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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO
SÃO JUDAS TADEU

No Dia Nacional de Ação de Graças de 2021, comemorado
em 24 de Novembro, pedimos aos nossos seguidores no
INSTAGRAM para que compartilhassem sua GRATIDÃO. Veja
alguns dos comentários publicados:
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Santa Mãe de Deus, Maria
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SER JOVEM
A arbitrariedade
das relações!

Benedita M. da Silva: Senhor, obrigada pela vida, pelo
nosso planeta Terra, pela natureza. Obrigada por cada
sacerdote, pela família. Obrigada!

Imaculada Camargo: Eu dou graças a Deus pelos filhos,
netos, e tudo que tenho, por toda a minha família.

Maria Lucia: Sempre agradeço pelo dom da minha vida
e de todos os familiares e amigos ao Senhor nosso Deus .
Humanamente falando, agradeço a atenção e carinho que
meus filhos e minha irmã̃, sempre a postos, me apoiando no
tratamento oncológico por que passo. Obrigada AMÉM. São
Judas Tadeu, rogai por todos nós e pelos enfermos. Maurício
Azarias, meu amigo querido, você é o intercessor, é único,
obrigada por tudo, sempre!

TESTEMUNHO
São Judas sempre atende!

E S PAÇO D O S
DEVOTOS
Nós somos Santuário São
Judas Tadeu!
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Neide Batista: Agradeço a saúde da minha família. Que
nunca nos falte amor e as bênçãos de Deus. São Judas
Tadeu, rogai por nós, amém.

Erica Menezes: Sou grata pela minha saúde, minha
família e amigos. E todos os planos que Deus tem sonhado
para mim

Zilda Carvalho: Obrigado meu Deus e meu São Judas
Tadeu, por tantas graças alcançadas. AMÉM! GRATIDÃO
ETERNA POR TODA MINHA VIDA...
Colaboração de Renata Souza

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

EDITORIAL

A ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
E A FRATERNIDADE
UNIVERSAL
Iniciamos o ano de 2022 e, ao longo dos
doze meses, refletiremos sobre a oração do
Pai-Nosso. Esta foi a única oração que Jesus
ensinou aos seus discípulos e é por isso que
costumamos chamá-la de “oração do Senhor”
(Lc 11, 2-4; Mt 6, 9-15). Todos os cristãos têm o
costume de rezar esta oração diariamente e,
desta forma, ela pode ser considerada como
uma oração da unidade. A oração foi ensinada
por Jesus a pedido de um de seus discípulos
que demonstrou interesse em aprender a rezar como Jesus costumava rezar. Os discípulos
percebiam o quanto Jesus dava importância
para momentos a sós em oração e queriam viver esta forma de intimidade com Deus, testemunhada por Jesus.
Na oração do Pai-Nosso encontramos sete
pedidos a Deus, dos quais, os três primeiros
são para que possamos expressar, de forma
correta, uma atitude de servidão a Deus e os
quatro últimos pedidos expressam as nossas
necessidades humanas básicas. Com a oração
que Jesus ensinou é apresentado o caminho
que devemos percorrer para conseguirmos alcançar um grau profundo de intimidade para
com Deus. A oração indica a adoção filial que
Deus concede ao ser humano, pois na forma
pessoal de falar com o Pai, os filhos encontram
consolo para a solidão e para as necessidades
do dia a dia.
No início da Igreja, esta oração era recitada
três vezes ao dia e entregue para todos os re-

cém-batizados como forma de expressar verbalmente, da maneira como Jesus ensinou, a
íntima união com Deus.
A ousadia que temos em chamar a Deus de
Pai vem do próprio Jesus que costumava chamá-lo desta forma e afirmava que deveríamos
nos dirigir ao Criador como a um Pai amoroso. Rezar esta oração é perceber que fazemos
parte de uma única família, ou seja, a família
humana que tem Deus como Criador e Pai.
A fraternidade é a expressão básica desta
oração e mesmo diante da falta de um pai humano como referencial, a paternidade divina
de Deus é expressa na vocação comum que
temos ao louvar o nosso Pai e vivermos juntos como irmãos, em um só coração e uma só
alma (At 4,32).
Esta oração abre o Rito da Comunhão na
Celebração da Missa, no qual iremos receber
a sagrada comunhão, ou seja, com as palavras do Pai-Nosso é expressa a fraternidade.
Nós nos aproximaremos da mesa eucarística na certeza de que somos filhos do mesmo Pai e, por isso, participamos do mesmo
banquete em que Jesus nos concede o selo
da fraternidade.
O ano de 2022 será dedicado à preparação
do Jubileu de 25 anos de nosso Santuário e
refletir a oração do Pai-Nosso nos ajudará a
fomentar o senso de fraternidade que este
momento indica. Nosso padroeiro, São Judas Tadeu, era primo de Jesus e fazia parte
da família do Mestre. A oração do Pai-Nosso
nos leva a vivermos como família humana e a
festa de um jubileu é um momento marcante
para fortalecer estes laços familiares.
Que São Judas Tadeu nos ajude a despertar,
neste ano de preparação jubilar, o firme desejo de vivermos em fraternidade em que Deus
é nosso Pai.
Pe. Daniel Aparecido de
Campos,scj

Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário São Judas Tadeu

REVISTA SÃO JUDAS APENAS ON-LINE
A Revista São Judas de Janeiro/2022 (edição número 115) 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

A questão do mistério de Deus é refletida pelo ser humano desde sempre. Desse
modo, a fragilidade diante das inconsistências da razão humana, que não consegue
compreender o mistério do divino, impulsiona o homem para alguns questionamentos.
O ser humano, enquanto um ser metafísico, pergunta sobre sua origem existencial,
sobre o seu fim último, sobre sua existência
atual e sobre a realidade pessoal de Deus.
Afinal, a criação do ser humano “é um acontecimento entre Deus e o homem. Portanto,
o homem foi criado para existir em relação
com Deus”.
Desde as origens da capacidade do pensar até os tempos da realidade atual o ho-
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O
HOMEM
QUE
BUSCA
DEUS

mem se pergunta sobre a questão de Deus,
a qual manteve uma verdadeira relevância
inserida nos tempos históricos da construção
do saber. O homem é um ser que se abre à
experiência do transcendente, é um ser que
busca uma relação com o absoluto. Como nos
afirma o autor do livro de Deuteronômio: “[...],
então irás procurar Iahweh teu Deus, e o encontrarás, se o procurares com todo o coração
e com toda a tua alma” (Dt 4,29).
Além disso, os profetas Isaías e Amós proclamam respectivamente: “procurai Iahweh
enquanto ele se deixa encontrar, invocai-o
enquanto está perto” (Is 55,6); “porque assim
falou Iahweh à casa de Israel: procurai-me
e vivereis” (Am 5,4). Com a
mesma ênfase declara o Salmo 27: “meu coração diz a teu
respeito: ‘procura sua face!’ É
tua face, Iahweh, que eu procuro, não me escondais a tua
face” (Sl 27,8).
Entretanto, o mistério abissal da imanência de Deus
não é plenamente compreendido pela razão humana
e nem poderia ser, pois se
caso o fosse deixaria de ser
mistério. O ser humano tem
conhecimento das pequenas
abordagens sobre o tema
da imanência de Deus apenas enquanto construções
teológicas possíveis, que,
procedem tanto de modo
assertório como hipotéticas.
“Ao dizermos agora que ‘o
homem é evento da absoluta e indulgente
autocomunicação de Deus’, queremos dizer
a um só tempo que, por um lado, Deus está
presente para o homem em sua absoluta
transcendentalidade não só como o absoluto, sempre distante e radicalmente remoto
Aonde e Donde de sua transcendência que o
homem capta apenas assintoticamente, mas
também que ele se doa a si mesmo em sua
própria realidade”.
A busca do ser humano por respostas cabíveis à sua arte de pensar justapõe a questão
de Deus. Tentar entender e apontar endereços da pessoalidade divina é para a compre-

ensão humana uma busca que às vezes está
muito além de sua potencialidade racional.
Em meio a tantos pensamentos, encontramos, no período medieval, uma lenda atribuída a Agostinho: “é mais fácil colocar toda a
água do oceano em um pequeno buraco na
areia, do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus”.
Não há como pensar o ser humano sem
querer pensar Deus, da mesma maneira, não
podemos abordar Deus sem ter como pano
de fundo o homem. As indagações sobre
o Mistério Divino serão sempre latentes ao
ser humano. As perguntas acerca de Deus
sempre o conduzirão para as relações. Desse modo, nos afirma o Papa
Bento XVI: “Deus é conhecido
pela história. Isso corresponde à experiência humana
concreta, como também a
tiveram outros povos e também a temos nós ainda hoje:
encontramos a Deus antes
de tudo não por meio da nossa própria reflexão, mas pelo
fato de que crescemos num
ambiente caracterizado pela
religião, a qual sabe que foi
fundada e é sustentada por
Deus, colocando também a
mim em relação com Deus”.
O ser humano se pergunta
sobre o sentido da vida terrena, por isso, ele se abre para
as questões do pós-vida. Pensar sobre a vida necessariamente coloca o ser humano
no campo da transcendentalidade, isto é, na
sua relação vertical com o Mistério. Equitativamente, o ser humano se relaciona com o
outro, abrindo-se para a dimensão horizontal
das relações culturais, sociais e comunitárias.

