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VOCÊ CONHECE
A NOSSA
CAPELA DOS
MILAGRES?
Aberta oficialmente no dia 28
de Agosto, nela já podemos
encontrar diversas peças de
ceras em formato de partes
do corpo e plaquinhas com
mensagem de agradecimento
por graças recebidas.

“Linda, ela ficou. Parabéns... Mais um presente para nós,
devotos.” neidebatista8060
SER JOVEM
Cuidar de nós e
do nosso próximo

TESTEMUNHO
Dia 28 é dia de gratidão!

E S PAÇO D O S
DEVOTOS
Nós somos Santuário São
Judas Tadeu!

“Obrigada São Judas Tadeu pela grande graça que
concedeu à minha família!” ednirstudart

“Viva! Que emoção ter aos nossos olhos tantos
testemunhos da poderosa intercessão de nosso padroeiro,
São Judas Tadeu.” dani.catalanocalleja

“São Judas Tadeu, rogai por nós que recorrermos a vós.
Sim, muitos milagres alcançados.” fucaesato

“Um dia, se Deus quiser, ainda vou deixar um bilhete
desses no mural, quando minha prece for atendida (se for a
vontade de Deus).” wilmafsc
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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
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EDITORIAL

RESSIGNIFICAR A VIDA
Estamos prestes a iniciar um ano marcado
pela esperança de tempos melhores. Terminamos uma porção de tempo chamado de
ano e, desta forma, somos chamados pelo rito
natural da vida a efetuarmos um balanço existencial. Muitos foram os momentos vividos em
2021 e cada mês que passou deixou a certeza
de que devemos agradecer cada segundo que
nos foi dado por Deus.
Este ano foi marcado por muitas conquistas e por muitas alegrias, uma vez que, depois
do grande distanciamento ocasionado pela
pandemia em 2020, a marca deste ano foi o
expressivo retorno das atividades e dos encontros presenciais. Neste final de ano, o Natal
terá um sabor de encontro familiar e expressará o anseio pela retomada das atividades.
Somos gratos porque aqui estamos, mas não
devemos esquecer os que partiram, pois o ano
de 2021 desperta em muitos a saudade de familiares falecidos. No final do ano somos chamados a construir as bases para um novo ano
que se iniciará. Assim sendo, o processo de
avaliação deve produzir o aprendizado que faz
da passagem mais do que uma contagem do
tempo um momento para ressignificar a vida
em sua totalidade.
A cada Revista apresentada neste ano fizemos o caminho do amadurecimento quanto à
percepção do valor de cada parte da Celebração Eucarística. Textos que despertaram uma
nova compreensão e que forneceram pistas
para o amadurecimento da percepção da presença real de Jesus na Sagrada Comunhão. O
conteúdo apresentado ajudou o leitor no pro-

cesso de compreensão do Mistério Eucarístico.
Cada temática levantada favoreceu ao leitor o
processo de debruçar-se na reflexão do valor
das partes da Missa para a composição do rito
que nos dá a presença real de Cristo no tempo.
Este Sacramento da iniciação cristã é fundamental para o processo de maturação do
espírito humano que espera a frutuosa Vida
Eterna. É cada vez mais evidente que participar da Missa é garantir o fortalecimento espiritual com a presença da Palavra e da Eucaristia.
A participação na Missa expressa a expectativa
da vida eterna e, inserida no Ano Litúrgico, é
indicativo dos passos que devemos dar para
que o espírito seja configurado Àquele que
nos alimentou com sua Palavra e o seu Corpo
durante o ano.
O ciclo da vida, expresso no movimento do
tempo, em que os pontos finais preparam
para novos pontos iniciais, são expressão do
processo de amadurecimento humano. Na
natureza, a matéria se transforma e, na existência, o espírito amadurece.
Este ano, com suas especificidades, nos
deixa a certeza de que podemos ser melhores quando conseguimos parar para refletir e
para rezar, mesmo que à distância. A distância
mostrou o valor da proximidade que precisa
ser vivenciada com intensidade e ser percebida na saudade.
A reflexão proposta pelos artigos da Revista
desperta o valor essencial da comunhão de
vida. Ir à Missa é mais do que ir a um evento no
tempo, pois o que é celebrado expressa aquilo
que desejamos conquistar depois do tempo.
Como Administrador Paroquial do Santuário,
desejo que as celebrações deste final de ano
sejam marcadas pela presença de Deus, pois
somente Ele é capaz de dar sentido ao nosso
presente. Um Feliz Natal e Ano Novo em Cristo
Jesus!

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 Dezembro 2021 (edição número 114) 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

