA CAPELA
A Capela de confissões e bênçãos do Santuário São Judas Tadeu, ao lado da Secretaria
Paroquial, voltará a ser utilizada para essa finalidade, de segunda a sexta-feira, a partir de 06
de Setembro. Já aos sábados e domingos as confissões e bênçãos serão realizadas na Sala
São Judas, devido ao maior número de fiéis nesses dias. Os horários de atendimento dos
Padres continuam sendo das 8h às 18h.
Nessa Capela é marcante o afresco da parede central, com uma iconografia de Jesus Cristo,
Senhor da Vida, que tem na mão esquerda a Palavra de Deus com os dizeres: “Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Essa é uma obra da renomada arquiteta católica,
Irmã Laíde Sonda, finalizada em Maio de 2004.
MISSA NOTURNA RETORNA EM SETEMBRO
A pandemia ainda não acabou, mas aos poucos vamos retomando as atividades na
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, como a volta da missa noturna, a partir do dia 05 de
Setembro, de domingo a sexta-feira, agora no horário das 19h30 e não mais às 20h (como
antes da pandemia).
CHEGOU O CALENDÁRIO 2022 DE SÃO JUDAS TADEU!
O Calendário do Santuário São Judas Tadeu 2022, traz ilustrações
inéditas que nos ajudam a meditar sobre os Sacramentos da Igreja!
Cada mês, além das datas importantes destacadas, o santo do
dia, as festas e solenidades da liturgia, os dias 28 devocionais a São
Judas Tadeu, você poderá contemplar nas belas ilustrações, uma
expressão simbólica e artística muito rica, que lhe ajudará em seu
aprofundamento da fé e espiritualidade cristã.
Adquira já o seu Calendário 2022, por apenas R$10,00 cada, na
Loja oficial do Santuário ou pelo site www.lojasaojudastadeu.com.
Informações pelo tel. (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758.
Não perca tempo, pois a edição é limitada.
Calendário do Santuário São Judas Tadeu 2022: com São Judas Tadeu, celebramos os
Sacramentos! Corra e adquira já o seu!
TERÇO MARIANO MEDITANDO OS MISTÉRIOS DE CRISTO NA VIDA DE SÃO JUDAS TADEU
Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, está sendo rezado o Santo Terço Mariano,
meditando os mistérios de Cristo na vida de São Judas Tadeu às segundas, terças e quintasfeiras, às 18h, na igreja antiga. O Santo Terço pode ser rezado presencialmente ou online, a
cada dia conduzido por um Padre do Santuário.

O SANTUÁRIO PERTO DE VOCÊ!
Acompanhe nossas redes sociais,
e fique informado de tudo que
acontece em nosso Santuário:
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Site www.saojudas.org.br
Facebook @saojudastadeusp
Instagram @saojudastadeusp
Youtube @santuariosaojudastadeu

Foto: Hélder Teixeira

DESTAQUE

“A OFERENDA
PERFEITA A DEUS PAI...”

O sentido da Liturgia
Eucarística na Santa Missa
Caro leitor, nos encontramos neste artigo
para pensar um pouco sobre o momento central da missa. A Oração Eucarística tem um
itinerário espiritual que nos conduz do prefácio até a glorificação de Deus Pai “por Cristo,
com Cristo, em Cristo”. A Oração Eucarística,
ou como falam os gregos αναφωρά (anaphorá) – que quer dizer “conduzir ao alto, erguer,
oferecer” – é a reapresentação do Mistério Pascal de Cristo. Exprime a mais intensa e elevada
ação de graças e a “súplica mais profunda ao
Pai, por Cristo no Espírito Santo”.
A origem da Oração Eucarística está na liturgia judaica que contempla uma ação de
graças, a Birkat há-mazon – bênção de Deus
para o alimento – a oração recitada no contexto da refeição familiar, que representa, para o
judaísmo, o ato religioso por excelência. Essa
dinâmica oracional passou para o cristianismo,
uma vez que Jesus, ao instituir a Eucaristia durante a refeição tomada com seus discípulos,

