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Também estamos no YouTube, com transmissões diárias!
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REVISTA SÃO JUDAS APENAS ON-LINE
A Revista São Judas de Setembro/2022 (edição número 123) circulará
apenas pelo site e redes sociais da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.

EDITORIAL

LIVRAI-NOS
DO MAL!
Dedicamos o mês de setembro à Palavra
de Deus, registrada numa coletânea de livros
que chamamos carinhosamente de Bíblia.
Setembro é o mês da Bíblia e somos convidados a darmos uma atenção especial a este
livro que apresenta o caminho de salvação
para a humanidade. O Antigo Testamento
descreve o percurso da promessa e da aliança que Deus faz com a humanidade através
de um povo escolhido. Já o Novo Testamento
é o cumprimento da promessa feita no antigo, pois Jesus Cristo é a Boa Nova anunciada
nos livros que compõem os últimos livros da
Bíblia. Este livro é o mais lido e editado na
história da humanidade, uma vez que reflete
a base transformadora da humanidade nos
últimos dois mil anos. Neste mês também
somos convidados a fazer memória da Santa Cruz de Cristo (dia 14) e podemos afirmar
que, mais que um símbolo de morte, é um
referencial de vida eterna. Para os que acreditam em Cristo, a cruz é sinal de transformação que brota do sofrimento vivenciado com
um sentido libertador. Ao assumir a cruz,
Jesus dá pleno cumprimento da promessa
do Antigo Testamento e sela a humanidade
com a Boa Nova da vida eterna.
Ao terminar nossa reflexão sobre o Pai nosso, nesta edição teremos a oportunidade
de refletir sobre a necessidade que temos
da graça de Deus para nos livrar do mal. A
todo momento somos reféns de situações
que podem nos levar a escolher o mal para
a nossa vida e, se não estamos fortalecidos
espiritualmente, podemos nos tornar parte
do mal. Deus não quer o mal para o ser hu-

mano, contudo nossas escolhas podem nos
distanciar do bem. Por isso devemos sempre
pedir para que Deus nos livre do mal. Devemos direcionar nossas ações e escolhas para
o bem, pois é nesta direção que encontraremos sentido para a vida. Buscar o bem é ter
a certeza de que, maior que os momentos
de infelicidade na vida, é a alegria eterna de
conquistar a presença do bem maior, que é
Deus. Viver livre do mal é uma condição que
se dará depois da morte, pois enquanto estamos no tempo, devemos sempre pedir para
que a graça de Deus venha em nosso socorro, quando o mal nos é apresentado, seja na
esfera física, psíquica ou espiritual.
Neste mês dedicado a valorização da Palavra de Deus, lançaremos a Bíblia de São Judas Tadeu, em comemoração ao Jubileu de
25 anos de elevação da igreja antiga a Santuário. Adquira e ajude nosso Santuário a ser
uma casa da Palavra de Deus, na cidade de
São Paulo. Faço votos que todos os devotos
de São Judas Tadeu possam alcançar graças
e bênçãos de Deus, através da intercessão de
nosso padroeiro.
Acesse o site do Santuário (https://saojudas.
org.br/) e veja na página da Obra Social São
Judas Tadeu (https://saojudas.org.br/obra/) o
que é feito com parte da sua doação. Acompanhe as atividades do Santuário pela WebTv
(Youtube ou Facebook) ou WebRádio São Judas Tadeu (www.radiosaojudastadeu.com/).
De segunda a sexta-feira, nossos horários
de Missa são: 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30; sábado: 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30h; domingo: 7h,
8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30.
Faço votos que todos os devotos de São Judas Tadeu possam alcançar graças, bênçãos
e a compreensão da Palavra de Deus com a
intercessão de nosso padroeiro.

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.
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PENSAR E COMPREENDER

O TEMPO DE CRISE!
E O TEMPO DE MUDANÇA?
A crise é um componente normal da vida
humana, que a acompanha ao longo de toda
a história. Ao longo da história da humanidade a crise sempre existiu, em diversos momentos memoráveis do percurso da humanidade as crises abalaram toda a estrutura da
época. Visto isto, podemos citar como exemplo a 2ª Guerra Mundial, a Guerra na Síria e até
mesmo recentemente a pandemia da covid
19. A crise não é apenas um momento histórico da humanidade, mas aspecto fundante do
transcorrer natural das coisas e das situações.
A crise é primordialmente um apelo para a
mudança. Por detrás da crise sempre há uma
necessidade para traçar algo diferente do
que está acontecendo. É um chamado para
o diferente. Portanto, podemos concluir que,
estar em crise não é necessariamente algo
ruim. A crise é um segundo chamado para
realizar o necessário por um outro caminho.
O Papa Francisco no dia 01 de junho deste
ano, se encontrou no Vaticano com os membros do Congresso “Linhas de desenvolvimento do Pacto Educativo Global”. Na ocasião, ele
abordou o tema da crise e afirmou que, “nós
devemos aprender e ajudar para que os outros
aprendam a viver as crises, porque as crises
são uma oportunidade para crescer. As crises
são gerenciadas e devemos evitar que elas se
transformem em conflito. As crises tiram você
da zona de conforto, o fazem crescer; o conflito
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o fecha, é uma alternativa; uma alternativa sem
solução, sem resolução. Educar para as crises é
muito importante. Deste modo ela pode se tornar um kairós – as crises –, são um momento
oportuno que nos provoca a trilhar novos caminhos”. Neste interim, a crise é vista como um
aspecto positivo para a vida humana.
Quando afirmamos que o tempo está em
crise, percebemos que a humanidade está
num estado de reflexão para tomada de novos rumos e traçar novas metas. A crise sempre irá ter uma dimensão mais subjetiva da
questão em foco, do que a definição de problema, que normalmente é mais objetiva, ou
seja, quando dizemos “estou com um problema”, a solução para tal, se torna mais rápida e
eficaz. Por outro lado, ao afirmarmos “estou
em crise”, esta perspectiva demanda tempo
e discernimento para encontrar o caminho
a ser percorrido para a mudança. Numa crise sempre há novos rumos, sempre há uma
perspectiva de mudança. Neste sentido, é
preciso investir mais energia para solucionar
uma crise do que para resolver um problema, porque a crise gera em nós uma mudança. “A crise é quase um modo de ser, no qual
alguém se encontra mergulhado da cabeça
aos pés, como se estivesse mais ou menos
dominado por ele, ao passo que o problema,
poderia ficar externo à consciência da pessoa,
que parece poder de algum modo dominá-