ELE SE

FEZ HOMEM

“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós”
(Jo 1,14a). A encarnação de Deus, é a encarnação da pessoa do Filho. Desde toda a eternidade há em Deus uma intenção da encarnação, contudo só chegamos a tal verdade pelo
acontecimento temporal de caráter definitivo. Mesmo sendo a pessoa do Filho que se
encarna, a encarnação é sempre uma obra
de toda a Trindade. “A encarnação do Filho
de Deus é que vai mostrar que Deus não é
apenas uma Ideia, ou o Uno, ou o Princípio
dos filósofos, mas alguém Vivo: um Deus que
veio falar a nós, revelar-se a nós, amando e
desejando ser amado”.
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A encarnação aumenta o mistério do grande paradoxo para a razão humana, ou seja, o
Deus experimentado por todo o cristianismo
não é somente aquele Deus transcendente,
imutável e infinito, mas, é também, por meio
da encarnação, o Deus que autocomunica
seu amor pelo ser humano se fazendo um de
nós. Deus se faz ser humano para aproximar-se do ser humano. Deus se humilha encarnando-se para elevar seus filhos.
A encarnação não é apenas um acontecimento momentâneo, mas é o evento que
marca a história da vida de Jesus. Toda a dicotomia que existia foi excluída e n’Ele não

houve nenhuma distância entre suas palavras e suas obras, entre o seu ser e o seu agir.
A encarnação se tornou a ponte entre Deus e
o ser humano no espaço e tempo (cf. Jo 14,6).
Neste sentido, a fé cristã pressupõe crer em
um Deus que assume a condição existencial
humana.
Cristo não perde a sua forma de Deus se
encarnando. Ele poderia ter se manifestado
como Deus, mas renunciou ao direito de ser
chamado como Deus. Jesus não aproveitou
desta situação, da sua igualdade com Deus,
ou seja, Ele não usou do seu status divino.
“Ele, estando na forma de Deus não usou de
seu direito de ser tratado como um deus, mas
se despojou tomando a forma de escravo. Tornando-se
semelhante aos homens e
reconhecido em seu aspecto
como um homem abaixou-se, tornando-se obediente
até a morte, à morte sobre
uma cruz” (Fl 2,6-8). Ao utilizar a sua condição em proveito próprio, Ele fez justamente
o contrário.
No hino de Filipenses encontramos o verbo εκένωσεν,
que significa esvaziar-se,
abrir mão de sua prerrogativa, logo, Jesus na encarnação, deixou a sua
glória divina, o seu direito de ser chamado
como Deus, para assumir a condição de homem. Consequentemente, “o resultado é o
Deus-servo, provocador de perplexidade na
compreensão humana, pois o homem-servo
é o contraponto natural do Deus-servo”.
Deus não vem ao encontro do homem somente em essência divina, mas em essência
divino-humana, no seu Filho feito homem
e crucificado. A ruptura com Deus é querer
saltar prepotentemente o tempo, ignorar a
própria condição de criatura e a própria encarnação, a presença de Deus em nossa vida
e em nossa realidade, arrogando a si mesmo
de onipotência e decisão por si próprio. A característica do auto-esvaziamento propriamente é chamada de caridade ou doação.
Da mesma maneira, o ser humano consegue
apreender na pobreza e na doação, na medida em que possui potencial, mas plenamen-

te só se encontra em Deus, neste Deus que é
amor (cf. Jo 4,16). Na doação, o homem consegue desenvolver atitudes de colaboração, de
compaixão, e à medida que os desenvolve, o
homem se humaniza e se abre ao transcendente.
O homem participa da natureza divina
quando se supera absolutamente, quando
constitui uma transcendência viva, se abre
para ele mesmo. É a plenitude humana visualizada num encontro total com Deus que não
se realiza apenas na glória, mas, no processo
da vida mortal, no caminho da fé, no amor, na
esperança e na filiação.
No evento da encarnação, Deus assume a
existência humana, eis que o
Filho é enviado ao tempo e ao
espaço. Jesus assume o ser
humano inteiramente, portanto, Ele não é apenas uma
aparência humana. Tudo o
que faz parte da essência da
natureza humana foi assumido por Jesus, na encarnação.
Afinal, como bem postulou Santo Irineu na patrística:
aquilo que porventura não foi
assumido, não foi redimido. O
Filho é homem e Deus, possui as duas naturezas após a
encarnação, que permanece também após a
ressurreição. Jesus é Deus e, portanto, é adorado e glorificado. Ele não tem aparência de
Deus, mas é o próprio Deus encarnado. Pois,
“nosso Salvador e Senhor, em sua relação
com o Pai e Deus do universo, é não ‘uma só
carne’, não ‘um só Espírito’, mas – o que é superior à carne e ao espírito – um só Deus”. É
este Deus, o encarnado que nascerá para nós
na noite de Natal. Deus vem ao nosso encontro na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, Nosso
Senhor.

"Tornando-se
semelhante
aos homens e
reconhecido em
seu aspecto como
um homem,
abaixou-se!"

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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ENCERRAMENTO DO “ANO DE SÃO JOSÉ”
No dia 08 de Dezembro (quarta-feira), dia da Imaculada Conceição de
Nossa Senhora, encerraremos o “Ano de São José”, que o Papa Francisco
promoveu na Igreja, desde o dia 08 de Dezembro de 2020, através da sua
Carta Apostólica Patris Corde “Com coração de Pai”, em comemoração aos
150 anos da proclamação de São José como guardião universal da Igreja
(pelo Papa Pio IX). No Santuário São Judas Tadeu serão celebradas missas,
neste dia, às 07h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 17h, 18h, 19h30 na igreja nova. E na
missa das 17h, presidida pelo Pe. Daniel Ap. de Campos, scj, Administrador
Paroquial do Santuário São Judas Tadeu, haverá o sorteio de uma Imagem
da Imaculada Conceição (missa transmitida pela WebTV, WebRádio, Rádio
9 de Julho). Mais informações sobre esta Ação entre Amigos, na Secretaria
Paroquial.