onde estavam numa relação direta com a celebração pascal dos judeus, deu-lhes a ordem
de interação: “Fazei isto em minha memória”
(Lc 22, 19), tornando-se o novo paradigma para
as celebrações em nome do Senhor, deslocando-se da liturgia judaica num rumo original.
Com Justino (por volta do ano 155), a Igreja
tem o mais antigo testemunho anafórico. Ele
relata que “no dia que se chamam do sol,[...]
como já dissemos, oferece-se pão, vinho e
água, e o presidente, conforme suas forças, faz
igualmente subir a Deus suas preces e ações de
graças e todo povo exclama, dizendo: ‘Amém’”.
Até o século III as orações eucarísticas eram
feitas sem uma fórmula escrita, porém com
uma ligação à Tradição do Senhor, isto é, conforme as palavras de Paulo: “Eu mesmo recebi
do Senhor o que vos transmiti” (1Cor 11, 23).
Ocorreu que nos séculos IV e V, havia uma
multiplicação de textos escritos, causando
uma confusão pelo fato de que, muitos deles,
não eram confiáveis por conta das imprecisões e erros teológicos e de conteúdo. A Igreja reduziu a circulação e passou a controlar os
textos para se chegar à qualidade literária e
fidelidade doutrinal. Com efeito, o “Cânon Romano” foi o único texto da oração eucarística a
ser adotado na Igreja.
Com o Vaticano II houve a possibilidade de
serem usadas novas Orações Eucarísticas, o
que serviu para que o espírito da tradição dos
primeiros séculos do cristianismo soprasse novos ventos e valorizasse a oração eucarística, o
que deveria estar baseada num esquema, sem
frações, parte deslocada ou com interrupções,
na seguinte ordem dos principais elementos:
Prefácio, “Sanctus”, Epiclese (pronuncia-se
Epíclese), Narração da instituição, anamnese, epiclese sobre a assembleia, intercessões
e a doxologia.
Foi decidido pelo Magistério que manteria
o texto do Cânon Romano, que já vinha sendo usado na Igreja desde o Sec. VI, mas com a
nomenclatura no novo Missal Romano como
Oração Eucarística I (já existia no Sec. VI). Foram, portanto, produzidos outros textos com
diversas inspirações: a Oração Eucarística II foi

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

7

produzida sob a influência na anáfora da tradição apostólica de Santo Hipólito (Sec II-III). A
Oração Eucarística III teve inspiração galicana
e hispânica (Sec. IV ao VIII). A IV Oração Eucarística é de inspiração das anáforas antioquenas, sobretudo de São Basílio (Sec IV). Por fim,
no Brasil, através do Congresso Eucarístico
de Manaus (1975) com aprovação da Santa Sé
Apostólica, foi formulada a V Oração Eucarística. Além desta, à Igreja do Brasil foram confirmadas outras orações eucarísticas para diversas circunstâncias, em torno de nove orações
eucarísticas.
A ESTRUTURA DA ORAÇÃO EUCARÍSTICA
A Oração Eucarística se apresenta numa dinâmica de discurso oracional elevado ao Pai
pelo presidente, em nome da comunidade
celebrante. Inicia com o bispo ou o padre que
“convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e ação de graças e o associa
à prece que dirige a Deus Pai, por Cristo, no
Espírito Santo” (IGMR 78).
O Diálogo invitatório chama à oração. Coloca a assembleia na conexão com Deus. O sacerdote provoca: “O Senhor esteja convosco”.
A resposta da assembleia: “Ele está no meio
de nós”. Se forma aqui uma expectativa de
compromisso que dispõe toda a Igreja.
A seguir, o convite para elevar os corações:
“corações ao alto”. São Cirilo de Jerusalém ensina que os corações do povo se mantenham
voltados ao céu para Deus e deixar em baixo
as preocupações da vida.
Com isso, a resposta não poderia ser diferente: “O nosso coração está em Deus”. Cada
fiel deve, então, assumir esse compromisso.
Lembrar-se de Deus e colocar seu coração à
procura e na esperança do Senhor.
Depois, entramos nos textos do prefácio.
O que Justino define como ação de graças.
A expressão central é “dar graças”. Para compreender esta expressão devemos recorrer ao
vocábulo grego ευχαριστία (Eucharistia, ou
sua forma verbal eucharistein), que quer dizer
ser grato, reconhecido: a alguém. O sentido
mais profundo nos conduz a compreender a
força da graça e a grandeza de Deus e a nossa fraqueza. Portanto ação de graças não é
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um dizer obrigado, mas reconhecer e louvar a
Deus que nos enviou Jesus Cristo como dom.
O Sanctus é um hino por excelência da celebração eucarística. Neste momento, todos os
orantes se juntam à assembleia celeste que
com voz forte louvam a Deus com “um hino
que une o sanctus dos serafins (cf. Is 6, 3) e o
Benedictus dos querubins (cf. Ez 3, 12). Pela proclamação incessante de seu louvor, os anjos reconhecem a superioridade santa de Deus”.
Depois desse momento de intensa aclamação, o perfeito louvor, passa-se para a Epiclese, onde quem preside pede a Deus Pai que
mande o Espírito Santo a fim de que se mudem as espécies do pão e vinho no corpo e
sangue de Jesus Cristo.
Epiclese, é a palavra grega formada por ἐπί
(epí) + κλησις (klésis): direção para: chamado,
vocação, que significa uma invocação para.
Invocação que pede o Espírito Santo, a fim de
realizar a transubstanciação.
A primeira epiclese introduz a narrativa institucional ou consagração. Esta dinâmica do
pedido ao Espírito Santo para a transubstanciação está volta à assembleia que se reúne
para fazer a comunhão. Este momento da
consagração que a tradição cristã reconhece como o coração da oração eucarística, nos
conecta com o lugar da última ceia de Jesus,
na qual em suas “palavras e ações se realiza
o sacrifício que ele instituiu”. No entanto, a
consagração não pode ser um membro isolado na oração eucarística, pois existe uma
“imprescindível cooperação mútua” entre o
momento da consagração e todos os outros
momentos anafóricos.