-lo melhor” (CENCINI, A crise na vida cristã: a
hora de Deus, p. 47).
O ser humano está vivendo diversas crises
e não apenas problemas, pois as situações
desordenadas tocam sua vida numa dimensão mais abrangente, do que simplesmente
algo factual no cotidiano. A crise faz com que
o ser humano mergulhe numa totalidade ao
seu redor. Assim, vemos que “a vida, também
aquela de quem se consagra ao Senhor ou
se entrega a um grande ideal, é feita de crises, e situações difíceis. De fato, ‘a fé nasce
no coração de uma crise’ ou
– como diz Merton – ‘a vida
se move inexoravelmente
em direção à crise e ao mistério” (CENCINI, p. 47). Neste
sentido, há uma crise nas relações, nas escolhas, nas decisões, nas religiões, na construção social da civilidade. O
Papa Francisco em fevereiro
de 2021 no encontro com os
embaixadores junto à Santa
Sé apontou cinco crises que o mundo vivencia: a crise sanitária, a crise ambiental, a crise
econômica, a crise política e a crise das relações humanas. A crise sanitária da pandemia
da Covid 19 nos recordou “o valor da vida, de
cada vida humana e da sua dignidade, em
todos os momentos do seu itinerário terreno,
desde a concepção no ventre materno até
ao seu fim natural. Infelizmente, é doloroso
constatar que, a pretexto de garantir pretensos direitos subjetivos, um número crescente
de legislações no mundo está a afastar-se do
dever imprescindível de defender a vida humana em cada uma das suas fases”.
Além disso, o Papa Francisco destacou que
“há certamente diferenças profundas entre a
crise sanitária provocada pela pandemia e a
crise ecológica causada por uma exploração
indiscriminada dos recursos naturais. A segunda tem uma dimensão muito mais complexa
e permanente, e requer soluções compartilhadas de longo prazo. Assim, a resolução destas
crises requer uma colaboração internacional
para o cuidado da nossa casa comum”.
No meio de diversas crises, “a crise econômica resultante deste momento atual evidenciou outro aspecto que afeta o nosso
tempo, a saber, uma economia baseada na

exploração e no descarte, quer das pessoas,
quer dos recursos naturais. Portanto, este é
o momento “para repensar a relação entre a
pessoa e a economia. É preciso uma espécie
de ‘nova revolução coperniciana’ que coloque
de novo a economia ao serviço do homem e
não vice-versa”, afinal “o trabalho está para o
homem e não o homem para o trabalho”.
O ser humano e o próprio mundo, com seus
diversos significados e campos, vivem diariamente na busca desenfreada por aquilo que é
ideal, ou seja, há uma incansável busca do real
competindo com o ideal. Em
geral, esta é a definição mais
clara e consciente da crise,
isto é, “a consciência sofrida
de uma não correspondência entre eu ideal e eu atual
(real), que pede uma opção
ou uma conversão acerca de
um ponto bem determinado
da personalidade para um
novo equilíbrio de relações
entre ideal e conduta de vida,
e uma nova definição do eu” (CENCINI, p, 48).
Há uma busca constante do ser humano entre
aquilo que ele deseja ser, nos diversos campos
da vida humana, social, relacional, política, cultural, etc., e o que ele consegue ser de fato no
meio, no qual está inserido.
Por fim, diante da crise é preciso três aspectos importantes: definir a raiz do problema;
compreender a gravidade da questão e pôr
a mudança necessária em prática. Portanto, tendo apresentado as diversas crises, nas
quais o ser humano está envolvido no tempo
hodierno, é preciso começar a buscar os passos necessários de mudança, pois se a crise
se tornar permanente, o processo de mudança também precisa ser constante. E para nós
fica a questão que iremos refletir no próximo
mês: o nosso mundo está em crise, isto é certo, mas ele também já iniciou o seu processo
de mudança?

