REVISTA DA FAMÍLIA DOS DEVOTOS DE SÃO JUDAS TADEU

EDIÇÃO
ONLINE

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – NÃO PODE SER VENDIDA

ANO XI – Nº 124
OUTUBRO DE 2022

A

A última parte da oração do Pai-nosso que afirma: Deus é rei fiel!
e Festa de São Judas Tadeu em 28 de Outubro!

E mais:
Programação
da Novena
REVISTA
SÃO
JUDAS - OUTUBRO
DE 2022

NESTA EDIÇÃO

2
4
5
6
8
9

PENSAR E
COMPREENDER
A globalização do século XXI a
partir da Evangelii Gaudim
V O C Ê S A B I A?
Por que razão Jesus
chamou 12 Apóstolos?

SÃO JUDAS E VOCÊ

DEFINA SUA
DEVOÇÃO A
SÃO JUDAS TADEU
EM UMA PALAVRA

NOTÍCIAS DO
SANTUÁRIO SÃO
JUDAS TADEU
DESTAQUE
O significado de “Amém”!
POR DENTRO DO
SANTUÁRIO
Por trás da imagem
de São Judas Tadeu
SER JOVEM
Sensatez no cuidar

10

TESTEMUNHO
Gratidão a São Judas

13

NÓS SOMOS DEVOTOS
DE SÃO JUDAS TADEU

@lauraapinto
Amor e gratidão

@rosas0574
Amor

@bete_cabral10
Fé

@paradapaulo
Amor

@cema_santana
Compaixão

@jaquesacaro
Gratidão

@dani.calleja_
Confiança

@marafends
Devoção

@salete.barbosa.94
Gratidão

@paulo.dfranco
Bênçãos

@izabellcrhris
Meu porto seguro

@eduardomiedega
Família

Colaboração de Nubia Souza

EXPEDIENTE
A Revista São Judas é uma publicação
mensal do Santuário São Judas Tadeu.
Av. Jabaquara, 2.682 - Jabaquara São Paulo/SP - CEP 04046-500
Tel: (11) 3504-5700
Pároco e Reitor: Pe. Daniel Ap. de Campos,scj.
Diretor: Pe. Rarden Pedrosa,scj.
Jornalista Responsável: Priscila Thomé Nuzzi,
MTb nº 29753 L. 131 F. 26.
Revisão: Pe. Aloísio Knob, scj.
Capa: Priscila T. Nuzzi.
Diagramação: Daniel Ramos danramosdesign@gmail.com
Fotos: Arquivo Santuário SJT
Contato: comunicacao@saojudas.org.br

AINDA NÃO SEGUE O PERFIL OFICIAL DO SANTUÁRIO
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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 Outubro/2022 (edição número 124) 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!

EDITORIAL

AMÉM!
ASSIM SEJA!
Chegamos ao mês em que festejamos nosso padroeiro, São Judas Tadeu. Durante dois
anos estivemos reclusos e não conseguimos
expressar nossa alegria por todas as graças alcançadas por intermédio de São Judas Tadeu.
Com certeza muitos pedidos e graças foram
alcançadas em 2020 e 2021, enquanto fomos
orientados a viver o distanciamento social.
Em 2022, iremos expressar nossa gratidão
com uma linda festa que será um marco para
a retomada das atividades litúrgicas e externas. A novena de São Judas Tadeu acontecerá de 18 a 26 de outubro, na igreja nova, após
a missa das 15h e às 19h30. Lembramos que,
durante a novena, não haverá missa às 19h30,
com exceção de domingo (23/10).
Aprofundaremos na novena a importância
da oração do Pai nosso, cujo tema será “São
Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal”. Durante os dias da novena
teremos a oportunidade de expressar nossa gratidão com um gesto concreto para as
ações caritativas da Obra Social São Judas

Tadeu. Venha festejar conosco, expressar sua
gratidão ou fazer sua prece por meio da intercessão de São Judas Tadeu, intercessor
das causas impossíveis.
Ao terminar de rezar a oração do Pai nosso pronunciamos “amém”, que quer expressar nossa confirmação final a tudo o que foi
dito anteriormente. Finalizar uma fala com
“amém”, é confirmar, com um gesto de fé,
o que foi rezado. A palavra “amém” expressa um “assim seja”, dito de forma convicta,
como selo de certeza nas palavras pronunciadas. Na missa, quando começamos o rito
da comunhão, não se deve dizer o “amém”
no final da oração do Pai nosso, pois o padre
continua a oração sozinho quando diz: “Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos
hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador”. E o povo responde
de forma solene com o: “Vosso é o Reino, o
poder e a glória para sempre”. Dessa forma,
a oração é integrada não como um acréscimo, mas como parte fundamental do ritual
da Santa Missa.
Venha participar da novena e festa de São
Judas Tadeu! Adquira seu livro da novena
na loja oficial do Santuário ou nas livrarias
Paulus. Acompanhe as atividades do nosso Santuário pela WebTV (Youtube e Facebook), WebRádio (www.radiosaojudastadeu.
com/) ou por meio do nosso Instagram (@
saojudastadeusp). Nossos horários de missa
são: de segunda a sexta-feira: 7h, 9h, 12h, 15h,
17h e 19h30; sábado: 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30;
domingo: 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e
19h30. Seja sempre bem-vindo(a) ao Santuário São Judas Tadeu!