"É mais fácil
colocar toda a
água do oceano
em um pequeno
buraco na
areia, do que
a inteligência
humana
compreender
os mistérios de
Deus"

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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PROGRAMAÇÃO NO SANTUÁRIO EM 28
DE DEZEMBRO:
6h - Missa pelos trabalhadores(as).
7h - Missa pelos funcionários, agentes de pastoral, voluntários do
Santuário e suas famílias.
8h30 - Missa pelas pessoas que cuidam dos doentes.
10h - Missa pela conversão do povo brasileiro. Transmitida pela Web
Rádio e WebTV Santuário São Judas Tadeu.
11h – Santo Terço contemplando a presença de São Judas Tadeu e
Nossa Senhora, às 11h na igreja antiga. Transmitido pela Web Rádio e WebTV Santuário São
Judas Tadeu.
12h - Missa pelos dizimistas e apoiadores. Transmitida pela Web Rádio e WebTV Santuário
São Judas Tadeu. Posse do Pároco e Reitor Pe. Daniel Ap. de Campos, com presença de
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a
Região Episcopal Ipiranga.
13h30 - Missa pelas vocações sacerdotais, religiosas e leigas.
15h - Missa pelos fiéis defuntos. Transmitida pela Web Rádio e WebTV Santuário São Judas Tadeu.
17h - Missa pelas famílias que sof rem. Transmitida pela Web Rádio, WebTV Santuário São
Judas Tadeu e Rádio 9 de Julho.
18h - Missa pelo Papa e bispos em comunhão com ele.
19h30 - Missa pelos paroquianos e devotos de São Judas Tadeu.

CALENDÁRIO 2022 DO SANTUÁRIO – ÚLTIMAS UNIDADES!
O Calendário do Santuário São Judas Tadeu 2022 já está quase no fim.
Adquira já o seu, por apenas R$10,00 cada, na Loja oficial do Santuário
São Judas Tadeu 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!

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) 99204 8222.
E-mail: familiadosdevotos@saojudas.org.br
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RECOMENDAMOS!
O novo livro da psicóloga Mariangela Mantovani, “Amor sem DR”,
das Paulinas Editora, já está à venda na Loja Of icial de Artigos
Religiosos do Santuário, ao lado da Secretaria Paroquial. Mais
informações pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com.
Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

PROGRAMAÇÃO DE ANO NOVO NO SANTUÁRIO
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. Serão
transmitidas pelo Youtube e Facebook do Santuário as missas das
15h, 17h e 19h30. O atendimento da Secretaria Paroquial, Loja, Velário e
Capela de Bênçãos (Confissões e Bênçãos) será das 8h às 12h neste dia.
1º de Janeiro de 2022 (sábado) – Santa Maria, Mãe de Deus (Solenidade),
Dia Mundial da Paz - Horários de missas como aos domingos: às 07h,
8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. Será transmitida
pelo Youtube e Facebook do Santuário a missa das 12h. A Secretaria
Paroquial, Velário e Loja não abrirão neste dia. Haverá atendimento de
Padres para Confissões e Bênçãos das 8h às 12h, na Capela de Bênçãos.

AGENDA PARA CASAMENTOS 2022
Está aberta a Agenda para Casamentos em 2022 no Santuário São
Judas Tadeu.
Estão sendo agendados os horários para atendimento pelo e-mail:
casamentos@saojudas.org.br.

25 ANOS ENQUANTO SANTUÁRIO
Em 18 de Novembro de 2022, nossa comunidade vai celebrar os 25
anos da instalação of icial do Santuário, por ato do então Cardeal
Arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns que presidiu a consagração do
templo e do altar.

MISSA DOS BAIANOS
No dia 16 de Janeiro, domingo, será celebrada a tradicional Missa
dos Baianos na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, às 14h na
igreja nova, presidida por Dom Luiz Flávio Cappio, OFM, Bispo da
diocese de Barra (BA). Essa será a 31ª Missa dos Baianos celebrada
em nossa comunidade.