"A crise sanitária da
pandemia da Covid
19 nos recordou o
valor da vida, de cada
vida humana e da
sua dignidade”

Padre Rarden Pedrosa,scj
Diretor da Revista e Jornal São Judas.
Pós-graduado em Ontologia, Psicologia Educacional
e Gestão Educacional. Diretor do Centro de Estudos
León Dehon e editor-adjunto da Revista Território
Acadêmico da Faculdade Dehoniana.
rardenscj@saojudas.org.br
@rardenpedrosa
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SEMANA BÍBLICA
O Santuário São Judas Tadeu promoverá uma Semana Bíblica, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, às 19h30 no
Salão Dehon, no modo presencial e online. O livro bíblico escolhido é o de Josué com a seguinte inspiração:
“O Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás” (Js 1,9). Os palestrantes serão:
Profª Dra. Maria Antônia Marques - Mestre e Doutora em Ciências da Religião pela Universidade
Metodista de São Paulo/SP. Professora do Instituto Teológico de São Paulo/SP (ITESP) e assessora
no Centro Bíblico Verbo. Atua na área de trabalho e pesquisa relacionada ao Intertestamento
(Período Grego).
Profº PhD Matthias Grenzer - Mestre em História (PUC-SP/2013); Doutor em Teologia
(Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen Frankfurt am Main/1995) e Pós-Doutor
em Teologia (PUC-Rio/2016). Professor da Faculdade de Teologia da PUC-SP. Leciona na área de
Literatura Bíblica. Desde 2011, lidera o Grupo de Pesquisa TIAT (Tradução e Interpretação do Antigo
Testamento).
Profº Ms. Pe. Cláudio Roberto Buss, SCJ - Mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia
Universidade Gregoriana (Roma/2013). Coordena a pós-graduação lato sensu em Direção e
Acompanhamento Espiritual (Faculdade Dehoniana, Taubaté/SP). Tem experiência na área
de Teologia, com ênfase em Teologia Bíblica, sobretudo nos estudos Lucanos, Literatura
Sinótica, Cartas Paulinas e Cartas Católicas. Doutorando em Teologia Bíblica pela PUC-SP.
Inscrições: www.saojudas.org.br/2022/08/11/semana-biblica-no-santuario/
Mais informações: tel. (11) 3504-5700, WhatsApp (11) 99239-2608 e site: www.saojudas.org.br.

LUZ DA FÉ: PODCAST!
O podcast Luz da Fé é uma produção semanal do Santuário São Judas
Tadeu em parceria com a atriz e radialista Inês Teixeira.
Agora você poderá escutar áudios com artigos especiais, publicados
no Jornal e Revista São Judas, para aprofundar seus conhecimentos e
sua fé católica! O podcast LUZ DA FÉ estará toda sexta-feira, ao meio
dia, com um novo episódio, no Spotify. Conf ira!

PREPARE-SE PARA O DIA DO PADROEIRO!
Na próxima edição da REVISTA SÃO JUDAS, de Outubro de 2022, a
programação completa da Novena e Festa do nosso Padroeiro, São
Judas Tadeu, no dia 28 de Outubro. Não perca!
E para ser membro da Família dos Devotos de São Judas Tadeu,
entre em contato pelo WhatsApp: 11 – 99204-8222.

BÊNÇÃO NA CAPELA DOS MILAGRES
No dia 26 de Setembro, haverá na Capela dos Milagres do
Santuário São Judas Tadeu uma cerimônia com orações e
bênção com a Relíquia de São Judas Tadeu, às 10h, presidida
por um Padre do Santuário. Acompanhe pela WebTV, ao vivo
ou pessoalmente, na entrada da igreja antiga, do lado direito,
à Av. Jabaquara, 2682. Venha conhecer a Capela dos Milagres!

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
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VOCÊ SABIA?

Bíblia:

A ESCRITURA SAGRADA
Anualmente a Igreja no Brasil dedica o mês
de setembro às Sagradas Escrituras. Em 2022,
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
nos incentiva a refletir acerca do livro de Josué. Por isso, em nosso artigo “Você sabia?”
queremos refletir um pouco mais acerca dessa Palavra Sagrada, que diariamente conduz
a nossa vida para a santidade.
Podemos ter dúvidas acerca da veracidade
da Sagrada Escritura. Para responder tal dúvida, assim diz o YOUCAT Brasil:
“É verdadeira a Sagrada Escritura? ‘Os livros
da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus, porque são
inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e têm Deus por autor.’
(Concílio Vaticano II, Dei verbum, nº 11)
A Bíblia não caiu do céu feita, nem Deus a
ditou a autômatos, isto é, escritores inconscientes. Antes, ‘para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-Se de pessoas
na posse das suas faculdades e capacidades,
para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores,
tudo aquilo e só aquilo que Ele queria’ (Concílio Vaticano II, Dei verbum, nº 11). Para que determinados textos fossem reconhecidos como
Escritura Sagrada, tiveram de ser aceitos pela
Igreja universal. Teve de existir, portanto, um
consenso nas comunidades: ‘Sim, é o próprio
Deus que nos fala por este texto, isto é mesmo
inspirado pelo Espírito Santo!’ Desde o século
IV estes escritos protocristãos estão fixados no
cânone das Sagradas Escrituras, tal como foram realmente inspirados pelo Espírito Santo.”
(YOUCAT Brasil, 2011, p. 20-21)
Na interpretação da Sagrada Escritura, um