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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A GLOBALIZAÇÃO DO SÉCULO XXI
A PARTIR DA EVANGELII GAUDIUM
Somos uma Igreja viva, que deve anunciar
com alegria o Evangelho, que é o próprio Cristo Palavra, Verbo que se fez carne. (cf. Jo 1,118). A Igreja Católica Apostólica Romana é caracterizada não pelo tempo quaresmal, mas
sim pelo riquíssimo tempo pascal, isto é, parafraseando o Papa Francisco em sua primeira Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium,
há cristãos que vivem uma quaresma plena
deixando de ressuscitar com Jesus Cristo.
(cf. EG 6). A alegria de ser um anunciador do
Evangelho não está alicerçada somente num
sorriso exterior, mas na certeza e no testemunho de ser um cristão no mundo, de ser identificado com o Cristo. Esta é a nossa missão
fundante, anunciar a alegria de ser de Cristo.
A Igreja é chamada a ser uma “mãe de coração aberto”, que acolhe suas ovelhas, que cuida de seu rebanho, afinal a religião não pode
se tornar um peso na vida de seus seguidores,
mas deve dar leveza para que o cristão se coloque no seguimento. O Papa Francisco nos
anima a estudar os “sinais do tempo e seus
desafios atuais”, entre eles, sociais, culturais
e econômicos. Em meio às “famosas crises”
do mundo de hoje, é preciso esforçar-nos por
uma espiritualidade missionária que considera o outro como pessoa humana, isto é, filho
muito amado do Pai, afinal recuperemos e
valorizemos os compromissos com o próxi-
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mo, pois nele está a presença do próprio Cristo, que também assumiu na cruz os problemas de toda a humanidade. Cada um de nós
é convocado pelo Papa Francisco a resgatar
a dignidade de nossa própria criação, ou seja,
fomos criados à imagem e semelhança de
Nosso Pai. Desta maneira, não podemos deixar-nos influenciar pelo caráter individualista
e solitário que hoje norteia as relações, inserindo o ser humano num vazio indiferente e
alheio ao próximo. Enfim, o Papa nos exorta
a descobrirmos a mística de vivermos juntos,
em comunidade. (cf. EG 87).
Os principais aspectos que caracterizam o
século XXI é o impacto do progresso científico e tecnológico que, desencadeado a partir
dos finais dos séculos XIX e XX, provocou alterações radicais na vida política, econômica,
social, cultural e eclesial do mundo inteiro.
Devido a este desenfreado progresso, surgiu
a globalização, caracterizada pela evolução
da tecnologia, das comunicações, dos meios
de transportes, dos sistemas de informação
e do avanço da pesquisa científica. Porém,
afirma o filósofo Vattimo: “[...] o ideal do progresso é vazio, seu valor final é o de realizar
condições em que sempre seja possível um
novo progresso”.
O Papa Francisco já nos exortou várias vezes
para apurarmos nossa atenção para essa glo-

Foto:www.unsplash.com
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balização, que ele denominou na sua Mensagem para a Quaresma do ano de 2015, como a
“globalização da indiferença”. A globalização
se difundiu no mundo do século XXI de tal
forma desenfreada, que o seu controle fugiu
das mãos do ser humano. Principalmente, o
avanço dos sistemas de informação, no qual
as notícias podem ser acessadas pelo ser humano através do mundo virtual em tempo
real. O que também influenciou os relacionamentos interpessoais familiares, eclesiais e
sociais. O avanço, a produção rápida marca a
globalização dessa indiferença do século XXI. A globalização marca um novo tempo
histórico, uma nova situação
socioeconômica,
político-cultural e ideológico-religiosa, que assinala o momento
atual da história.
O nascimento desta “nova
cultura” contemporânea é
marcado por uma série de
mudanças. Há um conjunto
de valores que o ser humano acreditava, e
agora foram esquecidos, para o advento de
novos. Os valores a serem ensinados aos jovens que parecem não ser mais possível da
mesma forma como se dava “antigamente”,
os rumos da política depois da queda dos
regimes socialistas, a perda de confiança na
capacidade da ciência de construir um mundo melhor para todos, frente às ameaças
ecológicas e à permanência da desigualdade
social, os desmascaramentos da nossa visão
de mundo como imposições de uma cultura
dominante sobre outras que não puderam se
expressar nas mesmas condições, tudo parece nos remeter a uma espécie de dissolução
do que julgávamos até então como sendo,
simplesmente, “a realidade”.
Assim, se faz necessário termos um renovado ardor missionário impulsionado pelo Espírito Santo. (cf. EG 259). “Uma evangelização
com espírito é muito diferente de um conjunto de tarefas vividas como uma obrigação pesada, que quase não se tolera ou se suporta
como algo que contradiz as nossas próprias
inclinações e desejos”. (EG 261). Nós, Igreja viva e ardente tem a “missão de iluminar,
abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar”.
(EG 274). O Sumo Pontífice exorta-nos acerca