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

PAI NOSSO
A ORAÇÃO DO PAI-NOSSO E A
FRATERNIDADE UNIVERSAL:

2022 EM PREPARAÇÃO AO JUBILEU
de 25 anos do Santuário
Saudações muito cordiais a você, querido
devoto e devota de São Judas Tadeu! Na aurora desse precioso Ano da Graça do Senhor,
em 2022, anunciamos o grande tema que
nos acompanhará, neste que também é o
Ano em que nos preparamos para o grande
jubileu de 25 Anos de elevação a Santuário de
nossa Paróquia São Judas Tadeu: a Oração do
Pai-nosso e a Fraternidade Universal.
Neste ano, somos todos convidados, a fazer um
caminho espiritual voltados à contemplação da
Oração do Senhor, o Pai-nosso, como orientação
para nossas celebrações, momentos de oração,
encontros de grupos, entre tantos outros mo-
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mentos, sejam pessoais ou comunitários. Sobretudo em nossa Novena a São Judas Tadeu, cuja
temática central será justamente essa.
Nesta caminhada vamos perceber que a
Oração do Pai-Nosso não é simplesmente
um conjunto de belas frases e palavras que
aprendemos como reza obrigatória para sermos considerados cristãos. Nem tampouco, a
oração que os pais ou os avós nos ensinaram
antes de dormir. Ainda que tudo isso tenha
sua real importância. Mas aqui se trata de
algo bem mais profundo e rico.
Imaginemos o Pai-nosso, neste primeiro
momento, como uma fonte inesgotável de

DESTAQUE
imensas riquezas e tesouros que pouco ou
quase nunca tivemos contato. A começar por
notarmos que é a oração do próprio Jesus. É
a oração que Ele ensinara a São Judas Tadeu
juntamente com os demais apóstolos. Jesus,
o próprio Deus e Senhor, nos ensina como devemos nos dirigir a Deus, numa relação com
Ele, sendo nós seres humanos, com o Criador
e Senhor de todas as coisas.
Veremos que a oração do Pai-nosso contém,
nos significados de cada palavra e frase, preciosos tesouros da nossa fé, verdades profundas sobre Deus e sobre o ser-humano. Ele também abrirá as portas para compreendermos e
assumirmos a fraternidade universal. O que
nossa relação com Deus-Pai implica na nossa
relação entre nós irmãos, e todos os irmãos, sejam aqueles que estão mais próximos, sejam
os que estão distantes de nossa convivência.
A Oração do Pai-nosso nada mais é que toda
a nossa doutrina, nossos princípios de conduta,
nossas celebrações, feita oração pelo próprio Jesus. Por isso, é a Oração das orações, e assim ela se
localiza como o 4º grande pilar da Catequese sobre a fé cristã. Tudo o que necessitamos de Deus
e tudo o que a Ele podemos dizer, de modo mais
perfeito e completo, está dito no “Pai-nosso...”
Num tempo em que há muita segmentação (segmentos muito variados de oração e
espiritualidades) e fragmentação (espiritualidades que não auxiliam os cristãos a uma visão integral da fé cristã) das questões essenciais da fé cristã, levando muitos cristãos mais
à divisão do que à comunhão, num tempo
em que o tema da fraternidade muitas vezes se tornou mais um fetiche de bandeiras
e campanhas religiosas do que, de fato, um
projeto consistente e testemunhal dos cristãos para a sociedades e para a realização
plena da pessoa humana, dedicaremos um
ano inteiro para tocar e curar feridas, encher
lacunas que ainda precisam ser preenchidas
no processo de Evangelização de todos nós
devotos de São Judas Tadeu, cristãos católicos de muitos lugares do Brasil e pelo mundo
afora que se irmanam com nosso Santuário,
na preparação do seu Jubileu de Prata.

Eis uma voz profética do Senhor, que ressoa sobre os altos do Planalto Paulista, neste grande deserto de pedras em que muitos
procuram um oásis e um refúgio para encontrar-se com o Deus da Vida, o Santuário São
Judas Tadeu.
Venha conosco nesta caminhada de escuta
e profundo compromisso assumido com Cristo, o Senhor, a fim de que sejamos alcançados por sua graça. Ele é o Filho que nos revela
e nos faz verdadeiros filhos de Deus, ensinando-nos a sermos irmãos e vivermos a plenitude de vida que tanto deseja para nós seus
discípulos amados.
Portanto, esteja atento, neste ano de 2022,
às nossas campanhas, nossos produtos de
Evangelização, nossas promoções... Tudo estará a serviço de um grande projeto de amor
lançado no coração do Santuário para todos
os devotos que aqui acorrem para encontrar
a água pura e cristalina que mata a nossa
sede de vida e vida em abundância.