A epiclese que se liga a consagração, continua em unidade vital com os outros momentos. A aclamação anamnética é o lugar
da assembleia intervir com a aclamação dirigida a Cristo. Ela é motivada pelo apelo logo
após a consagração: “Eis o mistério da fé”. A
assembleia nada mais faz senão anunciar em
pé, em alto e bom som, a morte salvadora do
cordeiro da nova páscoa. Não significa ficar
na morte do Senhor Jesus, mas significa ao
mesmo tempo anunciar a sua ressurreição. A
expressão “mistério da fé” encontramos em
1Tm 3, 9 e “é como uma síntese do mistério
redentor”. Entretanto, o mistério da fé revela
todo o contexto da morte e ressurreição, Ascenção e tudo que compreende o Mistério
Pascal de Cristo.
Na anamnese, a Igreja estreita a ligação
ao mandato de Jesus: “fazei em memória de
mim”. Recebida a ordem de Cristo por meio
dos apóstolos, “a Igreja faz a memória do
próprio Cristo, relembrando principalmente
a sua bem-aventurada paixão, a gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus” (IGMR 79).
Lembrando que na primeira epiclese é
pedido ao Espírito Santo que transforme as
espécies eucarísticas no corpo e sangue de
Cristo. Está ligada a uma segunda invocação
do Espírito Santo, a segunda epiclese. Nela se
pede ao mesmo Espírito Santo que transforme toda a assembleia comungante no corpo
eclesial. Assim lemos na Oração Eucarística II:
“E nós vos suplicamos que, participando do
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo”. E continua
com a aclamação do povo: “Fazei de nós um
só corpo e um só espírito!” (MR p. 480).
Então, fica claro o motivo pelo qual comungamos! Dizemos, como sugere São Basílio:
“que celebramos a eucaristia para obter do
Pai a transformação em um só corpo, o corpo
eclesial, escatológico, místico. Nesse sentido,
“a celebração da Eucaristia é para nós”.
Depois que se realiza o pedido de transformar os celebrantes “num só corpo”, segue
a oração eucarística com as intercessões. O
mesmo pedido de transformação é ampliado
a toda realidade da Igreja que no momento
não está presente.
As intercessões contidas na Oração Eucarística II são feitas: “Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
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Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro”;
Lembrai-vos do vosso filho(a), que chamastes
deste mundo à vossa presença”; “Lembrai-vos
também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida” (MR p. 480-481).
O fato de incluir nos pedidos as várias realidades presentes e ausentes é que na celebração eucarística está envolvida toda a Igreja.
Então, a Igreja militante, a Igreja padecente
e a Igreja triunfante, deverá ser mencionada,
para que todos tenham parte na dinâmica
da transformação no Corpo Místico, para que
desde o Papa, todo o clero, todos os povos
sejam transformados num só corpo. Além
do que, todas as realidades presentes neste
mundo, sejam transformadas, juntamente
com os santos e todos que não estão neste
mundo, sejam incluídas pelas nossas intenções: “Num só corpo”.
Por fim, surge a Doxologia que é a fórmula
de louvor. A este louvor que motiva e anima
toda a oração eucarística. A assembleia é chamada a responder com um grande amém
final e, segundo Santo Agostinho, subscrever
um documento a fim de validá-lo. O povo celebrante, de certo modo, deve se sentir convencido da importância de tudo que ouviu,
viu e viveu na Liturgia, a fim de que o Amém
seja verdadeiro e confiante.