do exemplo de Maria, como a Mãe da evangelização. Pela intercessão de Nossa Senhora,
apresentada como Mãe da humanidade radicada aos pés da cruz, o Papa pede que tenhamos um estilo mariano na atividade evangelizadora.
O Sumo Pontífice chama a nossa atenção
para a adesão de fé necessária no processo de
mudança da sociedade, baseada na alegria
da evangelização, no anúncio do Cristo-Palavra. Ele vai trançando algumas setas necessárias a serem revistas pelos evangelizadores,
no processo de resgate da
dignidade do ser humano,
para que possam, ao longo
da vivência do próprio Evangelho, apontar para Aquele
que é o fundamento de tudo,
Aquele que é a verdadeira
meta da evangelização, Jesus Cristo. “Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do
Evangelho, despontam novas
estradas, métodos criativos, outras formas de
expressão, sinais mais eloquentes, palavras
cheias de renovado significado para o mundo
atual. Na realidade, toda a ação evangelizadora autêntica é sempre ‘nova’”. (EG 11).
Nesta perspectiva, sabemos que o Pai é a
fonte de toda ação evangelizadora, Jesus é
quem realiza a ação evangelizadora da Igreja,
Ele é o objeto da evangelização e vai à frente,
o Espírito Santo é a dinamicidade que nos impulsiona e nos dá as forças necessárias para
permanecermos no caminho da evangelização. Não obstante a adesão de cada ser humano, que por uma crença a mensagem de
Cristo, prega em todas as culturas os valores
por Ele instaurados. Assim, o próprio agir de
Cristo pela sua Igreja penetra o coração do
mundo e o transforma, o que possibilita a
uma escatologia terrena, isto é, participar já
aqui na terra, as coisas reservadas para o alto.

"A Igreja é chamada
a ser uma 'mãe de
coração aberto', que
acolhe suas ovelhas,
que cuida de seu
rebanho"

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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NOVENA DE SÃO JUDAS TADEU 2022
“São Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal”
De 18 a 26 de outubro celebraremos no Santuário a novena de São Judas Tadeu. Em 2022 a novena
terá como tema “São Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal”.
O livro da novena de São Judas Tadeu já está à venda na loja oficial de artigos religiosos do Santuário
(www.lojasaojudastadeu.com). Adquira sua novena para rezarmos em família e em comunidade.
Aprofundaremos nossa fé e devoção por meio dos textos bíblicos, devocionais e litúrgicos em
preparação para a festa de São Judas Tadeu no dia 28 de outubro.
PROGRAMAÇÃO
Dia: de 18 a 26 de outubro
Local: igreja nova
Horário: Vespertino: após a Missa das 15h;
Noturno: às 19h30
Obs.: Lembramos que a novena não acontece dentro da Missa. Por isso, de 18 a 26/10 não haverá
Missa no Santuário às 19h30, com exceção do dia 23/10 (domingo). Dessa forma, durante a novena
as intenções de 7º e 30º dia de falecimento serão acolhidas somente para a Missa das 15h.
A novena será transmitida diariamente nos dois horários (após a Missa das 15h e às 19h30), através
da WebTV São Judas Tadeu, em nosso canal no Youtube (Santuário São Judas Tadeu), e em nossa
Web Rádio (radiosaojudastadeu.com).
No dia 27/10, véspera da festa de São Judas Tadeu, haverá Missa com ladainha de São Judas Tadeu,
às 15h, na igreja nova.

LIVRO DA NOVENA

São Judas Tadeu, a
oração do Senhor e a
fraternidade universal.

Você poderá adquirir o livro da Novena a São Judas Tadeu 2022 visitando a
Loja Of icial do Santuário São Judas Tadeu, ou pelos seguintes contatos: (11)
2275-0724 / WhatsApp: (11) 99338-0758 / E-mail: contato@lojasaojudastadeu.
com. / Site: www.lojasaojudastadeu.com
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022:
Missas na igreja nova: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h10 (transmitida pela TV Aparecida), 11h, 13h, 15h (transmitida
pela WebTV e Web Rádio) e 18h30.
Missas campais (na Av. Jabaquara, em frente à igreja nova): 10h, 12h (presidida por Dom Ângelo
Mezzari,RCJ), 14h, 16h, 17h (transmitida pela Rádio 09 de julho - presidida pelo Cardeal Dom Odilo
Scherer, Arcebispo metropolitano de São Paulo) e 19h30.
Procissão com a imagem de São Judas Tadeu: após a Missa das 17h (trajeto: Av. Itacira até a Rua
Itavuru, retornando pela Av. Piassanguaba até a Av. Jabaquara).