CANTATA DE NATAL
No dia 04 de Dezembro, às 19h30, os Seminaristas Dehonianos e convidados
irão apresentar, na igreja nova do Santuário São Judas Tadeu, uma Cantata
de Natal. Com o valor do ingresso, R$25,00 + 1 quilo de alimento não perecível,
além da apresentação musical, os espectadores ganharão de presente um
pão doce de maçã. Os convites serão vendidos pelo SAV-Serviço de Animação
Vocacional, no dia 28 de Novembro nas dependências do Santuário, e pela
Secretaria Paroquial todos os dias, das 8h às 18h. Prestigie essa iniciativa
em prol das vocações!

NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA
O livro: “NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA 2021 – Deus vem ao nosso
encontro”, da Arquidiocese de São Paulo, é o subsídio para as famílias
refletirem juntas sobre o mistério da Encarnação do Filho de Deus,
durante 9 dias de encontros, preparando-se para o Natal. O livro poderá
ser adquirido na Loja oficial de artigos religiosos do Santuário São Judas
Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial. Mais informações pelo tel (11) 22750724. WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com.
Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

ASSEMBLEIA NO
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU
Nos dias 06 e 07 de Novembro, cerca de
80 agentes de pastorais, representando
os diversos grupos, pastorais, movimentos
e serviços da Paróquia/Santuário São
Judas Tadeu, reuniram-se em Assembleia
Paroquial,
para planejar os rumos da
comunidade para 2022. As prioridades
a
serem
trabalhadas,
votadas
pelos
participantes foram, em primeiro lugar a
Juventude, em segundo lugar a Acolhida e
em terceiro a Comunicação. Que o Espirito
Santo continue iluminando e impulsionando
esse Santuário e toda a Igreja!
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PROGRAMAÇÃO
DE NATAL E ANO NOVO
NO SANTUÁRIO
24 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)
– Missas às 07h, 09h, 12h, 15h, 17h
e às 19h30 a Solene Missa da Noite
de Natal (igreja nova). A Secretaria
Paroquial, Velário e Loja f icarão
abertos das 8h às 12h. Conf issões e
Bênçãos das 8h às 18h, na Capela de
Bênçãos.
25 DE DEZEMBRO (SÁBADO) – Solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Horários
de missas como aos domingos: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A
Secretaria Paroquial, Velário e Loja não abrirão neste dia. Haverá atendimento de Padres para
conf issões das 8h às 18h na Capela de Bênçãos.
31 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA) – Missas às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e às 19h30 a Solene Missa de
Ação de Graças pelo ano de 2021, na igreja nova.
O atendimento da Secretaria Paroquial, Loja, Velário e Capela de Bênçãos (Conf issões) será
das 8h às 12h.
1º DE JANEIRO DE 2022 (SÁBADO) – Santa Maria, Mãe de Deus (Solenidade), Dia Mundial da
Paz - Horários de missas como aos domingos: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na
igreja nova. A Secretaria Paroquial, Velário e Loja não abrirão neste dia. Haverá atendimento
de Padres para conf issões das 8h às 12h, na Capela de Bênçãos.
Mais informações:
(11) 3504-5700 (f ixo) / (11) 99239-2608
site: www.saojudas.org.br

FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU
A Família dos Devotos de São Judas Tadeu renova o seu vigor, a cada dia 28,
quando voluntários e padres convidam os fiéis a integrar essa iniciativa que
garante a manutenção e a continuidade da evangelização em nosso Santuário.
Diferente dos dizimistas, os devotos moram longe do Santuário, em cidades
e até outros Estados do Brasil. Aderindo à Campanha, passam a colaborar
com o Santuário todo mês, doando a quantia que desejarem, no dia em que
puderem. Após preencher o cadastro, recebem em casa uma carta do Padre
e Reitor do Santuário, com informações úteis de atividades do Santuário
e um boleto para depósito bancário (de qualquer valor). Se você também
deseja participar dessa bonita Família, entre em contato:
Whatsapp (11) 9 9204 8222. E-mail: familiadosdevotos@saojudas.org.br

Mais informações pelo site: www.saojudas.org.br. ou pelos telefones
(11) 3504-5700 e (11) 99239-2608
E-mail: secretaria@saojudas.org.br
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DESTAQUE

A MISSA E
SEUS RITOS
Queridos(as), amados(as) irmãos (ãs), paz,
amor e misericórdia vos sejam concedidas
abundantemente. Chegamos ao findar do
ano litúrgico e já nos inícios do novo Ano da
Graça que se inicia com o Advento do Senhor,
vimos por meio deste artigo, render graças a
Deus pelos artigos que esta coluna, durante todo o ano de 2021, nos trouxe de preciosa redescoberta da Santa Missa e seus Ritos,
como fonte de todos os Sacramentos da vida
da Igreja. “Sacramentos” foi o tema que norteou também os diversos momentos fortes
do nosso ano devocional no Santuário São Judas Tadeu.
Com o decorrer dos 12 meses, tivemos a
oportunidade de olhar com profundidade
cada rito que compõe o grande ritual da San-
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ta Missa, de modo que podemos chegar neste momento, e num grande suspiro de admiração e encantamento, talvez dizer: “Nunca
tinha vislumbrado quão grandiosa e preciosa é a Missa na minha vida e minha história.”
Percebemos que a Missa não trata de um
mero preceito dos batizados, mas implica um
processo que toca a vida na sua completude.
Creio que todos podemos nos encontrar
nesta mesma percepção interior e espiritual:
A Missa é toda a vida de Cristo, toda a vida da
Igreja, toda a vida cristã, desde sua prefiguração na Antiga Aliança do povo judeu, perpassando a presença do Verbo Divino, Jesus
Cristo, na história da humanidade e transcorrendo pela grande história da Igreja, até a segunda vinda definitiva do Senhor, na parusia.