Claudemir Marcel de Faria
Departamento de Comunicação e Marketing do
Santuário São Judas Tadeu
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

SANTA MÃE DE
DEUS, MARIA
No mês em que veneramos, no primeiro dia do ano, a Santa Mãe de Deus
e também nossa Mãe, Maria Santíssima, vamos refletir sobre o seu papel
em nossa vida, enquanto católicos e devotos dela e de São Judas Tadeu,
nossos modelos de seguimento a Jesus!
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Neste tempo do Natal de nosso Salvador,
Nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado,
celebraremos duas solenidades e duas festas
na liturgia da Igreja. Estas solenidades são as
seguintes em ordem celebrativa: Festa da Sagrada Família de Nazaré, Solenidade da Santa
Mãe de Deus, Solenidade da Epifania do Senhor e por fim, encerrando o tempo do Natal,
a festa do Batismo do Senhor.
A Solenidade de Maria, Santa Mãe de
Deus, é celebrada desde o século VI, possivelmente com a dedicação do templo,
no dia 1º de Janeiro, da Igreja Santa Maria
Antiga, uma das primeiras igrejas marianas
da cidade de Roma.
Esta celebração está intimamente ligada à
Tradição da Igreja, sobretudo ao dogma da
maternidade divina de Maria, proclamado no
ano de 431, no Concilio de Éfeso. Este dogma
surgiu na discussão sobre a humanidade e
divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. A
questão não estava centrada em Maria, mas
trouxe consequências para o estudo da Mariologia.
O que diz o Concílio: Maria é Mãe de Deus
(Theotókos), em grego, de toda a pessoa de
Jesus Cristo, enquanto filho de Deus encarnado. Maria não é mãe Deus em sentido estrito,
porque ela sendo criatura não pode ser mãe
do Criador. No entanto, Maria é “mãe do filho

de Deus encarnado”. Desta forma, só podemos compreender a maternidade divina de
Maria na esteira da teologia trinitária. Como
não podemos separar as naturezas: humana
e divina de Jesus, como queria os nestorianos.
Sendo assim, o Concílio de Éfeso afirma: que
“Maria é Mãe de Jesus Cristo, não somente de
sua humanidade”. O Concílio sustenta: “Deus
é segundo a verdade o Emanuel, e por isso a
Santa Virgem é Mãe de Deus, pois deu à luz
carnalmente ao Verbo de Deus feito carne”.
Maria é filha predileta de Deus Pai, simbolizando a participação humana, todos os filhos
de Deus na filiação divina, a partir de Jesus
Cristo. Em relação ao seu filho Jesus, Maria
é mãe, educadora e discípula, pois o gerou,
o educou nas tradições do seu tempo e tornou-se seguidora quando Jesus iniciou seu
ministério. Por fim, juntou-se ao grupo dos
discípulos quando no início da Igreja.
Olhando para Maria Mãe, a Igreja compreende sua maternidade espiritual, de gerar
filhos de Deus na fé, sendo assim solidários
aqueles que mais necessitam.
Portanto, ao celebrarmos a solenidade de
Santa Maria Mãe de Deus, elevemos nossos
corações, unindo-os ao da Virgem Mãe de
Deus Filho, para juntos nos unirmos ao coração de seu filho Jesus, razão da nossa fé e esperança para as nossas vidas.

À VOSSA PROTEÇÃO (Sub tuum praesidium)
À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem
gloriosa e bendita. Amém!

Pe. Flávio Aparecido Alves,scj
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SER JOVEM