Apresentação Musical: das 20h30 às 21h30 (Av. Jabaquara,
em frente à igreja nova) com Banda Vida Reluz e Anjos de
Resgate.

Confissões: das 05h às 21h no Salão Dehon. Entrada pelo corredor 149 (Al. dos Guaiós, rua atrás das
igrejas).
Bênçãos: das 05h às 21h na Sala São Judas.
Secretaria, Loja e Velário: das 05h às 21h.
Café São Judas: das 06h às 21h.
Praça de alimentação: das 06h às 21h na Alameda dos Guaiós (rua atrás do Santuário).
Assessoria de Imprensa: das 06h às 18h na Sala Irmão Vicente.
Ambulatório: para atendimento emergencial no corredor 145 das 06h às 21h.

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?
sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja.”
(Mt 16,18) Do especial lugar de Pedro entre os
Apóstolos proveio o ministério papal. (YOUCAT Brasil, 2011, p. 61)
POR QUE SE CHAMA
A IGREJA “APOSTÓLICA”?
A Igreja chama-se “apostólica” porque ela,
fundada pelos Apóstolos, baseia-se na sua
Tradição e é guiada pelos seus sucessores.
Jesus chamou os Apóstolos como Seus colaboradores mais próximos. Eles eram as Suas
testemunhas oculares. Após a Sua ressurreição, apareceu-lhes reiteradas vezes, deu-lhes
o Espírito Santo e enviou-os ao mundo como
Seus mensageiros plenipotenciários. Na Igreja jovem, eram a garantia da unidade. Atra-

"São Judas Tadeu é um dos
12 Apóstolos de Cristo!”
POR QUE RAZÃO JESUS
CHAMOU 12 APÓSTOLOS?
Jesus tinha, à Sua volta, um grande círculo
de discípulos, homens e mulheres. Deste círculo, Ele escolheu doze homens, a quem deu
o nome de Apóstolos (Lc 6,12-16). Os Apóstolos
foram formados especialmente por Ele, que
lhes confiou diversas tarefas: “Enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os doentes.”
(Lc 9,1-2) Também apenas a estes doze Apóstolos confiou, na Última Ceia, uma nova missão:
“Fazei isto em memória de Mim!” (Lc 22,19)
Os Apóstolos tornaram-se testemunhas da
ressurreição de Jesus e garantia da Sua Verdade. Eles continuaram a missão de Jesus
após a Sua morte; e escolheram bispos para
seus sucessores. Os sucessores dos Apóstolos partilham, ainda hoje, do pleno poder
transmitido por Jesus: eles guiam, ensinam
e celebram a Liturgia. A união dos Apóstolos
tornou-se o fundamento da unidade da Igreja (Sucessão Apostólica). Entre os Apóstolos
ainda se destaca Pedro, a quem Jesus concedeu uma especial autoridade: “Tu és Pedro;
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vés da imposição das mãos, transmitiram aos
seus sucessores, os bispos, o seu envio e os
seus plenos poderes. E assim foi até hoje. Este
processo é designado por Sucessão Apostólica. (YOUCAT Brasil, 2011, p. 85)
QUE MISSÃO TÊM OS BISPOS?
Os bispos têm a responsabilidade pela Igreja
local a eles confiada, assim como a responsabilidade pela Igreja universal. Exercem a sua autoridade em comunhão mútua e em proveito
de toda a Igreja, sob a orientação do Papa.
Os Bispos devem ser, antes de mais, Apóstolos, isto é, testemunhas fiéis de Jesus, que
pessoalmente os chamou à Sua intimidade e
os envia. Por isso, eles trazem Cristo à humanidade e a humanidade a Cristo, mediante o
seu anúncio, a celebração dos Sacramentos e
a condução da Igreja. Enquanto sucessor dos
Apóstolos, o Bispo exerce o seu ministério por
força de autoridade apostólica que detém;
ele não é um funcionário ou uma espécie de
assistente do Papa, mas atua com ele e sob a
sua orientação. (YOUCAT Brasil, 2011, p. 89-90)
Fonte: YOUCAT Brasil. Catecismo Jovem da
Igreja Católica. São Paulo: Paulus, 2011

Foto:Arquivo Santuário SJT

DESTAQUE

Amém!