DESTAQUE

Participar da Missa é ver, ouvir, sentir, perceber o toque do Eterno no terreno, a vida da
Graça na sua latente e real ação. É o céu na
terra, mas também é a terra que se une ao
céu. É mistério sublime, que em uma celebração apenas ou em todo escopo do chamado
Ano Litúrgico, com o seu ciclo trienal, nos faz
tomar contato com a dinâmica existencial do
Deus Uno-Trino, em relação direta, orgânica e
de implicação direta em nossa existência.
Ao mesmo tempo que é o Banquete Eterno
do Rei e do Cordeiro, a Glória da Trindade manifesta às criaturas, a Missa é uma celebração

cheia de símbolos, palavras e gestos, que nos
fazem mais humanos, irmãos e fraternos.
Cremos que, ao aprofundarmos os Ritos da
Santa Missa, e isso pode ir a águas bem mais
profundas, nos fez melhores devotos de São
Judas Tadeu, e por conseguinte, melhores
cristãos católicos. A Missa é, acima de tudo e
de qualquer ato religioso, o mais sublime, excelso e sagrado, espera de cada cristão batizado uma recepção dela a essa estatura. Como
nos ensina a Santa Igreja, é FONTE, ÁPICE da
vida da Igreja. Igreja, corpo místico e visível de
Cristo, todas as vezes que nos reunimos em
nome Dele numa comunidade de irmãos.
Que estes artigos sejam novamente retomados por cada um de nós, sobretudo você
que não conseguiu acompanhar todos os números da Revista São Judas deste ano. Seja
esta, motivação para que você tenha um renovado olhar e uma postura mais convicta e
vivaz ao celebrar a Santa Missa, diariamente
ou semanalmente, conforme sua prática de
cultivo da vida cristã.
Desejamos a todos um feliz e santo ano. E
olhando o belo horizonte das celebrações dos
25 anos da Dedicação do nosso Santuário, nos
preparemos devota e espiritualmente para as
graças que nos reserva o Ano de 2022.

Departamento de Comunicação e Marketing do
Santuário São Judas Tadeu
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NATAL

DEUS VEM AO

NOSSO ENCONTRO!
Para todo e qualquer evento, costumamos nos preparar, seja para uma viagem,
uma festa ou um simples passeio. Imagine
então a importância de uma boa preparação para a Festa de Natal, em que Deus
vem ao nosso encontro? Muito mais do que
providenciar presentes e uma bela ceia, é
importante preparar-se espiritualmente.
Segundo o Papa Francisco, “Com o nascimento de Jesus em Belém, é o próprio
Deus que faz morada no meio de nós para
libertar-nos do egoísmo, do pecado e da
corrupção”.
A celebração do nascimento de Jesus é
sobretudo um acontecimento religioso, e é
por isso que, além da grande alegria exterior, é necessária uma adequada preparação espiritual. O Advento, tempo litúrgico
de quatro semanas, que a Igreja Católi-
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ca reserva para a preparação do Natal, é
o tempo de um anúncio feliz do Reino de
Deus que já está no meio da humanidade,
a mensagem central da missão cristã. Diz
o Papa Francisco: “Quando um missionário,
um cristão vai anunciar Jesus, não faz proselitismo como se fosse um adepto de futebol, que procura mais simpatizantes para
a sua equipe, vai simplesmente anunciar:
o Reino de Deus está no meio de vós.” Segundo o Papa, quando a proposta de Deus
é acolhida com “fé e humildade, nascem o
amor, a alegria e a paz”. E o Papa faz uma
oração para esse Tempo de espera: “Que a
Virgem Maria nos ajude no encontro com
este Amor cada vez maior, que na Noite de
Natal se fez pequeno, pequeno, como uma
semente caída na terra; e Jesus é esta semente, a sementes do Reino de Deus”.

COMO PREPARAR UMA NOVENA DE NATAL
A melhor forma de preparar-se espiritualmente para o Natal, é organizando a Novena de Natal, em família, com os vizinhos e amigos. A seguir, algumas dicas para
preparar-se bem para celebrar o nascimento de Cristo Jesus:
PREPARE OS DIAS DA NOVENA
Escolha uma casa para reunir algumas pessoas da família, que irão ajudar a organizar a novena. Nessa reunião, marque o dia de início e
término da novena, horários e locais. Se você
mora em condomínio, poderá utilizar o salão
de festas, por exemplo, com a autorização do
corpo síndico e com boa vontade, mais gente
poderá reunir-se para rezar.
LOCAL FIXO OU CADA DIA NUMA CASA
Cada dia da novena, poderá ser realizada num
local diferente ou fixo. Isso ficará a critério dos
participantes. Se a novena for em família, verifique com os membros quem gostaria de
acolher o momento de oração e preparação
para o Natal em casa
FAÇA UM CALENDÁRIO E COMPARTILHE
Organize o calendário da novena e fixe no
elevador do condomínio ou distribua entre
as pessoas da família, que desejam participar.
Nesse calendário deve constar o horário e o
local para que, nos dias, a pessoas se dirijam
para o local escolhido ou a casa do familiar
que vai acolher a Novena.
ROTEIRO/LIVRO PARA A NOVENA
Reunir a família para rezar é um momento muito especial. Por isso, convém preparar um roteiro
ou optar pelos subsídios prontos para seguir. A
CNBB e a Arquidiocese de São Paulo todo ano
disponibilizam subsídios de Novena de Natal.
ENVOLVER MAIS PESSOAS
Além da família, convide amigos e vizinhos
para participar desse momento. Antes do início
do momento de oração, encarregue pessoas
para a função de animador, leitor entre outras.
A cada dia, selecione pessoas diferentes para as
funções, para que todos sintam-se valorizados.
CONVIDE E PRIORIZE AS CRIANÇAS
Para cada dia da novena, separe tarefas para