Sami N. Abraão
Catequista de Adultos da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
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SER CRIANÇA

O LIVRO

DA VIDA!

Caríssimos irmãos e irmãs, queridas crianças
e catequizandos!
No mês de Setembro voltamos nosso coração e nossa atenção à Palavra de Deus expressa na Bíblia. Sim, Setembro é o mês da Bíblia!
Não que nos demais meses ela não tenha valor. Pelo contrário! No Brasil, cada mês do ano
é dedicado a uma realidade em nossa Igreja.
Assim, Setembro foi escolhido para ser o mês
dedicado àquela que é a Palavra norteadora
de nossa história.
As Sagradas Escrituras ou a Bíblia é um livro, ou melhor, uma verdadeira biblioteca que
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possui 73 livros divididos em dois testamentos: 46 livros compõem o Antigo Testamento e 27 compõem o Novo Testamento. Todos
eles foram escritos tendo como fundamento a
História da Salvação, ou seja, a criação, redenção e salvação da humanidade. São vários os
gêneros literários, ou seja, as maneiras que os
autores sagrados, inspirados por Deus, relataram sua experiência pessoal e a experiência
do Povo de Deus.
Hoje, somos nós que saboreamos a Palavra
de Deus ao ouvi-la na Missa, na Catequese e
em nossa oração pessoal em casa. Mas como
ler um livro tão grande como esse? São vários
os modos que podemos saborear a Palavra de
Deus. Um deles é ler diariamente três capítulos. Assim, após um ano você terá lido a Bíblia
por inteira. Mas por onde começar? Cada livro
da Bíblia tem uma linguagem própria, afinal
cada livro foi escrito numa época, numa cultura e por autores diferentes. Por isso, muitas
expressões, principalmente no Antigo Testamento, podem ser difíceis de ser entendidas.
Contudo, nada impede que comecemos a
leitura pelo Novo Testamento através do Evangelho de São Mateus. Terminado o Novo Testamento, iniciamos então o Antigo Testamento por meio do livro do Gênesis. O importante
é lermos e rezarmos com a Palavra de Deus,
pois a mesma, pela ação do Espírito Santo, dirige a nossa vida na busca pela santidade.
Mas não podemos ler a Bíblia como lemos
uma mensagem no celular! É preciso preparar
o coração para acolher essa Palavra que é de
Deus, pois a leitura da Bíblia é um diálogo com
Deus. Por isso, inicie a leitura diária da Bíblia,
rezando ao Espírito Santo e pedindo que Ele
abra seu coração para ouvir o que Deus tem
a lhe falar por meio de Sua Palavra. Escolha os
capítulos, os números maiores que estão ao
início de cada parte, e leia uma ou duas vezes. Faça um instante de silêncio e veja o que
mais tocou seu coração após a leitura. Ao final,
agradeça a Deus por Sua Palavra que restaura
e dirige a nossa vida! Boa leitura e oração!