Santo Agostinho dizia: “O teu símbolo seja
para ti como um espelho. Olha-te nele para
veres se crês tudo o que declaras crer e alegra-te cada dia por tua fé. Ele se referia a
todo cristão que professava sua fé através da
Oração do Credo. Era preciso entender, acreditar e assentir com o “Amém” final, como
até hoje fazemos.
Assim, em cada oração ou proposição que
fazemos, dizemos ao final esta palavra tão
forte que significa “assim seja”, “estou de
acordo”, “é verdade, eu creio”.
Mas o que significa esta pequenina palavra? De onde ela vem?
Amém não é UMA palavra, mas a junção
de três letras hebraicas (alef, mem e nun)
onde cada uma inicia uma palavra diferente.
“Amen” é um acrograma, que é uma palavra
formada pelas iniciais de outras palavras .

As palavras hebraicas que tem essas iniciais são:
Elohim (representada – na imagem acima
– pela letra “alef” (da direita) significa Deus.
Melech (representada pela letra “mem”, a
do meio na imagem) significa Rei.
Neeman (representada pela letra “nun”, da
esquerda) significa Fiel.
Portanto, o significado da palavra amém é:
Deus, rei fiel ou Deus é rei fiel.
Essas informações nos fazem refletir sobre
o que dizemos ao fim de cada oração ou até
em conversas, quando alguém nos deseja
coisas boas e respondemos “amém”.
É assim que expressamos nossa concor-
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dância com tudo que ouvimos. Numa assembleia litúrgica somos chamados a responder
amém por diversas vezes. Isto acontece também em outras línguas ou outras liturgias.
Na Santa Missa, rezamos o Pai Nosso e ao
seu final não dizemos amém, porque concluímos esta oração com uma outra frase:
“Vosso é o Reino, o Poder e a Glória, para
sempre”.
Essa é uma aclamação do início do Cristianismo e é feita intercalada nas orações que o
presidente da celebração faz a seguir do Pai
Nosso, como uma ampliação ou desenvolvimento da oração – chama-se embolismo.
Depois do Pai Nosso o sacerdote faz algumas
petições pelo povo de Deus, inclusive pela
paz. Por isso, o nosso Amém vem ao final
dessas petições. Por outro lado, quando rezamos o Pai Nosso fora da Santa Missa, assim
que o terminamos dizemos nosso Amém.
Mas voltando para nossa fonte que é a Bíblia, encontramos Jesus pronunciando essa
palavra mais de uma vez, não só no final de
orações mas no início de frases. O que quereria significar isto? Por exemplo, quando no
Antigo Testamento, em Isaías 65,16 a, vemos
o profeta se referir a Deus, ele o faz dizendo
que é o “Deus da Verdade”. E no Evangelho
de São João 6,47, vemos o Mestre dizer “Em
verdade, em Verdade vos digo...” A palavra
usada nos originais, tanto em Isaias como
em João, é “Amém”. Isso nos remete a um

Fotos: Arquivo Santuário SJT

DESTAQUE

outro significado da palavra, outro uso, isto é,
aí a palavra quer dizer com certeza, em verdade, certamente, digno de crédito, digno
de fé, confiável”.
“Na verdade, na verdade eu vos digo:
Aquele que crê em mim tem a vida eterna. (Jo 6,47 ). Conforme a Tradução grega,
“ Amen, amen lego hymin, ho pisteuon eis
eme echei zoen aionion”. Jesus atesta como
VERDADEIRO o que Ele diz. É a afirmação
com convicção.
Falando em origem, etimologia, “amém”
deriva do verbo “aman”, significa “que conste”, “em verdade”.
E para terminar, vemos em Apocalipse 3,14,
essa palavra aparecer como um título: “JESUS É O GRANDE AMÉM”. JESUS é a Verdade, Ele é a promessa cumprida, Ele é confiável, digno de fé. Jesus é o grande amém.
Que cada um de nós, ao pronunciar essa
palavra, o faça com a devida reverência porque ela é nosso assentimento e concordância com as verdades da nossa fé.

Annete de Santis Martos Garcia
agente de pastoral do Santuário São Judas Tadeu
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

POR TRÁS DA IMAGEM DE

SÃO JUDAS TADEU
“Imagem é tudo hoje em dia”, alguém poderá pensar. Para uma abordagem mais filosófica, a imagem mostra apenas parte de uma
realidade, como a que se quer apresentar, em
redes sociais, por exemplo. O que há por trás
da imagem é o que mais importa. Assim é o
que representa, na Igreja Católica, a foto ou escultura. Serve para lembrar que a santidade é
possível e que ao olharmos para ela podemos
nos motivar a sermos santos também.
As imagens que representam os santos e
santas de nossa devoção foram modeladas
por algum artesão que imaginou como poderia ter sido o santo ou a santa. Antes da criação da fotografia, as gerações posteriores não
poderiam saber como foi exatamente a figura
do santo: se era alto ou baixo, gordo ou magro,
amarelo, pardo vermelho, branco ou negro.
A imagem de São Judas Tadeu no altar central
da igreja antiga do nosso Santuário, por exemplo, é diferente da imagem de São Judas Tadeu
de outras igrejas no Brasil e até de outros países.
Mas o que mais coincide nessas imagens é a
presença da Bíblia. O apóstolo é o autor da Epís-