dos erros que podem ser cometidos é o fundamentalismo, ou seja, ler a Bíblia como se
lê uma notícia de jornal, como se a mesma
tivesse apenas a intenção de relatar um fato
histórico. Dessa forma, encontraremos “erros”
em nossa leitura. Pois a Sagrada Escritura
não é, e nunca foi, um compilado de notícias
da vida de um povo. O YOUCAT Brasil nos ajuda a compreender ainda mais essa questão.
“Como pode a Sagrada Escritura ser ‘Verdade’, se nem tudo o que nela se encontra está
correto? A Bíblia não transmite precisão histórica nem conhecimentos científico-naturais. Também os autores eram filhos do seu
tempo. Eles partilhavam as concepções culturais do seu ambiente, em cujos erros, por
vezes, estavam presos. Não obstante, tudo o
que o ser humano precisa saber sobre Deus e
sobre o caminho da sua redenção encontra-se com infalível segurança na Sagrada Escritura.” (YOUCAT Brasil, 2011, p. 21)
Dessa forma, como então devemos ler as
Sagradas Escrituras?
“A Sagrada Escritura lê-se corretamente
se for lida em atitude orante, ou seja, com a
ajuda do Espírito Santo, sob cujo influxo ela
surgiu. Ela contém a Palavra de Deus, isto é, a
decisiva mensagem de Deus para nós.
A Bíblia é como uma longa carta de Deus
dirigida a cada um de nós. Por isso, temos de
acolher as Sagradas Escrituras com grande
amor e respeito. Primeiro, devemos realmente ler a carta de Deus, isto é, não isolar pormenores sem atender ao todo. Depois, devemos orientar esse todo para o seu coração e
mistério, ou seja, para Jesus Cristo, de quem
fala toda a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento. Portanto, devemos ler as Sagradas Escrituras na mesma fé viva da Igreja em que elas
surgiram.” (YOUCAT Brasil, 2011, p. 21)
A Palavra de Deus alimenta diariamente
nossa sede de Deus. Todavia, é preciso mergulhar em seus ensinamentos por meio da
leitura diária. Quem não abre os olhos e o coração para a Palavra perde a oportunidade
de crescer e amadurecer em sua caminhada
de vida espiritual. Incentivo a cada um de nós
ao exercício diário de leitura da Palavra numa
atitude orante e de acolhida. Que o mês de
setembro seja o início ou a continuidade de
nossa intimidade com a Palavra por meio da
oração diária com a mesma.
In Corde Iesu
Pe. Guilherme César Silva Rocha,scj
Vigário Paroquial no Santuário São Judas Tadeu,
São Paulo-SP

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

LIVRAI-NOS
DO MAL!
Cara leitora, caro leitor, devotos de São Judas Tadeu, a Oração do Pai Nosso que estamos meditando ao longo deste ano nos coloca diante de nosso Deus de uma forma tão
íntima – como Jesus também fazia – em que
somos levados como filhos ao seu encontro.
A Oração dominical (cf. CIC 2761) com que
Jesus nos presenteou, é um meio espiritual
para buscarmos o sossego e o alívio no colo
do Pai. E acrescenta para nos encher de esperança e alimentar a fé: “O que pedirdes ao
Pai, em meu nome, ele vos dará” (Jo 16, 23).
O texto da edição anterior desta revista,
que teve como tema: “Não nos deixeis cair
em tentação”, nos guia para o problema do
“mal”. A questão nos provoca sobre uma angústia que vem à tona: por que Deus não livra o mundo do mal, que constantemente
atinge os seus filhos?
Caros leitores, a existência humana está
constantemente em uma tensão, que parece
interminável, pois o caminho para Deus requer superar os obstáculos que o mal impõe
e contamos sempre com a providência divina
nesse sentido. Porém, já ouvimos ou lemos
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em algum lugar, a questão sobre se Deus é
impotente diante do mal para exterminá-lo,
ou o porquê Ele não age decisivamente contra a força maligna. Isso, tendo como pano
de fundo o dilema de Epicuro, filósofo grego,
que viveu entre 341 e 370 a.c. Dizia Epicuro
em linhas gerais: “ou Deus pode e não quer
evitar o mal, e então não é bom; ou não pode
e quer, e então não é onipotente”. Por ora,
não entramos nessa discussão e assumimos
o pensamento de que Deus não nos abandona jamais e a ação do mal é uma “consequência intrínseca da criação, que, limitada,
não é capaz de perfeição plena nem no físico
nem no moral” (T. QUEIRUGA, 2004).
Nesse sentido, a criatura humana sofre as
consequências do mal por ser criatura imperfeita e limitada. O mundo, por sua vez,
não é mal por ser imperfeito. Tudo o que
Deus criou é muito bom, ensina a Bíblia (cf.
Gn 1, 31). Porém, como podemos inevitavelmente conviver com a presença do mal, sem
nos deixar sucumbir a ele?
O Catecismo da Igreja Católica ensina que
o mal é Satanás, o Maligno, aquele que se

