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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

REVISTA SÃO JUDAS APENAS ON-LINE
A Revista São Judas de Abril/2022 (edição número 118) circulará 

apenas pelo site e redes sociais da 
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

“Meu Apóstolo 
e Padroeiro, 
amado São Judas 
Tadeu, interceda 
junto a Cristo 
Jesus por todos 
nós e nos dê a 
PAZ! ” 

Louiza

“Rogai por nós São 
Judas Tadeu. E por 
todos de Petrópolis/
RJ, neste momento tão 
delicado. Amém! ”

 
Rosa Broglieto

“O meu Patrono São Judas Tadeu passa na frente 
de todos os males e do impossível na minha vida e na 
vida da minha família, amém! ” 

Igor Nascimento

A DEVOÇÃO A SÃO JUDAS TADEU 
TAMBÉM ESTÁ NAS REDES SOCIAIS!

“Eu recebi a bênção, pedi a São Judas Tadeu que 
eu conseguisse fazer a cirurgia de reversão para tirar 
a colostomia que eu usava, e ele me atendeu. Enorme 
gratidão e devoção a São Judas Tadeu!” 

Natalia Cristina

“Esperando minha 
graça, sei que logo ela 
chega: meu emprego! ” 

Mari Santos
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EDITORIAL

VENHA A NÓS O VOSSO REINO!

Pe. Daniel Aparecido de 
Campos,scj 
Pároco e Reitor da Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu

AJUDE-NOS A EVANGELIZAR!
Família dos Devotos dos Devotos São Judas Tadeu – Doações online: www.saojudas.org.br

Depósito bancário: Banco Bradesco: Ag 2818-5, c/c 0028-0. CNPJ 63.089.825/0115-02. 

O mês de abril nos oferece a possibilidade 
de celebrarmos o momento mais importan-
te da fé cristã que é a morte e ressurreição 
de Jesus Cristo. Este mês inicia com a cami-
nhada quaresmal e entre os dias 10 a 17 vi-
venciaremos a Semana Santa com todas as 
celebrações que nos inserem no mistério da 
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois 
do dia 17 somos convidados a viver o tempo 
pascal, assim sendo, começamos com o pro-
cesso de conversão até este dia e depois a 
Vida Nova no tempo da oitava da Páscoa. 

Em 2022, estamos saindo das consequên-
cias do isolamento social causado pela pan-
demia, uma vida nova em que percebemos 
o valor da convivência por causa dos dias em 
que fomos obrigados a manter distância so-
cial. Sinta-se convidado a participar das mar-
cantes celebrações deste mês aqui no San-
tuário São Judas Tadeu.

Neste mês daremos mais um passo em 
nossa reflexão sobre o Pai Nosso. A temáti-
ca é: “venha a nós o Vosso Reino”. Com este 
pedido, queremos assumir o desejo de co-
meçar aqui no tempo o que nos é oferecido 
na eternidade. O Reino dos Céus é o dese-
jo daquele que coloca sua vida em direção 
a Deus, pois a vida eterna se contrapõe ao 
castigo eterno que pode ser compreendido 
como a ausência de Deus. Direcionar nossas 
ações para que nos conduzam à presença do 

amor de Deus é garantir que teremos parte 
no Reino de justiça, fraternidade e, principal-
mente, de unidade. O caminho a ser percor-
rido nos foi garantido por Jesus no mistério 
de sua paixão, morte e ressurreição, que faz 
do sofrimento uma possibilidade de trans-
formação. Hoje pedimos a vinda do Reino, 
mas já temos a certeza da garantia de con-
quistá-lo em Cristo.

O sofrimento só pode ter sentido quando 
leva a algo novo, pois quando semeado no 
terreno da esperança é capaz de fazer ger-
minar uma vida nova. Vivemos no tempo da 
quaresma um momento forte de conversão 
que, com certeza, trouxe situações de sofri-
mento. Ao vencer a morte na cruz, Jesus faz 
do sofrimento um meio de vida nova, mas 
para que isso possa acontecer conosco de-
vemos entregar nossa vida para seguir seus 
passos. A vida nova que brota do sepulcro va-
zio faz do momento da morte uma situação 
de passagem para a plenitude e, seguindo 
o caminho deixado por Jesus, um encontro 
com Deus. A alegria que brota da Páscoa é 
a certeza de que o sofrimento vivenciado no 
amor ou na presença de Deus é capaz de dar 
sabor a existência humana.

O Santuário São Judas Tadeu é um espaço 
privilegiado para experimentar a alegria da 
Páscoa, pois aqui o fiel ou devoto tem a pos-
sibilidade de participar da Eucaristia nos se-
guintes horários: de segunda a sexta-feira, às 
7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30; sábado às 7h, 9h, 
12h, 15h e 19h30, domingo às 7h, 8h30, 10h, 
12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30. 

Desejo a todos um final de Quaresma na 
perseverança, uma Semana Santa na pre-
sença de Deus e uma Feliz Páscoa em Jesus 
Ressuscitado.
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batismo 

O REAL DA REALIDADE

Igreja, na visibilidade histórica do sinal sacra-
mental da água. Quando alguém batiza é o 
próprio Cristo quem batiza. 