tola ou Carta de Judas, um dos livros que compõem o Novo Testamento da Bíblia Sagrada.
Machadinha ou porrete?
Na imagem de São Judas Tadeu é possível
ver o machado, como na representação que
temos no Santuário da Avenida Jabaquara.
Em algumas igrejas, São Judas Tadeu é representado segurando um porrete em uma das
mãos. Não se sabe exatamente quais foram
os instrumentos utilizados para o martírio do
Santo Apóstolo, que pode ter sido morto a golpes de porrete, lanças e machados. Sabe-se
que Judas Tadeu foi morto pelos sacerdotes
pagãos de maneira violenta, na Pérsia (atual
Irã), em 28 de outubro do ano 70. O instrumento utilizado no martírio é lembrado nas
imagens apenas para lembrar que através do
martírio, o santo alcançou a glória celestial,
testemunhando sua fé em Cristo com a própria vida. E através desse martírio, não só na
época em que aconteceu, mas até hoje, ocorrem muitas conversões e milagres.
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Significados das cores
Na sua imagem, São Judas Tadeu veste uma
túnica verde para representar a vitória da vida
sobre a morte, de acordo com a tradição cristã.
Verde representa a esperança da ressurreição.
Já o manto sobre a túnica, na cor vermelha,
como o sangue, é para lembrar seu martírio,
por não negar a fé em Jesus Cristo, após ser
capturado por sacerdotes pagãos, incomodados com a sua pregação.
Em nosso Santuário São Judas Tadeu a imagem do Padroeiro fica num nicho com um
fundo de pastilhas azuis e algumas estrelas
douradas sobrepostas, que nos remetem ao
Céu, possível e acessível a todos que crêem.
Confusão com o outro Judas
Em algumas imagens de São Judas Tadeu
é possível encontrá-lo apontando para um
medalhão no peito estampado com a face de
Jesus, representando sua fé no Mestre, o ponto de passar pelo martírio por ele e também
para lembrar que era seu primo, diferenciando-o de Judas Iscariotes, o traidor. Aliás, por
esse motivo, Judas Tadeu quase foi esquecido
pelos cristãos. Este Santuário da Avenida Jabaquara tem grande importância na divulgação
desse intercessor junto a Deus.
O importante é que as imagens diferentes
apontam as mesmas características de São
Judas Tadeu que mais importam, de que ele
foi apóstolo e mártir!
História da nossa imagem
Em 1940, ano em que nossa comunidade foi
criada, estava chegando a Festa do Padroeiro
e ainda não havia a imagem de São Judas Tadeu para participar da primeira Procissão e da
missa solene, em 28 de outubro. Então encomendaram de Portugal, uma imagem de São
Judas talhada em madeira. Mas chegou a informação de que o “santeiro” não conseguiria
modelar e enviar ao Brasil a imagem a tempo.
A saída encontrada pelo nosso primeiro Pároco, o Pe. João Buscher, foi encomendar aqui
em São Paulo mesmo uma imagem de gesso. A esse problema juntou-se outro: ninguém
tinha um modelo para esculpir a imagem.
Como seria São Judas Tadeu? Recorreram à
fábrica especializada do Marino Del Favero,
que também não tinha nada sobre o santo.
Não havia internet nem livros de fácil acesso
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naquela época com alguma referência. Informaram que São Judas Tadeu era um dos doze
apóstolos de Cristo e que havia morrido a machadadas por pregar o Evangelho. Então, funcionou a imaginação fértil do artista.
Segundo relatos escritos do próprio Pe. João
Buscher: “Marino Del Favero não tinha modelo. Achou que a imagem de São José servia,
modificando-a, colocando um livro no lugar
do Menino Jesus e uma lança no lugar do lírio,
de maneira que todas as imagens e estampas
feitas desde então e que são introduzidas nas
igrejas, capelas e oratórios particulares têm
esta imagem como modelo. (...) Esta ficou
sendo a imagem oficial de São Judas Tadeu.
Imagem esta que, grandes ou pequenas, enfeitam hoje igrejas, capelas e lares do Brasil”.
Até hoje essa imagem de São Judas Tadeu,
próxima ao altar de São José, é a milagrosa
imagem de nosso Padroeiro venerada por tantos fiéis, na chamada igreja antiga. Essa imagem que em 1940, foi custeada pela família
Heitzmann, passou por algumas restaurações
e novas pinturas, mas é a mesma na essência.
A última intervenção foi realizada em 2000
pela artista plástica e paroquiana Sinara Trein
de Aguiar, que doou o serviço de restauração e
pintura por gratidão a graças alcançadas. Essa
imagem é toda de gesso e tem 1,57 cm de altura. Possui a Bíblia Sagrada na mão direita,
que é a Palavra que ele pregou e a machadinha, na mão esquerda, com a qual foi morto.
Foco nas virtudes do santo(a)
Na verdade, qualquer imagem pode ser a
imagem de qualquer santo. O que caracteriza a imagem são os símbolos das virtudes do
santo. Essas virtudes os devotos devem procurar imitar para venerar o santo de sua devoção.
São Judas Tadeu, em sua imagem, nos ensina que não podemos medir esforços para
propagar o Evangelho e o Reino de Deus, e se
preciso for, até dar a vida por esse propósito
valerá a pena. A recompensa será o Céu prometido a todos aqueles que se empenharem
como ele. Você que é devoto e devota de São
Judas Tadeu, já tinha pensado nesse significado da sua imagem?
Priscila de Lima Thomé Nuzzi
Jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Foto:Arquivo Santuário SJT