as crianças realizarem. Pode ser uma leitura, segurar um objeto que simbolize o Natal,
uma bênção ao final de cada encontro... Assim, os pequenos participam melhor do momento de oração e compreendem de forma
prática a importância da Novena.
UTILIZAR SÍMBOLOS
No local que irá receber a novena, é importante
que haja um presépio ou imagem do Menino
Jesus, de Nossa Senhora, São José ou Sagrada
Família, para ajudar na ambientação. Além disso, é importante acender uma vela a cada dia,
com uma Bíblia e um pequeno vaso de flores.
MÚSICA
Se houver alguém na família que toque algum instrumento, convide para animar a novena com música. Mas se não houver quem
toque, selecione músicas de Natal conhecidas, para que todos ajudem a cantar e deixar
o momento mais animado.
ORAÇÃO E AÇÃO
Além das orações, motive os participantes a
uma ação de solidariedade e caridade para
ser o gesto concreto da Novena. Pode-se propor ao grupo uma visita a um asilo, doação
de alimentos para famílias carentes, ajudar a
obra social da Igreja mais próxima, etc..
COMPROMISSO
Com o encerramento da Novena de Natal, é
importante assumir um compromisso de oração e ação para realizar ao longo do ano. As
famílias podem se comprometer a se reunir
uma vez por mês para rezar o terço, marcar
uma missa para ir juntos e ainda realizar mais
iniciativas de caridade juntos, assim reforçando a união do grupo e mantendo os compromissos de cristãos.
Fonte de apoio: A 12 - https://www.a12.com/redacaoa12/liturgia/
10-dicas-para-preparar-uma-novena-de-natal-em-familia
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SER JOVEM

O CUIDAR
DE NÓS E
DO NOSSO
PRÓXIMO
Quando falamos sobre saúde mental ajudamos a diminuir os pré-conceitos existentes
acerca do assunto. Infelizmente para a maioria das pessoas, a saúde mental está pejorativamente ligada à loucura, porém precisamos juntos construir um raciocínio de que é
necessário cuidar, respeitar, tratar e perceber
as demandas que temos devido a doenças
vinculadas à nossa mente. Sempre levando
em conta o ponto principal de que em nosso
cérebro está tudo o que liga o corpo humano.
Querido leitor, você já pensou como será
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a sua saúde quando ficar mais velho? Quero aqui falar sobre como está sendo vista e
cuidada a saúde mental de nossos idosos. Se
para nós jovens e adultos, alguns temas que
envolvem a saúde mental ainda são tratados
como tabus, na infância ou terceira idade, torna-se mais difícil ainda falar destes temas.
Podemos educar as crianças com novos
conceitos e ensinar a importância de cuidar
de nossa mente. Com os idosos isso pode ser
mais difícil, pois a maioria deles já tem opiniões formadas, e infelizmente algumas vezes
enrijecidas sobre tal assunto; não estão dispostos a mudar de ideia sobre temas que foram tratados sem o devido cuidado durante
toda a vida deles.
Que tal então desde agora, enquanto ainda
somos jovens, pensarmos sobre a saúde de
nossos idosos? É o futuro que almejamos alcançar, a velhice. De acordo com dados do IBGE
de 2020, a expectativa de vida do brasileiro é de
76 anos, ou seja, temos muitos idosos em nossa
sociedade e todos nós também temos a chance de um dia chegarmos a esta idade.
No Salmo 90, versículo 10, nos é dito que
“os anos de nossa vida chegam a setenta, ou
a oitenta para os que têm mais vigor”, por
isso pergunto, será que estamos percebendo quando nossos idosos dão sinais da perda
de vigor? Será que percebemos quando nós,
em qualquer idade, vamos perdendo o vigor?
Como, com o passar do tempo, podemos perceber sinais de que nossa saúde mental está
alterada? Como podemos auxiliar idosos que
estão demonstrando sinais de algum comprometimento mental?
O primeiro e mais evidente passo é consultar regularmente, ao menos uma vez ao ano,
um médico que possa sempre pedir os exames de check-up, mas em qual médico eu
vou quando noto algo diferente em minha
mente? Em qualquer idade podemos buscar por Neurologistas e Psiquiatras, que são
os médicos mais indicados para este tema, e
evidentemente, de acordo com os sintomas,
um ou outro poderá oferecer tratamentos
adequados ao que vier a ser diagnosticado. E
quando já estou na terceira idade, como posso ser ajudado por um médico?
A especialidade médica que cuida com
afinco e conhecimento da terceira idade é