opõe a Deus para destruir o ser humano e
impedir o Plano de Salvação, realizada por
Cristo (cf. CIC 2851). Jesus em sua oração insiste em pedir ao Pai para que guarde os discípulos do Maligno (cf. Jo 17, 15), dando-nos
a visão de que é imprescindível o socorro de
Deus, enquanto caminhamos neste mundo,
contra as forças do antirreino que se insurgem contra toda criatura.
No contexto da petição: “Mas livrai-nos do
mal”, nos encontramos numa situação de
fragilidade, pois o que pedimos ao Pai revela que somos dependentes e carentes Dele.
Por vezes parece que a nossa força para
combater as insídias do Maligno é fraca. O
diabo, diz Pedro, é o adversário que nos “rodeia como leão a rugir, procurando a quem
devorar” (1Pd 5, 8).
Nessa lógica, o relato da Criação é curioso.
Diante da liberdade o ser humano, instigado pelo Malicioso, personificado na astuta
serpente (Gn 3, 1-13), que ilude e conspira, cai
em desgraça por sucumbir às artimanhas
do mal, ferindo o coração do Pai. O mal, portanto, é a realidade a ser combatida por nós,
com o recurso da Graça, pois, sem a presença de Deus em nossas vidas nos tornamos

Fotos: Priscila T. Nuzzi

DESTAQUE

impotentes sob a ferida que o mal causa. Por
isso, é preciso levar a sério a questão do mal
e a atuação de Deus no mundo.
Como não é possível o mundo sem o mal
até a Parusia de Jesus – segunda vinda de
Cristo (At 1, 11) – recorremos ao Senhor que
tem o poder de nos proteger e nos guardar
“contra os ardis do Diabo”. “Sabemos que somos de Deus” e, “quem se entrega a Deus
não teme o Demônio” (cf. CIC 2852).
A fórmula das petições na Oração do Pai
Nosso é como um conjunto de desejos que
veem do coração humano, que Jesus, em
resposta aos discípulos, ensinou à Igreja e
que nos ajuda decisivamente a perseverar
no “caminho de fé”. Pedir ao Pai que nos livre do mal, a última petição, é um pedido de
libertação frente ao maligno e, conduzidos
pelo Espírito Santo, é também um pedido
de ajuda para direcionar o nosso olhar para
o horizonte escatológico da eternidade e alcançar a vitória da salvação com mais otimismo e confiança na providência e na misericórdia do Pai.

Sami N. Abraão
agente de pastoral do Santuário São Judas Tadeu.
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

SÃO JUDAS TADEU,
Sabemos que o nome de uma pessoa pode
dizer muito sobre ela. Isso se aplica com o
nome do nosso Padroeiro, São Judas Tadeu!
Judas significa “louvor a Deus”, “exaltação
a Deus”. O nome Judas tem origem hebraica (iehudad), que chega ao grego traduzido
como ioudas e evolui para o latim Iudas, dando origem ao nome utilizado na língua portuguesa “Judas”.
Tadeu significa “coração”, “peito”, “seio”, “íntimo”. Vem do nome hebraico Taddáy, que
se deriva do grego Thaddaios, do latim Thaddaeus, que tem relação com o aramaico tedhayya e o árabe thady, que quer dizer “coração, peito, seio, íntimo”.
Portanto, Judas Tadeu significa aquele que
tem o “coração glorificado” ou “aquele que
tem o íntimo exaltado”.
Infelizmente, ainda nos dias atuais, muitas
pessoas confundem a figura de Judas Tadeu
com a de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu
Jesus Cristo. O “nosso” Judas, o Tadeu, muitas
vezes foi identificado como “irmão de Jesus,”
pois na sociedade judaica daquele tempo os
primos viviam juntos, com as famílias muito
próximas, no dia a dia. E Judas Tadeu era primo de Jesus, além de apóstolo, que o seguiu e
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evangelizou até dar a vida pela causa do Reino
de Deus. Por isso, é modelo aos seus devotos,
de discípulo e missionário.
Para a Igreja Católica, São Judas Tadeu é
considerado o santo das causas impossíveis
e emergenciais. Sua festa litúrgica é celebrada em 28 de outubro e, por esta razão, muitas pessoas utilizam este nome para batizar os
seus filhos em homenagem ao santo.
Quem tem devoção a São Judas sabe o
quanto ele é amoroso, e sempre intercede por
quem lhe pede essa “forcinha”. Acreditamos
que ele encontra-se bem próximo de Deus, lá
no Céu, vivendo intensamente todo o Amor
que o Criador emana.
Em seu Santuário, na Avenida Jabaquara,
em São Paulo/SP, já estamos preparando a
grande Festa litúrgica do Padroeiro, celebrada todos os anos com muita alegria e devoção
em 28 de outubro. São muitas as pessoas que
se dirigem para esse lugar sagrado, todos os
dias, com a fé e esperança de terem suas angústias e preocupações da vida amenizadas,
confiantes neste intercessor tão poderoso.
Como o seu próprio nome diz: aquele que tem
o “coração glorificado” não poderia deixar de
amparar, socorrer e até livrar todos que estão
aflitos, para que tenham também seus corações curados e elevados a Deus.
Que São Judas Tadeu nos ajude, nesses tempos tão difíceis de crises diversas, para que o
amor e a paz voltem a reinar nas famílias e restaurar os corações, amparados por um mesmo Pai celeste, que ama a todos com tanta
benevolência e misericórdia.
O livro da Novena a São
Judas Tadeu 2022 já está à
venda e nesse ano vai aprofundar a oração mais perfeita, pois foi ensinada pelo
próprio Mestre, Jesus: o Pai-nosso. Adquira o seu, por
apenas R$ 5,00 cada, na Loja
Oficial de artigos religiosos
do Santuário São Judas Tadeu, ou pelos contatos: (11) 2275-0724.
WhatsApp: (11) 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com.
Site: www.lojasaojudastadeu.