O sacramento não é o recipiente que con-
tém o remédio para o homem pecador; é ele 
mesmo o próprio remédio. Santo Tomás de 
Aquino qualifica o sacramento como sinal de 
uma realidade sagrada enquanto santifica os 
homens. Trata-se, pois, de um rito-sinal que 
envia para outra realidade (santificação). [...]. 
Todos os sacramentos, por sua vez, estão fun-
dados no evento pascal de Cristo. Santo Tomás 
desenvolveu a teologia do caráter e por meio 
dela fundou uma concepção de sacramento 
profundamente atenta à dimensão cultual. 
Para ele os sacramentos são prolongamentos 
da humanidade de Cristo, canais da sua gra-
ça, eles são, ao mesmo tempo, atos do culto 
cristão, possuindo uma dupla dimensão, isto 
é, levar aos homens os dons de Deus e repor-
tar a Deus o culto da humanidade reconcilia-

Na ressurreição Jesus Cristo batizou a sua 
própria Igreja, no Espírito Santo, o mesmo Es-
pírito que nos foi dado em Pentecostes para 
a remissão dos pecados (cf. At 2,38), e pelo 
mesmo Espírito Deus criou tudo (cf. At 2,28; 
Jo 20,22; Rm 8,2.10). Na páscoa, toda a comu-
nidade dos apóstolos se tornou cristã, ou seja, 
recebeu a nova vida no Ressuscitado. À vista 
disso, podemos dizer que na ressurreição a 
Igreja recebeu a missão de batizar todo aque-
le que crê. “Em verdade, em verdade, te digo: 
quem não nascer da água e do Espírito não 
pode entrar no Reino de Deus” (Jo 3,5). 

É impossível receber o batismo sem a fé 
em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Desse 
modo, o sacramento do batismo é um acon-
tecimento que a partir da fé se insere e con-
tinua a história salvífica, as ações salvadoras 
de Deus na história. No batismo acontece a 
salvação não somente para a própria pes-
soa que o recebe, mas também para toda a 

PROFESSAMOS 
UM SÓ BATISMO 

(PARTE II)
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da. Por isso, a natureza específica do caráter 
é a participação no sacerdócio de Cristo (cf. 
MÜLLER, 2015, pp. 446-447). 

A graça que vem do sacramento não de-
pende de nossas obras humanas, por isso o 
ser humano não pode colocar impedimen-
to à graça de Deus. O ser humano acolhe de 
modo livre àquilo que o sacramento transmi-
te, isto é, a graça invisível de Deus feita visível 
no ser humano. O sacramento também acon-
tece na vida do ser humano e para a vida dele. 
Não há evento sacramental sem vida. Todo 
sacramento manifesta na vida do ser huma-
no, da mesma forma que transforma a vida 
humana. Como afirma Boff, “o sacramento é 
um jogo entre o ser humano, 
o mundo e Deus” (Minima 
Sacramentalia, 2002, p. 14). 
O sacramento alimenta a fé 
do ser humano, dá força e 
vigor na relação entre Deus 
e o homem. Assim sendo, o 
homem na liberdade – dom 
gratuito de Deus – responde 
à realidade sacramental por 
meio do compromisso de fé. 
“Não pode haver fé sem sa-
cramento, nem sacramento 
sem fé” (BORÓBIO, Celebrar 
para viver, 2009, p. 127). 

A dimensão sacramental possui uma estru-
tura de aliança entre Deus e o homem. Por-
tanto, a verdadeira e mais profunda estrutu-
ra do sacramento é a interna, à medida que 
supõe um encontro interpessoal, que não se 
reduz somente a uma interioridade ou inten-
cionalidade, mas que é manifestada nas dife-
rentes formas, isto é, pela palavra sacramental 
ou fórmula do sacramento, pela presença da 
comunidade e pela presidência do ministro, 
pela participação de acolhida e pela confissão 
de fé do sujeito (cf. BORÓBIO, 2009, p. 127). 

Em Cristo se dão todos os sentidos dos sa-
cramentos, porque ele é o centro dos sacra-
mentos. “[...] Cristo, e ninguém mais do que 
ele, determina o sentido de certos sinais, não 
necessariamente concretizando os detalhes 
de sua celebração, mas dando-lhes um novo 
significado, plenificando-os de um conteú-
do de vida para além das barreiras humanas” 
(BORÓBIO, 2009, p. 121). Os sacramentos se 

tornam uma atualização da mesma salva-
ção do Cristo dada a nós uma vez por todas. 
“A graça dos sacramentos é o próprio dom 
da Páscoa que nos é oferecida como dom 
transformador que, ao nos submergir em seu 
dinamismo, nos assimila a Cristo e nos com-
promete a estender a todos os homens a sal-
vação que Cristo nos dá” (BORÓBIO, 2009, p. 
121). O Espírito Santo age na humanidade por 
meio dos sacramentos e é ele quem continua 
realizando a aproximação entre Deus e os ho-
mens. O Espírito é o dom dado por Cristo para 
a Igreja e que continua se perpetuando na 
vida da humanidade. O homem precisa aco-
lher com fé e de forma livre a ação de Deus 

em sua vida por meio dos 
sacramentos fundidos pelo 
Espírito Santo, isto é, ex opere 
operato. Por isso, “a graça da 
vida tende a se expressar no 
sacramento. A graça do sa-
cramento tende a se expres-
sar na vida” (BORÓBIO, 2009, 
p. 123). 