a Geriatria. Um geriatra pode fazer um diagnóstico adequado do que acomete um idoso
e em uma parceria multiprofissional, a qualidade de vida do idoso pode sofrer poucos
prejuízos. Mas, é no dia-a-dia, que nosso olhar
deve estar atento aos idosos que nos cercam,
sejam eles nossos parentes ou amigos, pois
sempre que alguém precisa de ajuda para sua
saúde física e mental, a convivência nos fornece evidências dessa necessidade. Por isso,
é tão importante a observação de mudanças
comportamentais, já que muitas vezes, em
especial os idosos, optam por não incomodar
a seus familiares e acabam escondendo suas
necessidades reais. Cuidar e nos atentar aos
nossos idosos é cuidar de nós mesmos, pois
um dia também chegaremos a velhice.
É do conhecimento e compreensão de todos
que o processo de envelhecimento biológico,
vem por si só acompanhado de algumas enfermidades muito comuns, no campo da saúde mental, segundo os geriatras, as doenças
que mais afetam os idosos são: Bipolaridade,
Transtorno de Ansiedade, Transtorno do Pânico, Depressão, Esquizofrenia e Demência, sendo duas as demências mais comuns: Doença
de Alzheimer e Demência Vascular. Existem
ainda muitas outras enfermidades na área
da saúde mental, mas as mencionadas são
as mais comuns, sendo que, todas essas são
doenças que requerem tratamento e cuidados. Seria um texto extremamente longo para
tratar de todas elas, assim escolho aqui falar
sobre a Doença de Alzheimer, que a cada dia
se torna mais comum, podendo afetar nossos pais, avós, amigos e conhecidos. Existem
registros de casos da doença em pessoas de
apenas 27 anos, ou seja, desde agora, na sua
juventude, é preciso estar atento aos sinais de
enfermidades antes registradas apenas por
idosos. Inicialmente precisamos compreender
o que é a Demência.
Segundo a Classificação Internacional de
Doenças (CID - 10) a Demência é entendida
como uma síndrome decorrente de alguma
doença cerebral, que pode ser crônica ou
progressiva, e vai gerar comprometimento
em diversas funções cerebrais, afetando assim, a memória, o pensamento, a orientação,
a compreensão, o cálculo, a capacidade de
aprendizagem, a linguagem e o julgamento.

A origem da Doença de Alzheimer, às vezes
também chamado “Mal de Alzheimer”, é ainda desconhecida, ou seja, não tem um fenômeno específico que explique sua causa. Sabe
se que, Alzheimer é uma doença cerebral
neurodegenerativa com características neuropatológicas e neuroquímicas, sendo que se
desenvolve lenta e progressivamente por um
período de vários anos. Por comprometer as
funções cognitivas da pessoa, acaba por ser
precedida por uma degradação emocional,
social e até mesmo da motivação, sendo que
devemos sempre lembrar que Alzheimer ainda não tem cura, sendo, portanto, progressivo
e irreversível, e o portador da doença deve ser
sempre acompanhado por um médico.
Muitas vezes os sinais de Alzheimer são confundidos com características normais do processo de envelhecimento, assim, seu diagnóstico acaba sendo tardio, por isso para resolver
esta situação é importante que um médico
avalie os sinais que estão sendo percebidos.
Dentre os sinais mais comuns estão: confusão
mental, perda de memória recente, incapacidade de reconhecer coisas comuns, dificuldade de concentração, dificuldade em pensar e
compreender, desorientação, agitação, irritabilidade, mudanças de personalidade, repetição
sem sentido do que já falou, falta de moderação, mudanças de humor, dentre outras; sendo que também existem sinais físicos como:
contrações musculares rítmicas, incapacidade
de coordenar movimentos musculares, e até
incontinência urinária. No campo psicológico,
os sinais mais conhecidos podem envolver: alucinação, paranoia e depressão.
Naturalmente estes sintomas também podem ser característicos de outras doenças,
por isso, a consulta médica ao observar um
conjunto de sinais como estes, é de extrema
importância, e lembre-se cuidar dos nossos
idosos é não somente cuidar deles, mas cuidar de nós mesmos e do nosso futuro. Buscar
uma vida saudável, é um ato de amor a si e
ao próximo.

Monise Mattioti
Psicóloga Clínica Especialista em Ergonomia
@psimonisemattioti

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

11

TESTEMUNHOS DOS DEVOTOS

DIA 28 É DIA DE

gratidão!
“Eu fui internada e
minha mãe levou um
terço de São Judas Tadeu para mim. Além
disso uma amiga da
minha mãe fez uma
promessa a São Judas. Tive um problema sério de saúde.
Eu sentia muita dor.
Rezei muito. Fiz o tratamento, rezando. Era
para ter vindo ao Santuário no ano passado e nesse ano eu pude vir, graças a Deus,
para agradecer porque estou curada.”
Valéria Santos L. Brito

“Sou grata a São
Judas Tadeu pela sua
presença viva em minha vida e este ano
mais ainda pela graça de meu irmão ter
voltado para nós, depois de 50 dias entubado devido ao Covid. Obrigada São Judas Tadeu!”
Rose Matiotii (à direita) com a
filha, Monise.