SER JOVEM

Sensatez no cuidar
Outubro chegou e com ele muitas datas
especiais. Aqui em nosso Santuário, é o mês
em que festejamos nosso padroeiro, São Judas Tadeu. Em nosso país celebraremos o
Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. E no mesmo dia em
que festejamos nossa Padroeira, também
lembramos algo muito especial, as crianças,
pois socialmente neste dia é celebrado o Dia
das Crianças.
Este é justamente o tema que hoje quero tratar, as crianças, a infância. Em especial
como ela deveria ser valorizada, cuidada, respeitada, e infelizmente nem sempre é o que
ocorre. Por isso, hoje falaremos de abuso infantil, um assunto intenso, complexo e que
precisa ser tratado com delicadeza e amor.
Muitas vezes alguns assuntos não são dialogados, pois grandes tabus são colocados sobre eles, e assim acabamos não conversando
e pensando estes temas.
Aqui no Brasil, existe uma lei específica para
proteger as crianças. Assim, temos o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) que por lei
assegura os direitos e deveres que competem

à fase da infância e adolescência. Sendo que
o ECA compreende por criança alguém de 0
a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos de
idade, sendo que em casos específicos isto é
alongado por lei até os 21 anos.
Segundo o ECA, toda criança e adolescente
tem direitos assegurados por lei, tais como: direito à vida e saúde; direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; direito à convivência familiar e comunitária. Além disso, estas crianças
e adolescentes têm o direito ao acesso a tudo
o que pode "facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade".
Tendo mencionado tudo o que é por lei assegurado à criança, vamos compreender a definição de abuso infantil. Por definição, abuso
infantil ou maus-tratos infantis são compreendidos como toda e qualquer forma de violência à qual uma criança é exposta. Sendo assim,
essa exposição pode ser a violência psicológica, física, emocional, negligência, exploração,
sendo que a exploração pode ser de todo tipo,
sexual, profissional e o que mais a criatividade
do agressor (abusador) permitir.
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Além disso, é de suma importância entender e aceitar que o abuso pode vir de qualquer pessoa, seja próxima ou não. Assim, um
amigo, um professor, um membro da família,
uma mãe, um pai, avós, tios, cuidadores, e desconhecidos podem ser pessoas que cometam
atos abusivos. Ou seja, é realmente possível
que qualquer pessoa do ciclo que envolve a
criança cometa abuso. Portanto, precisamos
estar atentos.
É função de todos, como sociedade, proteger, guardar e amar toda e qualquer criança.
Ela não é somente o nosso futuro, mas o nosso presente, e para um bom desenvolvimento, feliz e saudável. Precisamos que estejam
seguras, protegidss e tendo todos os seus direitos preservados. Abaixo explicitarei as definições da Organização Mundial de Saúde
(OMS), acerca dos diferentes tipos de violência.
O Bullying é considerado um tipo de violência,
abuso infantil, e isto inclui o Bullying Cibernético. Este tipo de violência é caracterizado
por um comportamento agressivo por parte
de uma criança ou adolescente com outra,
abrange danos sociais, psicológicos e físicos,
sendo que além de acontecer presencialmente ocorre também virtualmente.
Por maus-tratos compreendemos a violência sexual, física, psicológica, e a negligência.
Além disso, inclui também castigos violentos, e abrange toda faixa etária desde bebês,
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crianças e até adolescentes. A violência sexual
é aquela na qual um contato sexual não consentido acontece, tendo ele sido ou não efetivado. Isto envolve assédio, tráfico e exploração
online contra qualquer incapaz de consentir
ou recusar. A violência infligida ou doméstica, normalmente acontece com meninas em
casamentos forçados ou precoces, podendo
é claro também acontecer com meninos, ou
seja, ocorre uma violência por parte de um
parceiro. Quando ocorre com crianças e jovens
que não são casados, é chamado de “violência
no namoro”.
Por fim, a violência emocional ou psicológica, que pode ser vivida ou testemunhada tendo efeitos tão perturbadores quanto
atitudes que ameaçam, ridicularizam, intimidam, denigrem, rejeitam, discriminam, e
diversas outras formas de tratamento hostil,
configuram essa categoria.
Todo e qualquer tipo destas violências pode
trazer diversos prejuízos, tais como prejudicar
o desenvolvimento cerebral, danos no sistema nervoso central, problemas circulatórios,
musculoesqueléticos, endócrino, reprodutivo, imune. Além disso, ainda podem gerar
problemas no desempenho escolar, na saúde reprodutiva, problemas de saúde mental,
além de aumentar os riscos de lesões, infecções e doenças sexuais quando este é o tipo
de abuso sofrido.
Em Efésios 5,15 nos é dito que: “Vigiai, pois,
com cuidado sobre a vossa conduta: que ela
não seja conduta de insensatos, mas de sábios”. Assim, temos aqui dois pontos essenciais, o primeiro é que devemos sempre buscar
ser sensatos e sábios em nossas ações, e o segundo e mais importante é que uma criança
não tem ainda a capacidade de cuidar sozinho
da própria conduta, portanto, nós devemos os
auxiliar, os vigiando e vigiando também aqueles que o cercam e tenham qualquer atitude
suspeita. Portanto, tenhamos muito amor e
zelo em nossas ações e olhar para com nossas
crianças e adolescentes.