Pelo batismo ganhamos 
gratuitamente uma vida 
nova e uma filiação divina. 
Não é mudança formal, mas 
ontológica e real que nos faz 
filhos no Filho e nos dá a iden-

tidade cristã. Neste sentido, os sacramentos 
da iniciação cristã – batismo, eucaristia e con-
firmação – se tornam o fundamento de toda 
a vida cristã, pois “a participação na natureza 
divina, que os homens recebem como dom 
mediante a graça de Cristo, apresenta certa 
analogia com a origem, o desenvolvimento e 
a sustentação da vida natural. Os fiéis, de fato, 
renascidos no batismo, são fortalecidos pelo 
sacramento da confirmação e, depois, nutri-
dos com o alimento da vida eterna na euca-
ristia” (Catecismo da Igreja Católica, n. 1212).

Padre Rarden Pedrosa,scj 
pós-graduado em Ontologia, Psicologia Educacional 
e Gestão Educacional; bacharel em Filosofia, Teologia 
e Teologia eclesiástica. Atualmente é Vigário Paroquial 
no Santuário São Judas Tadeu, São Paulo-SP; 
professor de alemão na KNN Idiomas, membro e 
conselheiro fiscal da Associação Dehoniana Brasil 
Meridional; editor adjunto da Revista Território 
Acadêmico da Faculdade Dehoniana, Taubaté-SP.

"Todo 
sacramento 

manifesta na vida 
do ser humano, 

da mesma forma 
que transforma a 

vida humana"
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

10/04/22 - DOMINGO DE RAMOS E DA 
PAIXÃO DO SENHOR

Missas com Bênção dos Ramos: 7h, 8h30, 10h 
(com início às 9h30 devido a Procissão)*, 12h, 
15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.
*Procissão: 9h30, iniciando com a bênção 
dos Ramos, e após a procissão, celebração da 
Missa das 10h (transmitida pela WebTV).
Confissões: na Sala São Judas, das 8h às 18h.
Bênçãos: das 8h às 18h, na Capela de Bênçãos.
 

11/04/22 - SEGUNDA-FEIRA SANTA

Missas com pregação sobre Nosso Senhor 
dos Passos: 19h30, na igreja nova (WebTV, 
WebRádio).
Via Sacra: 18h igreja antiga (WebTV e 
WebRádio).
Missa: 7h, 9h, 12h, 15h (falecidos) e 17h, na 
igreja nova.
Confissões: na Sala São Judas, das 8h às 20h.
Bênçãos: das 8h às 20h, na Capela de 
Bênçãos.

SEMANA SANTA 2022
CELEBRAÇÕES NO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

 12/04/22 - TERÇA-FEIRA SANTA

Missas com pregação sobre Nossa Senhora 
das Dores: 19h30, igreja nova (WebTV, WebRádio).
Via Sacra: 18h igreja antiga (WebTV e WebRádio).
Missa: 7h, 9h, 12h, 15h (falecidos) e 17h, na 
igreja nova.
Confissões: na Sala São Judas, das 8h às 20h.
Bênçãos: das 8h às 20h, na Capela de 
Bênçãos.
  

13/04/22 - QUARTA-FEIRA SANTA

Missa com pregação sobre o encontro de 
Nossa Senhora das Dores com Nosso Senhor 
dos Passos: 19h30, igreja nova (WebTV, 
WebRádio).
Via Sacra: 18h, na igreja antiga (WebTV e 
WebRádio).
Missas: 7h, 9h (pelos Enfermos), 12h, 15h 
(falecidos), 17h  e 19h30, na igreja nova.
Confissões: na Sala São Judas, das 8h às 20h.
Bênçãos: das 8h às 20h, na Capela de 
Bênçãos.
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

14/04/22 - QUINTA-FEIRA SANTA

Missa Vespertina da Ceia do Senhor: 19h30, 
na igreja nova (única Missa do dia) – (WebTV 
e WebRádio)
Vigília eucarística: Após a Missa das 19h30, na 
igreja antiga, até às 24h.
Vias Sacras: na igreja antiga, às 7h, 9h, 12h, 
15h e 17h (as duas últimas transmitidas pela 
WebTV e WebRádio).
Confissões: na Sala São Judas, das 8h às 18h.
Bênçãos: das 8h às 18h, na Capela de Bênçãos.
 
15/04/22 - SEXTA-FEIRA SANTA DA PAIXÃO 
DO SENHOR (Dia de jejum e abstinência)

Atenção: Não há Missa e bênçãos neste dia.
Confissões: das 8h às 12h, na Sala São Judas.
Vias Sacras: na igreja antiga, das 6h às 13h 
(de hora em hora, com as diversas Pastorais 
e Movimentos).

Todas as notícias estão sujeitas a alterações, devido à pandemia. Consulte o 
nosso site: www.saojudas.org.br ou pelos telefones (11) 3504-5700 e (11) 99239-2608 

(WhatsApp Secretaria Paroquial). E-mail: secretaria@saojudas.org.br

Solene Ação 
Litúrgica: às 15h, na 
igreja nova (WebTV e 
WebRádio). 
Sermão das 7 
palavras e Procissão: 
17h, na igreja nova. 
Em seguida, haverá a 
Procissão do Senhor 
Morto pelas ruas do 
bairro (saída da igreja 
nova).
 

16/04/22 - SÁBADO SANTO

Solene Vigília Pascal da Ressurreição do 
Senhor: às 19h30, na igreja nova (única Missa 
do dia) - (WebTV e WebRádio). 
Confissões: na Sala São Judas, das 8h às 15h.
Bênçãos: das 8h às 15h, na Capela de Bênçãos.
 