“Há 20 anos fiquei
muito doente e há 2
anos também. Não
conseguia nem andar com artrite rematóide. Pedi que
São Judas me encaminhasse um médico que mostrasse e
descobrisse o que
eu tinha. Ele me encaminhou e hoje
estou curada”.
Eliene Bastos da Cruz

“Minha avó Didi
sempre foi devota muito fervorosa de São Judas
Tadeu. Eu era
pequena e lembro que a acompanhava à Igreja. Ano passado
eu liguei para cá e pedi orações por ela,
pois estava muito mal, internada, e no dia
seguinte faleceu. Por áudio, recebemos
uma mensagem linda de consolo, enviada pelo Padre Cleiton. Estávamos em
pandemia, e não era possível ir pessoalmente. Desde então tenho vindo a este
Santuário, todo dia 28, bem cedo, antes
de ir trabalhar. Há 12 anos que moro em
São Paulo, e tenho minha fé renovada
sempre que venho aqui.”
Adriana Cauchioli
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“Meu São Judas Tadeu nunca falha! Ele
curou o meu marido
da Covid, depois que
ficou 25 dias internado. Saiu do hospital
sem tomar nenhum
remédio nem ficou entubado.
Graças às minhas orações junto a São
Judas Tadeu. Obrigada Senhor!”
Lílian Gonçalves, Diadema/SP

Você poderá compartilhar a sua devoção a São
Judas Tadeu, escrevendo para a nossa Revista,
falando de sua fé, testemunhando graças alcançadas. Afinal, você, devoto (a) faz parte da história
desse Santuário! Envie seu testemunho para:
familiadosdevotos@saojudas.org.br ou
(11) 9 9204 8222.

ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Quero ser uma dizimista do
Santuário São Judas Tadeu.
Como sou devota de São
Judas e também quero continuar pela minha tia, Orlandina de Matos Graziano, que
por muito tempo dedicou
sua vida ao Santuário São
Judas. Pois tudo que peço a
São Judas Tadeu, eu sempre
alcanço.”

Andrea Mattos de Sousa
Cioffetti

“Sempre fui devota de São Judas Tadeu
e de Nossa Senhora Aparecida. Graças a
Deus, sempre fui muito abençoada, indo
na igreja todo dia 28 desde pequena junto com minha mãe. No ano de 2020, começou essa terrível pandemia na qual
muitas famílias perderam entes queridos. Infelizmente, em Dezembro do ano
passado, meu marido contraiu a Covid,
mas graças a Deus e à intercessão de São
Judas ele foi curado e sem sequelas. Há
duas semanas fomos à igreja de São Judas junto com nossos filhos, devidamente
vacinados, e com toda proteção agradecemos por mais uma graça que consegui
por intermédio de São Judas Tadeu. Obrigada Família São Judas Tadeu!”

Flávia da Rocha com o marido
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“Eu moro na Bahia e sou
devoto de São Judas Tadeu!”

Denilson Tadeu Silva
Miranda, com a esposa
Fernanda Pires

“Eu tenho várias fotos para
mandar, mas a que veio na
minha memória foi essa,
porque era meu sonho casar
de noiva. Através da minha
fé em Deus, Nossa Senhora
Aparecida, São João Batista,
Nossa Senhora de Fátima e
São Judas Tadeu esse sonho
foi realizado.”

“Eu sou devota de São Judas
Tadeu desde 1997, quando
pela primeira vez fui à missa
de São Judas. Por ter sido o
início da construção de toda a
minha vida: casamento, filhos,
negócios, fomos muito abençoados e tenho certeza que
São Judas nos ajudou. Gratidão por tudo!"

Silvana Márcia da Silva

Marinalva Neves de Brito
“Sou devota de São Judas Tadeu por ter recebido sempre
grandes graças, tanto na área
da saúde, quanto pessoal,
profissional e também para a
minha família! Muito obrigada
pelo contato. Eu morava em
Itu, agora estou morando aqui
em São Paulo e sou muito feliz por participar desta Santa
Família de São Judas Tadeu!
Amém!”

Maria do Carmo Volpi
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Fiz uma promessa quando a
minha filha Maria Alice ficou
internada e graças a Deus fui
atendido.”

Sinval Cilira Amaral com a
filha, Maria Alice

“Comecei a ser devota de São
Judas quando morei em São
Paulo e fui ao Santuário. Eu
me apaixonei pela história,
pela comunidade, me senti tão acolhida, me senti tão
bem! Em momentos de aflições, fui confortada por lindas
celebrações. Hoje não moro
mais em São Paulo e sinto falta de estar no Santuário. Ainda
bem que tem os meios de comunicação! Assim faço parte,
mesmo de longe! Obrigada,
São Judas Tadeu, por tudo!”

“Sou devoto de São Judas
desde 1999, quando fiquei
doente dos olhos. Até hoje me
trato, pois tenho miopia alta
e glaucoma e quando estou
endividado sempre recorro a
ele como estou hoje. Confio
nele! Amém!”