Priscila de Lima Thomé Nuzzi
Jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

TESTEMUNHO

Por emprego, São Judas Tadeu!
“No dia 28/02/22 estive aí na igreja pra agradecer pelas
bênçãos e pedir a intercessão de São Judas Tadeu pela graça de um emprego.
Porém, eu também não estava bem de saúde, estava com
sérios problemas gástricos, passava mal e sentia muitas dores e sem condições de fazer o tratamento por conta do desemprego. Mas a partir do momento que saí da igreja senti
que estava curada dessa enfermidade.
Desde aquele dia até hoje não senti mais absolutamente
nada, estou curada! Venho agradecer a intercessão de São
Judas Tadeu por essa graça alcançada, pela restauração da
minha saúde e confio na intercessão dele que em breve
darei meu testemunho pela graça alcançada do emprego abençoado. São
Judas Tadeu rogai por nós!”
Adriana Santos
São Paulo/SP

“Venho agradecer a São Judas Tadeu, a quem pedi
sua intercessão para que minha filha e meu sobrinho fossem aprovados em concurso público. Esse
mês, ambos foram chamados para tomar posse.
Agradeço a Deus e a Nossa Senhora também por se
fazerem presentes em momentos difíceis na saúde
de pessoas da família.”
Wanderleya Costa

Pontal do Araguaia/MT

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

UMA BOA PALAVRA
Querido leitor, certamente você tem um
amigo, ou até você mesmo tem muitas manias e costumes que não consegue interromper, inclusive que geram incômodos, ansiedade e nervosismo. Pensando nisto, existe
um termo que erroneamente usamos ao nos
referir a pessoas assim, que é o famoso TOC.
“Nossa você tem TOC?”. Mas espere, ter uma
mania, um costume, não significa ter TOC.
Precisamos, como sempre, ter calma, para
compreendermos o que é o comum e o que é
uma enfermidade.
Diversas são as representações artísticas,
como teatro e cinema, que já trataram sobre
o TOC, então agora vamos conversar sobre o
que é o TOC, suas nuances, acontecimentos e
como podemos lidar com ele.
Vamos entender o que significa esta sigla.
TOC é o que denominamos de Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Vamos agora compreender o que estas três palavrinhas significam
em nosso idioma e posteriormente o que a
saúde nos diz sobre esta doença. Segundo o
dicionário da língua portuguesa, transtorno é
uma situação que causa desconforto, é qual-
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quer inquietação que altere ou afete a saúde
de alguém. Já sobre obsessivo encontramos a
seguinte definição: aquilo que gera uma preocupação exagerada, e quanto ao compulsivo
nos é dito que é uma necessidade interna de
fazer algo, independente da própria vontade.
Pensando nestes significados do dicionário
já podemos perceber o quão intenso e complexo é o TOC, sendo assim, vamos agora o
compreender de maneira cientifica, ou seja,
conhecendo o que a ciência já sabe sobre o
Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
Como nos últimos meses, este é mais um
tema da área de saúde mental e insisto em
dizer, precisamos popularizar, tornar natural, os diálogos e compreensões sobre estes
temas. Por isso, trago um novo assunto, mas
novamente vinculado à saúde mental. Sendo assim, devemos entender que TOC é um
transtorno mental, ou seja, um transtorno psicológico. Transtorno este classificado junto
como um transtorno de ansiedade. Reforço
que são diversos os transtornos de ansiedade,
mas aqui falaremos especificamente do TOC.
De acordo com a Classificação Estatística

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 11), o “Transtorno Obsessivo-Compulsivo é caracterizado por ideias
obsessivas ou por comportamentos compulsivos recorrentes”. Estas ideias obsessivas são
entendidas como pensamentos, representações ou impulsos, “que se intrometem na
consciência do sujeito de modo repetitivo e
estereotipado”.
As pessoas portadoras de TOC costumam
sentir-se muito incomodadas com essas
ideias e comportamentos. Inclusive buscam
fortemente resistir a isso,
mas infelizmente não conseguem, mesmo que sejam
capazes de reconhecer que
isso advém de seus próprios pensamentos. Ou seja,
a pessoa sabe dos pensamentos, mas não consegue
controlá-los, já que se trata
de uma enfermidade.
Estes pensamentos e
comportamentos além de
serem desgostosos, causam também ações repetidas e muitas vezes estereotipadas. Devemos entender
que essa compulsividade
comportamental traz consigo uma ansiedade desesperadora sobre situações
que ainda podem acontecer. Essa ansiedade piora e
aumenta quando a pessoa
fica desesperadamente tentando controlar
estes pensamentos e ações. Atrapalha suas
ações cotidianas diárias, pois a pessoa vive
tentando prever algum evento que possa
lhe causar danos ou prever eventos em que
ele possa ser o causador de algum dano a alguém. Deste modo, podemos entender que
essa pessoa teme que coisas ruins aconteçam, e esse temor facilita as compulsões e
obsessões.
O impacto do TOC na vida da pessoa varia
de acordo com a frequência e intensidade
em que as compulsões e/ou obsessões acontecem. O diagnóstico da doença ocorre quando são identificadas compulsões e/ou obsessões nos portadores, quando isso toma muito