Pe. Guilherme César
Silva Rocha, scj
Vigário Paroquial

TESTEMUNHOS DOS DEVOTOS

Foto: Arquivo pessoal

GRATIDÃO RENOVADA
PELAS BÊNÇÃOS!
São tantas as graças recebidas que São Judas Tadeu já virou
até o meu psicólogo... Tudo que acontece vou ao Santuário e
digo a ele: “Olha São Judas, o senhor viu, né...” Mas essa história do meu casamento, eu preciso dividir com todos. Conheci o
meu marido com 17 anos, trocamos alianças no Natal de 1998,
mas casar mesmo, não. Um dos motivos é que ele sempre teve
medo, sei lá... mas, comecei a pedir a São Judas Tadeu essa graça: o Sacramento da nossa união, o Matrimônio. E eu tinha 5 filhos já criados. Cheguei a falar: esquece isso. Um dia, do nada, o
meu marido chegou para mim e falou: “Estou fazendo Crisma,
catequese... porque para se casar precisa.” Eu já tinha comentado com ele sobre o casamento comunitário, mas na época ele
riu e falou: “Casar pra quê? Deus já nos deu sua bênção! Temos 5
filhos... Quer mais bênção do que isso...”
Bom, só sei que me casei no dia 10 de Agosto de 2019, despois de 28 anos de união com o pai dos meus filhos, Hernandes
Ferreira Dionísio: meu melhor amigo e meu porto seguro. Ele
que me ensinou o caminho da fé, ele que me ensinou a rezar
o “Creio,” ele que me ensinou o “Salve Rainha” e hoje, graças a
Deus, a São Judas Tadeu e ao Padre Aloísio, não vivo em pecado.
Solange de Souza Rocha

Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Sou devota de São Judas Tadeu porque recebi um milagre dele
em 1978, quando meu filho nasceu. Quando os médicos me fizeram uma cesariana, meu filho estava de 8 meses, nasceu e logo
teve que ser batizado porque estava morrendo. Ele teve membranialina. Eu vi São Judas, senti sua presença, era dia 28 de Julho. Me veio na hora que São Judas estava salvando ele, e eu nem
conhecia esse santo.
Coloquei o nome de Luciano Tadeu Gimenes em meu filho. Os
médicos e as freiras disseram que nunca tinha existido alguém
que nascesse com esse problema e tivesse escapado da morte,
que algo sobrenatural aconteceu para ele não ter morrido. Achavam que ele poderia ter problemas respiratórios, mas graças a
Deus nunca precisei dar uma gota de remédio. Foi o filho mais
sadio que tive. Mais tarde recebi mais dois milagres de Deus por
meio de São Judas, que darei o testemunho depois. A partir dessa data não deixei de participar das missas todos os dias 28, também de participar das missas do domingo. Agradeço a Deus e a
São Judas Tadeu por ter meu filho hoje.
Alaídes dos Santos Gimenes

São Paulo/SP
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

"Eu e meus filhos somos devotos de São Judas Tadeu. O
primeiro (de camisa preta)
tem o nome de Tadeu por
ter sido agraciado com um
grande milagre do nosso
adorado Santo."

"São Judas me traz equilíbrio, justiça e paz! Sempre
resolveu sim, ‘causas impossíveis’, mas que na verdade,
eram justas causas! Gratidão
São Judas Tadeu!"

		

Adriana
Alves

Maria Ap. Moraes
de Lucca com Rosana,
Artur e Marcelo Tadeu

“Sou devoto de São Judas
Tadeu por tudo de bom que
ele faz em minha vida e de
todos meus familiares.”

			
Sidnei Solda
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“Sou devoto porque acredito
e tenho fé que ele anda comigo, no meu carro e na minha casa!”

				
José Clevilson e
a esposa Maria de Souza
Cavalcanti Braga
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“Somos devotos de São Judas
Tadeu por todas as bênçãos
alcançadas. Nos momentos
mais importantes São Judas
Tadeu sempre nos fortalece.
Agradecemos por todas as
bênçãos alcançadas!”

			
Luciana Pecchi Zacchia,
com o marido Marcos e
o filho Henrique

“Sou devota de São Judas
Tadeu porque nele eu confio. Ele me concedeu muitas
graças junto a Deus. Obrigado São Judas por proteger
minha família!”