Nilson Duarte Silva

Lidiane Souza Novais com
a filha, Maria Hosana

Colaboração de Graziela Bracco e Alessandra Tavares

AGRADECEMOS A TODOS QUE FAZEM PARTE
DA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU:
(11) 9 9204- 8222
santuario@saojudas.org.br
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

PE. GREGÓRIO E OS 75
ANOS DO INSTITUTO
O IMSJT - Instituto Meninos de São Judas Tadeu
foi fundado há 75 anos pela Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, Dehonianos, e
confiado, nos primeiros anos, à Congregação das
Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, com o
nome de “Obras Sociais São Judas Tadeu”. Em 19
de Março de 1950, os Dehonianos nomearam Pe.
Gregório Westrupp,scj como seu diretor. Ele lhe
deu novo direcionamento à obra e o nome de “Orfanato São Judas”. Praticamente recomeçou tudo,
acolhendo três meninos órfãos. “Com a ajuda de
São José, terei coragem para essa obra, pois não
estarei sozinho nessa grande tarefa.”
Padre Gregório Westrupp, scj, foi diretor do Instituto por 33 anos, de 1950 até a sua morte, em 1983.
Ele era uma pessoa sensível, acolhedora e envolveu-se profundamente com a situação dos órfãos
e carentes. Criou relações de amizade com a comunidade e a sociedade.
A modalidade de atendimento implantada por
ele continha características do modelo lazarista,
tais como total independência do setor público e
escasso relacionamento com o setor privado, dando ênfase em valores religiosos e na formação do
caráter. A lógica organizacional interna era baseada
no sistema de seminário e a manutenção dependia
de filantropia pessoal (doações e esmolas). A modalidade de atendimento da entidade era de assistência social, valorização pessoal, cultivo da religião
e escolarização básica”, analisou Pe. Lotívio Antônio
Finger, scj, no livro “Uma história de amor e doação”.
Assim, Pe. Gregório deu novo impulso à obra e ia
pessoalmente pedir donativos nas residências das
redondezas e a influentes pessoas da sociedade.
Com isso, o Orfanato ficou cada vez mais conhecido

16

REVISTA SÃO JUDAS - DEZEMBRO DE 2021

na cidade de São Paulo, e as dificuldades iniciais de
manutenção foram sendo superadas com a ajuda
do povo. Como Pe. Gregório mesmo disse: “Somente com o amor desinteressado de pessoas amigas
pudemos ir adiante nesta obra tão grandiosa”.
Em 1970, a obra voltou a ser denominada Instituto
Meninos de São Judas Tadeu. Mas, desde seu início, o
IMSTJ teve sempre o mesmo ideal: amor e reparação;
também a mesma missão: amparar e educar os mais
pobres entre os pobres, ou seja, a criança.
Ao longo desses 75 anos de atividade, foram milhares de crianças e adolescentes que encontraram
neste Instituto formação para vida, educação básica, carinho, alimento, proteção. O IMSJT reconstruiu
seu papel social e educacional. Algumas mudanças
foram feitas por obediência à legislação, outras para
responder de maneira criativa aos novos apelos da realidade. É neste contexto de adequação à legislação
e fidelidade à missão que deve ser compreendido o
leque de serviços hoje prestados pelo IMSJT.

Há 10 anos aconteceu
o translado do Padre Gregório
No dia 28 de Agosto de 2011, o Instituto Meninos de
São Judas Tadeu acolheu na Capela São José os restos
mortais do Pe. Gregório Westrupp,scj. A celebração
solene da acolhida foi presidida pelo Pe. Lorival João
Back,scj, diretor do Instituto na época. Na ocasião, ele
recordou aos fiéis a importância do Pe. Gregório para
o Instituto, que hoje é venerado por muitos dos que
ele atendeu em vida. No mausoléu, onde foi depositada a urna com seus restos mortais, há a inscrição de
uma pequena oração que Pe. Gregório pronunciava:
"Senhor nós te queremos bem! És tão bom!"
Um dos primeiros Padres que cuidou do Instituto,
junto ao seu fundador Pe. João Buesher, Pe. Gregório
se destacou, tanto pela dedicação às crianças do antigo "Orfanato", quanto pela multidão de fiéis católicos
que a ele recorria para aconselhamentos e confissões.
Pe. Gregório faleceu em 21 de Janeiro de 1983 e desde
então estava sepultado no Cemitério da Consolação.
A obra do Instituto ampliou-se e continua testemunhando o amor e doação, sendo lugar onde se pode
ver todos os dias, que “Deus é bom e não deixa ninguém sem resposta”, como dizia Pe. Gregório.
Você poderá visitar os restos mortais deste Padre na
Capela do Instituto. Muitos relatam que recebem até
hoje muitas graças através da sua intercessão. O Instituto
Meninos de São Judas Tadeu está localizado à Av. Itacira,
2801 - rua atrás da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

Parabéns!
Parabéns!
A seguir, as ganhadoras das cestas
sorteadas no final da Festa de São
Judas Tadeu deste ano, em 28 de
Outubro. Parabéns a elas e todos
os novos membros da Família dos
Devotos de São Judas Tadeu!

Julia Lucia
Saúde, São Paulo/SP

Michele Aparecida

Mirandópolis, São Paulo/SP

Solange Aparecida

Jardim Celeste, São Paulo/SP

FELIZ E SANTO NATAL A
TODOS OS MEMBROS DA
FAMÍLIA DOS DEVOTOS
DE SÃO JUDAS TADEU!

FAMÍLIA DOS DEVOTOS
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CALENDÁRIO 2022
Você poderá adquirir o exclusivo CALENDÁRIO
2022 do Santuário São Judas Tadeu 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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