A ARBITRARIEDADE

DAS RELAÇÕES!
Nos dias de hoje um tema que vem sendo cada vez mais falado é o “Relacionamento Abusivo”, na maioria das vezes estas falas,
textos e explicações estão vinculados a relações amorosas abusivas, sendo que a mulher
costuma ser a grande vítima destes abusos,
destas violências. Quero aqui falar sobre relação abusiva, não necessariamente a amorosa,
mas sobre toda e qualquer relação em que o
abuso esteja envolvido, sendo que isto pode
ocorrer na escola, em casa, no trabalho, na
igreja e em ambientes sociais.
Sempre que vamos conversar com alguém
devemos ter cuidado e respeito não somente por se tratar de um semelhante, mas em
especial porque nem tudo o que dizemos é
exatamente aquilo que o outro compreende.
Assim, o cuidado no falar e agir se faz necessário para não criarmos divergências, abusos
e violências nas relações. Pensando nessa ausência de tato com o outro, que basicamente
todos nós em dado momento da vida vivenciamos, precisamos sim falar e refletir sobre
as relações abusivas, que como dito, podem
ocorrer com qualquer um, em qualquer lugar.
O dicionário da língua portuguesa traz algumas definições acerca da palavra “relacio-
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namento”, partilho com vocês as que mais me
chamam a atenção. Relacionamento é o: “ato de
relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém, [...] relação amorosa, afetiva, de amizade ou intimidade entre pessoas, [...] é
a maneira de tratar, de conviver bem, de se conectar amigavelmente com outras pessoas”, diante
destas definições e até pelo senso comum, podemos dizer que relacionamento deve ser amigável,
prazeroso e saudável para ambos os envolvidos.
Sendo assim, pergunto-lhes: “como a palavra abuso pode ser vinculada a palavra relacionamento? ”;
abuso, segundo as definições de nosso idioma é:
explorar o outro, é ultrapassar os limites, é subestimar o outro, é menosprezar, é enganar, iludir, trair,
humilhar, é um ato de violência.
Tendo agora clareza do significado dos termos podemos dizer que basicamente todos
nós já tivemos alguma relação como as acima
mencionadas, ou seja, tivemos uma conexão
com alguém que nos subestimou, enganou,
manipulou, humilhou e em casos extremos
até nos agrediu fisicamente. Todo abuso tem
um prejuízo psicológico, pois estas relações
nos fazem perder a crença em nós mesmos,
levando-nos a questionar aquilo que somos.
Hoje, como contei no início deste texto, muito se fala em relações amorosas abusivas, mas
não somente entre um casal pode haver abuso. Isso pode ocorrer entre pais e filhos, filhos
e pais, amigos, professores e alunos, alunos e
professores, ou seja, no trabalho, na igreja, na
escola e em qualquer lugar, pois para viver-

mos uma relação de abuso, basta nos relacionarmos, e todos os dias nos relacionamos,
fazendo com que sempre estejamos em risco
de sermos abusados ou sermos abusadores.
Você já pensou se tem feito algo assim, algo
abusivo? Pensou se suas relações têm sido
saudáveis e respeitosas? Pensou se alguma
vez foi abusado? Pensou se alguma vez foi
abusivo? Já refletiu sobre o maior dos mandamentos? Aquele, do amar o próximo como a
você mesmo? Você tem se amado? Você tem
amado aqueles com os quais se relaciona?
São muitas as reflexões que precisamos fazer sobre abuso, pois o abuso tem um ciclo,
o qual começa de um ponto
mais subjetivo, pequeno e
quase imperceptível e atinge até os casos mais graves,
onde testemunhamos crimes, em especial nas relações amorosas, entre casais.
Podemos dizer que este
é um tipo de violência, sim
abuso é violência, pode ser
física, psicológica, sexual
e moral, por isso a relação
abusiva pode acontecer em
qualquer ambiente.
O abuso físico é o que na maioria das vezes se identifica com mais facilidade, pois as
marcas no corpo podem ser provas de que
um abuso aconteceu, mas nunca devemos
esquecer que o abusador tem tamanha inteligência que muitas vezes comete essas
violências em partes do corpo que ficam escondidas e por isso nem sempre conseguimos identificar alguém que tem passado por
abusos físicos.
O abuso sexual é ainda hoje um dos mais
difíceis de serem comprovados, apesar de
homens também sofrerem violência/abuso
sexual, a maior parte das vítimas são mulheres e infelizmente, nem sempre a palavra da
vítima é suficiente para provar o abuso, em
especial quando não deixa evidências biológicas de que o abuso de fato ocorreu.
Os abusos psicológicos e morais, apesar de
muito frequentes e dolorosos, nem sempre
são reconhecidos com facilidade, por diversas razões. Aqui menciono duas: a primeira é
que as próprias vítimas se recusam a acreditar que as pessoas com as quais se relaciona,