17/04/22 -  DOMINGO DE PÁSCOA NA 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR

Procissão da Ressurreição: às 6h, com saída 
da igreja nova, percorrendo as ruas do bairro.
Missa Solene de Páscoa: às 8h30, na igreja 
nova, com transmissão pela TV Gazeta. 
Missas: 7h, 8h30, 10h (WebTV e WebRádio), 
12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova.
Confissões: na Sala São Judas, das 8h às 12h.
Bênçãos: das 8h às 12h, na Capela de Bênçãos.

 NOVIDADE!
CENTRAL SEMANA SANTA

VIA WEB TV E WEB RÁDIO SÃO JUDAS 
TADEU

De 10 a 17 de abril, das 12h às 13h.
Acompanhe pelo YouTube (Santuário São 

Judas Tadeu) ou pela Web Rádio 
www.radiosaojudastadeu.com
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VENHA A NÓS O VOSSO REINO 
(MT 6,10)

DESTAQUE

Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso aos 
discípulos, incluiu a invocação: “Venha a nós 
o vosso reino!” Antes, desde o início do seu 
ministério, Jesus falava do Reino de Deus 
ou Reino dos Céus: “Convertei-vos e crede 
no Evangelho” (Mc 1,15), ou Mt 3,2 e Mt 4,17: 
“Convertei-vos, pois o Reino dos Céus está 
próximo”. Sobre a chegada do Reino tam-
bém relata Lucas: “Se é pelo dedo de Deus 
que expulso demônios, então chegou a vós o 
Reino de Deus” (Lc 11,20). Na medida em que 
vivermos os valores do Reino, ele chegará a 
nós e permanecerá conosco. Pedir: “venha a 
nós o vosso Reino”, nos compromete a aco-
lhê-lo e contribuir para que seja acolhido e 
assumido por outros.

Ao longo de todo o evangelho há refe-
rências ao tema, através de parábolas que 
explicam como o reino age, como cresce e 
se estabelece. Não há nos evangelhos uma 
única explicação conceitual, definindo em 
pormenores em que consiste o Reino anun-
ciado por Jesus. Mas todo o evangelho per-
mite deduzir que não é um Estado, não é 
um poder político, econômico ou militar 
como os reinos do mundo. A dedução mais 
lógica é que seja, antes, Alguém, uma Pes-
soa e não um poder imposto sobre outras 
pessoas. A Pessoa é Jesus, o “Evangelho 
Vivo”, a “Boa Notícia”, uma pessoa ungida 
pelo Espírito, que veio anunciar a esperança 
aos pobres e oprimidos (cf Lc 4,16ss).

Fo
to

:  
A

rq
u

iv
o 

Sa
n

tu
ár

io
 S

ão
 J

u
d

as
 T

ad
eu



DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02. 7

DESTAQUE

A liturgia da festa de Cristo Rei celebra o 
Reino de Deus com 7 valores fundamentais 
vividos por Jesus: é o reino da verdade e da 
vida, da santidade e da graça, da justiça, do 
amor e da paz. São valores que Ele viveu em 
plenitude, e que nós podemos adquirir pouco 
a pouco ao longo da vida, se invocarmos com 
fé: “Venha a nós o vosso Reino!” A invocação 
nos compromete a viver o que pedimos. E se 
pedirmos com sinceridade, o Pai nos levará a 
sério e nos atenderá dando-nos a graça de as-
similar e pôr em prática esses valores.

Então, não precisamos mais perguntar: 
onde está o Reino de Deus, como no tempo 
de Jesus perguntavam os fariseus (Lc 17,20). 
Ele estará dentro de nós, com Jesus e o Pai 
que vem morar em nós (cf Jo 14,22-23). Estará 
na comunidade que proclama em resposta à 
saudação do Celebrante: “Ele está no meio de 
nós”. Ele, Jesus. Ele, o Reino.

Sou membro de uma congregação religio-
sa, a dos Sacerdotes do Coração de Jesus, cujo 
fundador – Pe. Leão Dehon – tinha por meta 
a instauração do reino do Coração de Jesus 
nas almas e nas sociedades. Dizia: “O reino do 
Coração de Jesus na sociedade é o reino da 
justiça, da caridade, da misericórdia, da com-
paixão para com os pequenos, os humildes e 
os que sofrem. Peço que vos dediqueis a to-
das estas obras, que as encorajeis e apoieis. 
Favorecei todas as instituições que devem 
contribuir para o reino da justiça social e im-
pedir a opressão dos fracos pelos poderosos” 

(Pe. Dehon, RSC 610). Pe. Dehon queria o bem 
das pessoas e das sociedades. O bem, para 
ele, era aceitar o reinado do Coração de Jesus, 
pois ninguém tinha tanto a oferecer por uma 
sociedade melhor e por pessoas mais feli-
zes. Daí, a sua insistência pela instauração do 
Reino do Coração de Jesus nas almas e nas 
sociedades. Isto é, na vida das pessoas, nos 
seus corações, e nas sociedades: as famílias, 
associações, paróquias, empresas, bairros, 
cidades, países... em toda parte. Isto é, que o 
Coração de Jesus fosse reconhecido como o 
modelo a seguir, o que garantiria um mun-
do de harmonia e paz, numa palavra: o sonho 
de Deus de um mundo de irmãos, de pessoas 
felizes. Felizes (bem-aventurados) os pobres 
em espírito, os mansos, os puros, os miseri-
cordiosos, os que promovem a paz... porque 
deles é o Reino dos céus (cf. Mt 5, 1-12). Os que 
assim viverem, no fim ouvirão de Jesus o con-
vite: “Vinde benditos de meu Pai, recebei por 
herança o Reino preparado para vós desde a 
fundação do mundo (Mt 25,34).