Monise Mattioti
Psicóloga Clínica Especialista em Ergonomia
@psimonisemattioti

TESTEMUNHO

Gratidão a São Judas
“Durante minha gravidez apareceram algumas manchas vermelhas em meu corpo
e a obstetra pediu para procurar um dermatologista com receio de que fosse alguma
doença que pudesse ser transmitida para o
bebê.
Fui ao médico dermatologista e fiz vários
exames, que não detectaram nenhuma doença. Passei cremes e pomadas variados,
mas as manchas permaneciam! Então fiz o
pedido a São Judas Tadeu e todas as manchas desapareceram. Minha filha nasceu
sem nenhuma sequela.
Sou muito grata a São Judas Tadeu e sempre levarei o seu nome a todos que tem fé!
Amém.”
Kettyla Costa,
de Contagem/MG

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

“Somos devotos
de São Judas Tadeu, já tivemos
muitas bênçãos em nossas
vidas.”

"Somos devotos
de São Judas Tadeu porque ele
realizou meu sonho de ser mãe!"

Alba Rafaela Cibelli
Matsuok

Juliana de Souza Côrtes
BarbosaPenha

“Somos gratos a
São Judas Tadeu
por nossa sobrinha afilhada
ter nascido dia
28/09/17. A sua
chegada trouxe
luz, cura, amor
e gratidão. Luiza, a tia e tio
dindos te amam!”

“ Eu sou devoto
de São Judas Tadeu porque o seu
testemunho de
Apóstolo e pregador do evangelho me motiva
a ser anunciador
das coisas de Deus!”

“Sou devota de
São Judas Tadeu
porque ele sempre me socorre
nas horas de aflição e desespero.”

Neide Jesus Lopes

Tatiana Cordeiro
de Vicentini Santos

“Sou devoto, por
ter alcançado a
minha graça!”

Edson Luiz
Arcanjo

Padre Rarden
Luis Reis Pedrosa

“Quero agradecer a São Judas
Tadeu por interceder junto a Jesus Cristo por minha filha estar
entre nós. Obrigado!”

Sinval Cilira Amaral

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
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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
Tel: (11) 2275-0724
WhatsApp: (11) 99338-0758
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com
Site: www.lojasaojudastadeu.com
Essa Bíblia você precisa ter em sua
casa, devoto e devota de São Judas
Tadeu!
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O Calendário do Santuário São Judas
Tadeu 2023 traz o tema do Ano
Jubilar – Casa de Devoção – pois há
25 anos foi instalado oficialmente o
Santuário, por ato do então Cardeal
Arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns,
que presidiu a consagração do templo
e do altar em 18 de novembro de 1997.

O Calendário 2023 traz uma ilustração inédita a cada
mês que remete ao Santuário e ao nosso Padroeiro São
Judas Tadeu, primo de Jesus, discípulo missionário,
apóstolo e mártir da fé, além do santo do dia, as festas
e solenidades litúrgicas, os dias 28 devocionais.
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Adquira já o seu Calendário 2023, por apenas R$10,00
cada, na Loja oficial do Santuário ou pelo site
www.lojasaojudastadeu.com.
Informações pelo tel. (11) 2275-0724.
WhatsApp: (11) 99338-0758.
Não perca tempo, pois a edição é limitada.
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CELEBREMOS JUNTOS O JUBILEU DE PRATA
DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU!
Confira no site: www.saojudas.org.br as notícias sempre
atualizadas para acompanhar de perto esse Jubileu e
tudo o que acontece em nosso Santuário.
Participe da Família dos Devotos de São Judas Tadeu:
(11) 99204-8222
familiadosdevotos@saojudas.org.br