pelas quais tem afinco e/ou amor, estão sendo abusivas. A segunda é que estas agressões
estão normalmente rodeadas de presentes
e pedidos de desculpas, assim, crendo que
o agressor está arrependido, as relações são
mantidas. Mesmo as relações profissionais,
quando tem um aumento de salário ou promoção, o que faz com que a identificação do
abuso se torne tardia, e ao nos darmos conta,
os prejuízos já são enormes.
Vergonha, culpa, tristeza, autopunição, autoestima ferida, são alguns dos sentimentos
e emoções que pessoas abusadas acabam
vivendo ao não perceberem a toxidade da
relação. Hoje a maior parte
das ofertas de apoio a vítimas
de relações abusivas estão
vinculadas a violência/abuso
contra a mulher, tendo programas privados e públicos
para isso. Porém, como já dito,
abuso não é somente contra
a mulher e pode estar em
qualquer relação, inclusive na
escola, onde aquela criança
que é vítima de bullying está
vivendo também uma relação abusiva, vivendo ações arbitrárias, onde
as normas de respeito e boa convivência são
desrespeitadas.
Por isso, precisamos estar atentos para perceber quando uma relação está sendo tóxica. Quando uma relação está nos causando
um efeito nocivo, ou seja, quando nos causa
dano, seja este dano físico, emocional, psicológico, afetivo ou até social, quando nos leva
a constrangimentos que irão nos ferir. Procurar ajuda profissional, em especial psicológica, ao viver relações deste tipo, é o primeiro
passo para a superação dos traumas internos
que os abusos nos causam. Fique atento às
suas relações para cuidar de você, e esteja
também atento às relações dos que lhe cercam, em especial crianças, que muitas vezes
não sabem expressar as dores que possam
estar vivendo.

"Quando uma
relação é tóxica é
melhor procurar
ajuda profissional,
em especial
psicológica!"

Monise Mattioti
Psicóloga Clínica Especialista em Ergonomia
@psimonisemattioti
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TESTEMUNHOS DOS DEVOTOS

SÃO
JUDAS

SÃO JUDAS
SEMPRE ATENDE!

“Hoje (28/10) é dia
de São Judas Tadeu, meu eterno
intercessor. Em 29
de Outubro, Rafael
e eu completamos
11 anos de namoro. No ano em que
começamos a namorar, 2010, foi o
primeiro ano que
consegui fazer a
Novena de São
Judas completa
no Santuário onde passei a minha juventude,
ajudando nos mais diversos grupos e ministérios. Eu estava sempre lá, mas nunca conseguia fazer a Novena completa. E no ano de
2010 foi diferente. E São Judas Tadeu intercedeu para que eu conhecesse uma pessoa do
bem e que me fizesse bem. O santo das causas impossíveis.... (brincadeira).... Mesmo porque aprendi, dentro do Santuário São Judas,
com o saudoso Pe. Augusto César Pereira,scj
(o torcedor do Corinthians mais legal que já
conheci) que São Judas Tadeu é o Santo das
causas urgentes. Então, se você tem fé, peça
a intercessão dele. Hoje eu peço a intercessão
dele por minha família linda, que iniciou lá
nos tempos dessa foto.
Ana Paula Nogueira Campos Ludwig (na
foto com Rafael Ludwig)

“Minha mãe Efigênia era mãe solteira,
criou eu e meu irmão com muita dificuldade, e rezou muito para Nossa Senhora e São
Judas Tadeu para não ficarmos desamparados. Lembro dela ajoelhada, pedindo por
nós. Aprendi dela a ter fé, muita fé. Sempre
soubemos que ela rezava muito por mim
e pelo meu irmão, e aprendi isso com ela,
hoje falecida, na paz de Deus. Ela me deixou de herança essa fé que passo aos meus
4 filhos: Robson, Leandro, Amanda e Guilherme.”
Rosimary do Nascimento

“São Judas sempre atende!”
Solange Gabriel (com buquê de flores
para ofertar na igreja)

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.
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Sou devota de São Judas Tadeu
por causa da minha vó Dolores.
Com a minha idade de hoje ainda não vi ninguém ser católica
e devota de São Judas Tadeu
como ela. Desde pequena ela
me ensinou a rezar e ter fé em
Deus e em São Judas Tadeu. Eu
vi minha avó alcançar muitos
milagres, por pessoas que vinham pedir para ela rezar para São Judas Tadeu. Quando
alcançavam, elas vinham agradecer. E assim eu vou seguindo os passos dela. Hoje pessoas que me conhecem,
amigas de trabalho, me pedem para fazer oração a São
Judas Tadeu. Um filho ou a mãe doentes ou o filho que
está indo para o mau caminho... E é essa herança maravilhosa que minha querida avó deixou para mim. Enquanto
eu viver, estarei sempre na igreja do meu querido São Judas Tadeu. E à minha avó, Dolores, só tenho a agradecer
por tudo o que ela fez para as pessoas que precisavam
dela, que hoje está ao lado do nosso Pai Bendito, muito
feliz. Saudades!”

CECÍLIA DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

“Sou devota e muito grata a
São Judas Tadeu, por tantas
vezes que me socorreu, em
vários momentos. Agradeço
sua intercessão a Deus, todos
os dias, pelo grande milagre
realizado na vida da minha
família há 20 anos.”