Jamais cansemos de rezar com atenção: Ve-
nha a nós o vosso Reino! Nunca desistamos 
de trabalhar, de evangelizar, para que mais 
pessoas o acolham!

Pe. Cláudio Weber, SCJ 
Vigário Paroquial no Santuário 
São Judas Tadeu, São Paulo-SP.

"A Pessoa é Jesus, o 
Evangelho Vivo, a Boa 
Notícia, uma pessoa 

ungida pelo Espírito, que 
veio anunciar a esperança 
aos pobres e oprimidos"
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

BATISMOS NO SANTUÁRIO 
SÃO JUDAS TADEU

Com as famílias cada vez mais afastadas da 
Igreja, é comum conhecer pessoas que não 
foram batizadas quando crianças e que hoje 
em dia decidem ingressar na Igreja Católica. 
E serão muito bem vindas!
Muitos decidem frequentar a Igreja já ado-
lescentes ou adultos, e ficam em dúvida de 
como devem fazer para serem batizados e/ou 
fazer a Primeira Comunhão, Crisma e até ca-
sar-se na Igreja.
Se você não é mais criança (tem mais de 7 
anos - atingiu a chamada "idade da razão") - é 
adolescente ou adulto - e quer ser batizado 
na Igreja Católica deve:

1) Procurar a Paróquia (Igreja) mais próxima 
da sua residência (normalmente ela é a sua 
Paróquia) e conversar com o Pároco (Padre 
responsável pela Paróquia) ou informar-se na 
Secretaria Paroquial. Na Paróquia/Santuário 
São Judas Tadeu você pode procurar a Secre-
taria Paroquial para inscrever-se na "Cateque-
se de Adultos". 

2) O Padre provavelmente dará a devida 
orientação para a inscrição na Catequese de 
Adultos. Na Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu, conforme o Diretório de Sacramentos 
da Arquidiocese de São Paulo, essa formação 
tem a duração de 01 ano. Assim, adultos a 
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partir de 18 anos que não tenham recebido os 
Sacramentos da Iniciação Cristã devem se 
preparar por, no mínimo, 1 ano por meio da 
Catequese.
 
3) Ao final dessa preparação, a pessoa será 
batizada e fará a Primeira Comunhão. Al-
guns podem ser batizados, fazer a Primeira 
Comunhão e até receber a Crisma na mes-
ma semana ou no mesmo mês, após a devi-
da preparação.

Para o batizado de crianças, é necessário 
trazer os seguintes documentos:

CRIANÇA
1) Certidão de nascimento;

Obs.: Crianças a partir de 07 anos comple-
tos devem iniciar a Catequese. Assim, rece-
berão o Sacramento do Batismo durante a 
preparação para a Primeira Comunhão.

PAIS
1) Documento de identificação;
2) Comprovante do curso para pais e padrinhos;

PADRINHO E/OU MADRINHA
Cada batizando deve ter no mínimo um pa-
drinho ou uma madrinha, com 16 anos com-
pletos, e que tenha recebido os Sacramen-
tos da Iniciação Cristã (Batismo, Eucaristia 
e Crisma). 

SOLTEIRO(A)
1) Certidão de Batismo;
2) Certidão de Crisma;
3) Comprovante do curso para pais e padrinhos;
4) Documento de identificação;

CASADO(A)
1) Certidão de Batismo;
2) Certidão de casamento religioso;
3) Comprovante do curso para pais e padri-
nhos;
 
Obs.: Além do padrinho e/ou madrinha de 
Batismo, a criança pode ter um padrinho 
ou madrinha de consagração. Ou seja, é 
tradição na Igreja que a criança, ao final 
da celebração do Batismo, seja consagra-
da à Virgem Maria.

Quando a celebração será realizada?

Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu as 
celebrações ocorrem aos sábados, às 10h na 
igreja nova (exceto nos dias 28 e feriados). 
A celebração é comunitária, com mais de 
uma criança e suas famílias, e pode ser pre-
sidida por Diáconos ou Padres.

Quando marcar a data para o batizado?

O Batizado deve ser marcado com 4 dias 
de antecedência e, somente, quando todos 
os documentos estiverem em ordem. Esse 
procedimento é realizado todos os dias, das 
8h às 17h na Secretaria Paroquial do Santu-
ário, exceto no dia 28 de cada mês.

Preparação de pais e padrinhos

O Curso de preparação para pais e padri-
nhos é de duas horas e acontecem aos sá-
bados, das 15h às 17h, presencialmente, com 
uma taxa de R$25,00 por casal participante.

Para mais informações, fale com o pesso-
al da nossa Secretaria Paroquial: Tel.: (11) 
3504-5700. WhatsApp: (11) 99239- 2608. 
E-mail: secretaria@saojudas.org.br

Jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Priscila de Lima Thomé Nuzzi
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DEPRESSÃO: 
UMA DOR PROFUNDA!