tempo na vida da pessoa, quando causa uma
angustia profunda, e também quando interfere na capacidade da pessoa.
Dentre as obsessões mais comuns estão, a
preocupação com objetos que não estão perfeitamente alinhados, dúvidas acerca de segurança como se o gás foi desligado ou se a
porta está realmente trancada, e a excessiva
preocupação com contaminação, por exemplo, se encostar em uma fechadura posso
contrair uma bactéria. As compulsões costumam ser respostas a estas obsessões, tais
como: verificar diversas vezes se o gás foi desligado ou
a porta foi fechada, limpar
incansavelmente aquela fechadura para que não seja
contaminado por nada, ordenar inúmeras vezes objetos que parecem estar desalinhados.
Atualmente os tratamentos disponíveis para o TOC
são medicamentos antidepressivos e terapia, sendo
que a modalidade de Terapia
Cognitivo-Comportamental costuma ser a
mais indicada, visto que é
necessária uma ação mais
especifica para uma alteração comportamental, e
esta abordagem terapêutica costuma ter resultados
mais rápidos para isto.
Por fim, quero como nos outros textos, reforçar a importância de sermos cuidadosos e
amorosos conosco e com nossos irmãos. Pois,
como nos é dito em Provérbios 12,25: “A aflição no coração do homem o deprime; uma
boa palavra restitui-lhe a alegria” assim, sejamos incentivadores uns dos outros; fazer piadas e brincadeiras com situações, que podem
na verdade ser uma enfermidade, só favorece
o desconhecimento e o atraso em tratamentos e cuidados conosco e com o próximo.

"De acordo com
a Classificação
Estatística
Internacional de
Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde
(CID 11), o Transtorno
Obsessivo-Compulsivo
é caracterizado por
ideias obsessivas ou
por comportamentos
compulsivos
recorrentes”.

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

SÃO JUDINHAS PARA CRIANÇAS
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Os mensageiros

de Deus

Vamos falar de três anjos muito importantes,
que aparecem na Bíblia muitas vezes: os
arcanjos: Miguel, Rafael e Gabriel, cuja festa
é comemorada no dia 29 de setembro.

SÃO MIGUEL ARCANJO
São Miguel é o padroeiro da Igreja Universal,
sendo representado pela figura de um soldado com uma espada na mão.
SÃO RAFAEL ARCANJO
O arcanjo Rafael é o "guia dos viajantes". A
Bíblia refere-se a ele como o acompanhante
do jovem Tobias durante sua viagem. Além
disso, Rafael, cujo nome significa "Deus cura",
é invocado para auxiliar na cura dos doentes.
Na Bíblia, na história de Tobias, é o arcanjo
Rafael quem indica ao jovem o remédio certo
para a cura de seu pai, que era cego.
SÃO GABRIEL ARCANJO
Gabriel é o arcanjo que foi enviado por Deus
à casa de Maria para dizer-lhe que ela seria

a mãe de Deus. Outra missão importante
de São Gabriel foi anunciar o nascimento de
João Batista, filho de Isabel, prima de Nossa
Senhora, e de Zacarias. O nome Gabriel significa "aquele que está diante de Deus".
Você sabia que os anjos são mencionados
mais de trezentas vezes na Bíblia (Antigo e
Novo testamento)?
Por isso, os anjos são muito queridos pelos
cristãos e, desde os primeiros tempos do cristianismo receberam por parte da igreja um
culto especial.
Os anjos tomam conta das almas de todas
as pessoas e são mensageiros de Deus, trazendo a nós um pouco da luz divina e levando
para o Senhor nossas ações e pensamentos.
Os anjos são, portanto, amigos prestativos e
fiéis, sempre dispostos a conduzir-nos pelo
caminho do bem e da virtude.

Você conhece alguma
oração pedindo a proteção
do seu Anjo da Guarda?
Escreva aqui essa oração!

NO MÊS QUE VEM, TEREMOS MAIS UMA ATIVIDADE. DIA 28 NOS
ENCONTRAREMOS NOVAMENTE NESTA REVISTA SÃO JUDAS. ATÉ LÁ!
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Após algumas
tribulações, procurei a igreja
de São Judas
Tadeu, fazendo
voto com ele.
Depois disso, foram somente bênçãos derramadas em minha vida e
na vida de minha família!”

Robis Ney de Assis

“Sou devota de
São Judas há 32
anos. Sou voluntária faz uns 10
anos.”

Maria de
Fátima Lima

“Eu sou devoto
de São Judas
Tadeu
porque
já participei de
vários eventos e
aí me sinto em
casa.”