MARGARIDA MARIA
ANDRÉ
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

"Sou hoje devota de São
Judas Tadeu por intermédio da minha linda mãe,
Maria Glacilda. Ela sempre
foi devota de São Judas Tadeu e eu fui testemunha de
inúmeros milagres na vida
dela e de meus irmãos. Perdi minha mãe faz 7 meses
e com essa perda Nossa Senhora me mostrou muitos
ensinamentos e seu imenso amor por mim. Hoje f requento a Paróquia São Judas Tadeu com muito amor
e grata pelas graças que
tenho recebido."

SUSAN QUEIROZ
DANTAS

"Hoje é um dia de alegria,
por mais que esteja f rio e
nublado, meu coração está
quentinho e feliz. Começa
um novo ciclo na minha
vida, pois consegui uma
nova oportunidade de trabalho. Obrigada, Nossa Senhora, por cuidar de mim.
Obrigada, meu querido São
Judas Tadeu, por me abençoar com emprego novo,
pois me lembro do dia, em
Junho de 2017, que fui desolada na igreja pedir sua
intervenção. Naquela mesma tarde, meu telefone tocou com uma oportunidade de emprego. Meu Deus
querido, obrigada por me
preencher com a sua glória
todos os dias."

“Poder estar sempre presente no Santuário de São
Judas Tadeu é uma forma
de me sentir mais próxima
de Deus. É me sentir em
casa, sendo acolhida nos
braços do Pai. Minha eterna gratidão a todos que
se empenham em prol do
próximo. Estão todos de
parabéns! Que Deus possa
os abençoar!”

SIDNEIDE CARVALHO
DIAS

PATRICIA DA
CRUZ RIBEIRO

“Quero fazer parte da família dos devotos de São Judas Tadeu, porque conf io
na poderosa intercessão do
Santo pelos meus pedidos
de graças junto a Deus.”

JUCÉLIA SANTANA
DOS SANTOS
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“Sou devoto de São Judas
Tadeu, porque senti no
meu coração e também
porque segui o exemplo de
meu pai...”

CRISTIAN ROSA

ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Minha neta Sophia tinha
muita convulsão. Fizemos
promessa para São Judas
Tadeu. Durante sete anos,
ela sempre foi na procissão
usando roupinha de São
Judas. Até agora Sophia
não teve mais nada. Graças
a São Judas Tadeu! Minha
fé não tem tamanho.”

LUZINEIDE DA SILVA
SALES com sua neta
Sophia

“Recebi muitos milagres no
Santuário São Judas Tadeu.
Mesmo que eu não consiga alcançar meus objetivos,
saio da igreja calma. Às vezes a gente não consegue
alcançar graças desejadas,
mas sempre saio da igreja
com força para continuar lutando. Agradeço à Sagrada
Família, ao Espírito Santo,
São Judas Tadeu e à Igreja
Católica por me acolher e me
dar a paz de espírito, mesmo
nos momentos difíceis. Viva
Jesus Cristo! Viva nossa Mãe
Maria Santíssima! Viva São
Judas Tadeu!!!...

MARILENE BARBOSA DE
VASCONCELOS

“Minha fé em São Judas é
muito grande! Só de olhar a
imagem, já sinto que estou
recebendo a graça. Por ser
devota, sempre fui atendida com meus pedidos. O
maior deles foi quando o
meu f ilho nasceu. Ele ia f icar internado, então f iz um
pedido para São Judas interceder diante de Deus, e
não levou meia hora, tive a
notícia que ele iria sair comigo do hospital. Por isso
ele se chama Antônio Tadeu!”

GERALDA JOSÉ DE
OLIVEIRA

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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Não sei
Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei
que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o
coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser: o colo que acolhe, o braço que envolve,
a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que
contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo
que sacia, o amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida.
É o que faz que ela não seja nem curta, nem longa demais,
mas que seja intensa, verdadeira, para enquanto ela durar.
Cora Coralina,
poetisa brasileira

Desejamos a todos os
leitores da Revista São
Judas, um novo ano
abençoado, repleto de
Deus!

Você poderá adquirir o livro “PALAVRA E VIDA 2022 – Evangelho
comentado de cada dia”, edição limitada, a R$ 15,00 cada, com
venda exclusiva na Loja oficial de artigos religiosos do Santuário
São Judas Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial.
Mais informações pelo tel (11) 2275-0724.
WhatsApp: (11) 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com.
Site: www.lojasaojudastadeu.com
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