Querido leitor, hoje falaremos de um dos te-
mas mais tratados no momento. Tema este 
de grande repercussão, grande complexi-
dade, difícil diagnóstico, difícil tratamento e 
também difícil relacionamento, tanto para 
quem lida com um portador desta enfermi-
dade como, em especial, para quem tem tal 
enfermidade. Tida como uma das doenças do 
século, hoje falaremos sobre a depressão. 

Em primeiro lugar é preciso entender o 
que diz a medicina acerca de tal doença, 
sendo assim, segundo o CID-10 (Classifica-
ção Internacional de Doenças), depressão 
“é uma doença psiquiátrica crônica e recor-
rente”. Portanto, compreendam, depressão 
não é tristeza, depressão é muito mais do 
que isto e suas diversas nuances, tornam seu 
diagnóstico e tratamento bastante difíceis, 
mas de acordo com cada caso os tratamen-
tos são eficazes.

 Além disso, recordo que ainda segundo a 
OMS (Organização Mundial de Saúde) doen-
ças crônicas são “doenças que não se curam 
em um curto período de tempo”, ou seja, são 
de longa duração e lento progresso, sendo 
que muitas vezes não existe cura. Segundo 
dados oficiais da OMS estima-se que 300 mi-
lhões de pessoas em todo o mundo sofram 
de depressão, isso significa que este trans-
torno é frequente, sendo atualmente a maior 
causa de incapacidade em todo o mundo, 
sendo que não escolhe idade nem gênero 
para acontecer, porém as mulheres são as 
mais acometidas por tal enfermidade. 

Ainda não se tem uma causa única que leve 
à depressão, mas sabe-se que diversos fato-
res da vida podem influenciar, podendo ser a 
somatória de fatores psicológicos, genéticos, 
biológicos e ambientais, ou apenas um destes 
fatores, que pode levar a esta doença mental. 
Toda essa multiplicidade de fatores torna tão 
difícil a “prevenção”, se é que possa existir. 

Muitas vezes vários membros de uma mes-
ma família portam a mesma enfermidade, o 
que nos levaria a pensar em uma simplista 
explicação genética, contudo vemos pessoas 

SER JOVEM
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sem nenhum histórico na família que desen-
volve essa ou outra doença mental. Por que 
digo isso? Para esclarecer, mais uma vez, que 
qualquer um de nós pode ser acometido por 
uma enfermidade assim. Isto nos diz que saú-
de sem saúde mental continua não existindo, 
e apesar deste slogan ser difundido mundial-
mente, as doenças mentais seguem ainda 
sendo mais negligenciadas do que qualquer 
outra doença. Sendo que, no caso da depres-
são, ela pode ser moderada ou grave, e até 
levar ao suicídio, por isso é importante olhar-
mos nossa saúde mental. Dentre tantas do-
enças mentais, seguiremos nos focando na 
depressão, para compreender melhor. 

A depressão, quando tem sua intensidade 
grave, pode se tornar severa, trazendo gran-
des obstáculos ao dia-a-dia do portador em 
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todas as áreas, tanto pessoal, como profissio-
nal, em casa, com amigos ou na escola, para 
aqueles que ainda estudam. Atualmente a 
depressão quando moderada ou grave, é tra-
tada com medicamentos e psicoterapia, mas 
nem sempre as pessoas têm acesso a este 
tipo de tratamento, sendo que os tratamen-
tos medicamentosos podem ter efeitos ad-
versos devido aos antidepressivos. Já os casos 
mais leves da doença são normalmente cui-
dados com tratamentos psicossociais, em es-
pecial quando pensamos em crianças onde 
não é indicado o uso de antidepressivos. 

Muitos são os fatores já associados à de-
pressão, aqui mencionarei alguns. A dor 
emocional extrema muitas vezes está asso-
ciada à depressão, ou seja, 
as grandes adversidades 
da vida, podem levar a essa 
enfermidade, dependendo 
de como cada um reage às 
lutas e dores que enfrenta. 
Por isso, quando estamos 
de luto, quando ficamos de-
sempregados por longos pe-
ríodos, ou até ao vivermos 
um grande trauma psicoló-
gico, ficamos mais propen-
sos a desenvolver a depres-
são, mas isso não é regra. 
Contudo, se você sentir que 
pode adoecer ao não conse-
guir lidar com alguma adver-
sidade, citada aqui ou não, procure sempre 
ajuda psicológica. 

Outra relação já registrada com a depres-
são são as doenças cardiovasculares, onde 
uma leva a outra e vice-versa, por isso, os 
fatores são diversos: emocionais, biológicos, 
genéticos, ambientais e por isso temos sem-
pre que ter atenção com toda nossa saúde, 
inclusive a mental. É de extrema comple-
xidade mencionar um tema tão intenso e 
dif ícil, por isso, falemos sobre os sintomas 
que envolvem a depressão, mas antes lem-
bremo-nos que a depressão pode ser classi-
ficada como leve, moderada ou grave. 

Quando leve, a depressão compromete a 
vida do indivíduo, mas não de maneira glo-
bal, ou seja, afeta a rotina profissional e so-
cial, mas de maneira leve. Contudo, quando 
grave ou moderada é bastante dif ícil, até 
mesmo incerto que a pessoa consiga se-
guir com sua rotina profissional e pessoal. 
Além disso, também é importante diferen-
ciar quando a depressão está vinculada a 

algum transtorno maníaco e quando não 
está, como por exemplo, em quadros de 
transtorno afetivo bipolar, onde a depressão 
oscila os episódios depressivos com episó-
dios de humor normal. Já em um transtor-
no de depressão recorrente, tem episódios 
de perda de interesse/vontade, humor de-
primido, perda de prazer ou de energia, e 
costuma estender-se por bem mais que 
duas semanas. 