José Carlos Penha

“Quero agradecer a intercessão
de São Judas
Tadeu por mais
uma graça alcançada. Depois
de muita luta,
consegui o meu tão sonhado
emprego.
Consagro a Jesus esse trabalho. Amém!”

“O meu namorado foi apresentado a São Judas
através dos seus
avós e de sua
mãe e desde então, ele passou a
ser um devoto comprometido e amoroso. Hoje é um
prazer acompanhá-lo nessa
jornada.”

Cassia Adriana
Matos Santos

“Sou devoto porque tenho muita
fé em São Judas
Tadeu. Eu já consegui muitas graças através da
sua intercessão.”

Juliana Aratti

“Pelo desenvolvimento do meu
filho Pedro, que
é autista.”

Fabiana
Aparecida de
Farias

José Ernesto Guerra

Colaboração de Graziela Bracco e Alessandra Tavares.

Agradecemos a todos que fazem parte da Família dos Devotos de São Judas Tadeu:
Whatsapp (11) 9 9204- 8222
e E-mail:
santuario@saojudas.org.br
DOAÇÕES ONLINE: WWW.SAOJUDAS.ORG.BR / DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO AG. 2818-5, C/C 0028-0, CNPJ 63.089.825/0115-02.
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Caminhos do Padre Dehon
e a JMJ em Lisboa/2023
Quem frequenta o Santuário São Judas Tadeu certamente já ouviu
falar no Padre Dehon em algum momento. Ele é o fundador da Congregação dos Padres que trabalham no Santuário, desde o início, há
82 anos. Os chamados Padres Dehonianos pertencem à Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, fundada pelo Pe. Leão
João Dehon, na França, em 28 de junho de1878.
Atualmente, os religiosos “dehonianos” seguem os ideais do fundador: revelar o Coração de Jesus aos irmãos e irmãs: ovelhas do rebanho e ovelhas afastadas. Querem ser o sinal do amor de Cristo, da
maneira como ele é o sinal do amor do Pai, evangelizando e trabalhando pela justiça social, não só nas paróquias e santuários, como no
Santuário São Judas Tadeu, mas também em colégios, faculdades,
orfanatos, creches, comunidades de recuperação de dependentes,
missões, shows musicais e meios de comunicação social, nos quatro
cantos do mundo.
No ano de 2023, quem quiser conhecer os locais onde o Pe. Dehon
viveu e ainda participar da grande Jornada Mundial da Juventude,
em Lisboa, com o Papa Francisco, terá essa oportunidade, em uma
viagem inesquecível! Serão 13 dias de peregrinação, de 28 de julho
a 09 de agosto de 2023, com a direção espiritual dos Padres Rarden
Pedrosa,scj e Cleiton dos Santos,scj. A peregrinação começará com
o desembarque na Bélgica (Bruxelas), percorre a França (La Capelle,
cidade natal de Pe. Dehon, Saint Quentin, onde o Padre Dehon fundou a Congregação e Paris, em igrejas que Pe. Dehon frequentou),
finalizará em Portugal, pois a capital, Lisboa, será a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, o encontro dos jovens do mundo
todo com o Papa. Terminada a Jornada, a peregrinação segue em
Portugal, com passeios por Lisboa e depois em Fátima, onde Nossa
Senhora do Rosário apareceu aos pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco, com visita à Basílica, Cova da Iria e participação na Procissão
das Velas.
Você poderá participar de tudo isso, com a ATM TRAVEL - Fone (11)
2729-8040 WhatsApp (11) 95478-9447. Para mais detalhes, preencha
o formulário em nossa Secretaria Paroquial ou no link: https://forms.
gle/nCHPQ1aGAwJqWeiKA
Vamos juntos nos programar para visitar os “Caminhos do Padre
Dehon” e também participar da JMJ 2023?
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NESTE MÊS DE SETEMBRO, O SANTUÁRIO
LANÇA A BÍBLIA DE SÃO JUDAS TADEU.
São Judas Tadeu, escritor sagrado, quer entrar na sua casa!
Por meio da Palavra de Deus façamos parte deste chamado para
anunciar a Boa Nova de Jesus.

Foto: Renata Souza

Aproveite e adquira a Bíblia comemorativa dos 25 anos
de nosso Santuário na Loja Oficial de Artigos Religiosos
São Judas Tadeu ou através do site:
www.lojasaojudastadeu.com.!

Já dizia São Jerônimo que “Ignorar as escrituras é ignorar a Jesus Cristo!” Agora você
pode adquirir a nova Bíblia comemorativa dos 25 anos da oficialização e consagração
deste templo como Santuário São Judas Tadeu Apóstolo e Mártir, pelo então Cardeal
Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns.
A Bíblia de São Judas Tadeu comemorativa tem um encarte especial com a história
deste Santuário como Casa de Devoção, além da biografia e oração a São Judas Tadeu
e fotos exclusivas, por apenas R$ 29,90 cada!
Você pode adquirir a Bíblia de São Judas Tadeu na Loja oficial 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
Essa Bíblia você precisa ter em sua casa, devoto e devota de São Judas Tadeu!

AJUDE-NOS A EVANGELIZAR!
Participe da Família dos Devotos de 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.