				
Antônia Gomes da Silva

ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Sou devota de São Judas
Tadeu desde que nasci, pois
nasci no dia 28 de Outubro,
dia dedicado ao meu Santo
São Judas Tadeu. Sou de Teresina-PI, e, no dia 28 de Outubro, atravessava a cidade da
zona Sul até a zona Norte só
pra participar da Santa Missa
em sua homenagem. Hoje
moro no Parauapebas-PA."

				
		
Rejane
Maria Alves Paulo

"Em 1993, consegui um trabalho
depois de passar na igreja e rezar
um pouco. Fiquei 9 anos na empresa. Passava na Igreja em São
Paulo às vezes ou em Guarulhos,
onde tem duas Igrejas. Passei na
Igreja antes do almoço, e, depois
do almoço liguei para a empresa, marcamos uma entrevista e
à tardinha eu fui contratado no
mesmo dia."

Reginaldo Baggio
e família

"Eu sou devota de São Judas Tadeu porque já consegui muitas graças. Ele
já me curou de um câncer
maligno. Fiz tratamento no
Instituto do Câncer e operei.
Agora estou bem. Obrigado
São Judas Tadeu!"

			
Maria Aparecida
Cerqueira Lima

"Eu sou devota porque eu
fui nascida e criada aí em
São Judas, então a Paróquia
São Judas Tadeu sempre foi
presente na minha vida! Fui
batizada inclusive, na igreja
antiga, que sempre foi meu
desejo. E a Crisma e Primeira
Eucaristia foram realizadas
na igreja nova!"

				
Jessica Trudes
da Silva

QUERIDO(A) DEVOTO(A),
QUEREMOS CONHECÊLO (A)!
ENVIE SUA FOTO E DEPOIMENTO SOBRE SUA DEVOÇÃO
A SÃO JUDAS TADEU! AGORA TEMOS DOIS CANAIS
EXCLUSIVOS PARA VOCÊ:

(11) 99204-8222 e
santuario@saojudas.org.br

Colaboração de Graziela Bracco e Alessandra Tavares
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RECOMENDAMOS

A DEVOÇÃO A

SÃO MIGUEL
ARCANJO
Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos, dizem as Escrituras Santas. Quer no Antigo Testamento quer no Novo, São Miguel Arcanjo foi sempre muito amado e venerado pelo povo de Deus. O Senhor o
constituiu guarda e protetor da nação israelita, como
se lê no Profeta Daniel: “Surgirá Miguel, o grande
chefe, o protetor dos filhos do seu povo” (Dn 12,1).
As intervenções de São Miguel em favor do povo de
Deus motivaram da parte da Igreja, desde o princípio,
uma especial veneração por esse Arcanjo que ela sempre considerou e honrou com um culto especial, como
guarda e protetor da família divina no seu peregrinar
por este mundo até a Casa do Pai. Em documentos oficiais dos Sumos Pontífices e de modo especial no culto
litúrgico, Miguel é honrado como protetor e guarda da
Igreja e como padroeiro dos agonizantes; também é
ele quem leva as almas dos que deixam este mundo
ao trono de Deus para o julgamento. A Igreja, de que
ele é protetor e guarda, a família divina, que somos nós,
os cristãos, invocam-no como advogado de defesa na
vida e na hora da morte.
Saiba mais sobre São Miguel
Arcanjo e tenha sempre à mão
orações belíssimas pedindo o
auxílio deste grande amigo de
Deus e dos homens, garantindo
o seu DEVOCIONÁRIO A SÃO
MIGUEL ARCANJO, que poderá
ser adquirido 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
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40 DIAS COM SÃO MIGUEL ARCANJO
A Quaresma de São Miguel Arcanjo está sendo realizada desde o dia 15
de Agosto e vai até o dia 29 de Setembro pela Webtv Santuário São Judas
Tadeu (www.youtube.com/santuariosaojudastadeu). Os vídeos estão sendo
postados sempre às 8h e ficarão disponíveis para que você reze no momento que achar melhor. O momento de
oração é conduzido pelo Pe. Reginaldo
Souza,scj e convidados. Ainda dá tempo de acompanhar e pedir a intercessão do fiel guardião, Príncipe dos Anjos
e Arcanjos de Deus contra todo o mal.
Reze conosco!
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