Ao pensar em sintomas gerais pode-se 
entender que a depressão gera uma alte-
ração de humor, descrita por uma tristeza 
profunda, vinculada a sentimentos de an-
gústia, desesperança, dor, amargura, cul-
pa, baixa autoestima, desencanto, além de 

distúrbios do sono, falta de 
concentração, agitação ou 
lentidão psicomotora, fa-
diga, alterações no apetite, 
dentre outros. 

Obviamente, “porque vi-
vemos por fé, e não pelo que 
vemos” (Cor 5,8), esperança 
e fé serão sempre susten-
to ao enfrentarmos nossas 
dificuldades, contudo, não 
podemos negar a existência 
de uma doença ou negli-
genciá-la com explicações 
superficiais, por essa razão, 
ao menor sinal de qualquer 
sintoma depressivo, ou de 

outra enfermidade, é necessário buscar a 
ajuda de um especialista, e no caso da de-
pressão, o ideal é a visita ao psiquiatra. 

Por fim, mas não menos importante, de-
ve-se saber como informa o CID-10, que 
sintomas depressivos estão associados a 
outras doenças, tais como nos Transtornos 
Fóbicos Ansiosos, no TOC (Transtorno Ob-
sessivo Compulsivo), nos Transtornos de 
Adaptação, no TEPT (Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático), na Ansiedade Generaliza-
da, entre muitos outros, por isso, mais uma 
vez reafirmo: cuide sempre de sua saúde, 
inclusive de sua saúde mental.

Psicóloga Clínica Especialista em Ergonomia
 @psimonisemattioti

Monise Mattioti 

"Se você sentir 
que pode adoecer 
ao não conseguir 
lidar com alguma 
adversidade (...) 
procure ajuda 
psicológica"
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TESTEMUNHOS DOS DEVOTOS

“Venho divulgar um testemunho. Minha mãe sofreu fratura de colo do fê-
mur no dia 12 de janeiro de 2022. Foi uma luta para conseguirmos a ambu-
lância para levá-la ao hospital. E eu rezando, pedindo a intercessão de São 
Judas Tadeu para que minha mãe fosse atendida, fizesse o raio-x e infor-
massem o que tinha acontecido. Foi confirmada a fratura de colo de fêmur 
direito, ela ficou internada 18 dias para fazer a cirurgia de remoção da cabeça 
do fêmur. Ia ser feita no dia 20, mas a pressão arterial dela subiu; marcaram 
para dia 22 e a pressão continuava oscilando. 

A pressão foi controlando e o médico marcou para ser realizada a cirurgia 
no dia 27. Desde o primeiro dia em que minha mãe foi internada, eu reza-
va várias orações a São Judas Tadeu, pedindo para que a cirurgia ocorresse 
bem, a pressão dela normalizasse, se recuperasse e recebesse a alta hospita-
lar para ir para a residência dela. 

Graças a Deus e a intercessão de São Judas Tadeu ela fez a cirurgia, ocor-
reu tudo bem, a pressão dela estava no limite para fazer cirurgia, ela se re-
cuperou do pós-operatório e recebeu a alta médica no dia 29 de Janeiro. Ela 
já retornou ao médico com 21 dias de operada, tirou os pontos e está bem. 
Está se recuperando aos poucos e eu continuo pedindo a intercessão de São 
Judas Tadeu para a minha mãe se levantar e ficar em pé sozinha, sem ajuda 
de terceiros e voltar a andar normalmente. Gratidão São Judas Tadeu!”

Maria Aparecida da Silva, Alagoinhas, BA

RECUPERAÇÃO DE UMA CIRURGIA

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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O MÊS DE MAIO ESTÁ CHEGANDO... QUER HOMENAGEAR SUA MÃE NA REVISTA SÃO JUDAS?
Envie uma foto, até dia o dia 18 de Abril para: WhatsApp:      (11) 9 9204-8222,  E-mail:      jornal@saojudas.org.br ou 
entregue na Secretaria Paroquial da Paróquia / Santuário São Judas Tadeu (Av. Jabaquara, 2682, São Paulo/SP).

Não se esqueça de enviar seu nome e o nome de sua mãe. Participe!

Colaboração de Graziela Bracco e Alessandra Tavares.

ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Eu e minha mãe: muita gra-
tidão a São Judas Tadeu!”

Cláudia Aparecida Lopes

 

“Minha devoção a São Ju-
das Tadeu vem de infância. 
Minha querida mãe (infeliz-
mente já falecida), era muito 
devota dele. Ela que me en-
sinou que São Judas Tadeu 
não era o traidor, e sim um 
santo maravilhoso e bondo-
so que sempre ajuda quem  
recorre a ele.”

Cilene Rodrigues Pires

 “Meu aniver-
sário é dia 
28 de abril. 
Tenho a hon-
ra de ter o 
nome de Ta-
deu, home-
nagem ao 
meu padro-
eiro! Sempre 
na minha 
vida São Ju-
das Tadeu 
ouviu mi-
nhas orações 
e me ajudou 
nos momen-
tos mais difí-
ceis. Quando 
minha fina-
da mãe teve 
alta no dia 
28 novembro 
e pôde pas-
sar o último 

natal comigo e família, no 
momento da perda dela, ele 
me guiou para não ir para 
o caminho errado. No meu 
emprego, que estava neces-
sitando muito e me conce-
deu a graça. Na construção 
da minha casa, que estava 
há 9 anos parada. E neste 
ano está 90% construída. 
Tudo pela graça de São Ju-
das Tadeu e Deus Pai!”

Tadeu José Vieira

"Sempre fui devota de São 
Judas Tadeu, colocando-o 
sempre em meus pedidos 
e agradecimentos! Nestes 
últimos dois anos agrade-
cendo mais por causa deste 
vírus que entristeceu mui-
tas famílias. Que São Judas 
abençoe a todos! Essa da 
foto é minha mãe: Márcia 
Bortoletto da Rocha. Colo-
quei sua foto por causa da 
devoção dela por São Judas 
Tadeu, devoção passada 
para mim. Achei justo colo-
car a foto dela falando de 
sua devoção por São Judas.”

Flávia da Rocha

 

“Pedi uma graça para a 
minha irmã e alcancei. Por 
isso me tornei colaboradora!”

Maria Iraci da Conceição
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

CAPELA DOS MILAGRES 

A Capela dos Milagres, na entrada da igre-
ja antiga da Paróquia/Santuário São Judas 
Tadeu, foi criada para que os fiéis devotos 
encontrem um lugar adequado para deposi-
tar os símbolos das graças que recebem. Foi 
adaptada e reformada graças às doações de 
benfeitores e membros da Família dos Devo-
tos de São Judas Tadeu e abençoada no dia 
28 de Agosto de 2021 pelo Pe. Eli Lobato dos 
Santos,scj.

Objetos simbólicos

Na Capela dos Milagres os devotos de São 
Judas Tadeu podem depositar os objetos 
simbolizando suas promessas e graças alcan-
çadas, como peças de cera que representam 
uma parte do corpo humano que foi curada 
ou que se pede a cura (cabeça, braço, pé, etc.). 

Painel com pedidos e graças alcançadas

Há na Capela dos Milagres um painel onde 
os fiéis podem fixar plaquinhas ou bilhetes 

com mensagens de gratidão e pedidos a 
Deus, pela poderosa intercessão de São Ju-
das Tadeu, apóstolo e mártir. 

O devoto expõe sua gratidão a São Judas 
Tadeu conforme seu coração mandar. A cada 
mês, no dia 28, voluntários distribuirão papei-
zinhos branco e verde para que os pedidos 
e agradecimentos dos fiéis sejam anotados, 
mas poderão ser fixados no mural quaisquer 
papéis, fotos, bilhetes, em todo e qualquer dia 
da semana. O painel para colocar o “recadi-
nho a São Judas Tadeu” é livre.

Bênção periódica

Quando a Capela dos Milagres estiver re-
pleta de objetos e papéis, fotos, etc., haverá a 
necessidade desse material ser retirado para 
que novos pedidos e agradecimentos ocu-
pem esse espaço. Para tanto, será realizada, 
com periodicidade, uma cerimônia com Ora-
ções e Bênção com a Relíquia de São Judas 
Tadeu, presidida por um Padre do Santuário.

Venha conhecer a Capela dos Milagres, localizada na entrada da 
igreja antiga, do lado direito, à Av. Jabaquara, 2682. 
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SÃO JUDAS TADEUSÃO JUDAS TADEU
ROGAI POR NÓS!ROGAI POR NÓS!
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Senhor, que tua vida nos 
inspire a vivermos a Páscoa! 

Ensina-nos a doar-nos plenamente aos necessitados. Dá-
nos consciência para entendermos o significado profundo 
da doação total. Aquece nosso coração para sentirmos a 
dor e o sofrimento dos irmãos e irmãs.

Motiva nossa fé a procurar em ti o verdadeiro sentido da 
entrega. Ilumina os nossos olhos para vermos as necessidades 
de todos. Aguça nossos ouvidos para escutarmos a voz de 
teus filhos e filhas que clamam por ti.

Abre nossa boca para denunciar o descaso e anunciarmos 
a vida. Firma nossos passos para irmos em direção àqueles 
que necessitam. Fortalece nossas mãos para podermos agir 
com empenho e dedicação.

Senhor, sê Tu o princípio e o fim de todas as “Páscoas” 
de nossa vida. Faze que possamos nos doar para que todos 
tenham vida, e a tenham em abundância. Que em tua 
ressurreição, possamos ressuscitar em nós a fé, a esperança 
e a caridade. Que tua Páscoa seja constante produtora de 
vida eterna em nós e no mundo, hoje e sempre. Amém!

Autor: Ir. Leandro Carlos Benetti, SAC 
(cf. Almanaque de Santo Antônio 2022)

Você sabia que pode acompanhar nossas missas e outros 
conteúdos  pela Rádio e Internet?

 
www.youtube.com/santuariosaojudastadeu

www.radiosaojudastadeu.com

AGRADECEMOS A TODOS QUE FAZEM PARTE 
DA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU! 

Contatos: (11) 9 9204-8222. E-mail: santuário@saojudas.org.br

O SANTUÁRIO MAIS PERTO DE VOCÊ!

São Judas
Tadeu


