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Nessa edição: Programação de Final de Ano no Santuário, na página 4. Confira!

Santuário, 
Casa de Devoção!

Saiba como e quando receber a Indulgência 
Plenária passando pela Porta Santa do Jubileu 

de Prata do Santuário!

Santuário, 
Casa de Devoção!
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2 P E N S A R  E 
C O M P R E E N D E R 
Quem é esse Deus?  

3 V O C Ê  S A B I A? 
São Nicolau é o Papai Noel? 

4 N O T Í C I A S  D O 
S A N T U Á R I O  S Ã O    

     J U D A S  T A D E U 

6 D E S T A Q U E
Santuário, Casa de Devoção 

8 P O R  D E N T R O  D O 
S A N T U Á R I O

            Os sinos do Santuário!  

10 S E R  J O V E M      
Cuidado com as doenças  

             silenciosas 

12 S Ã O  J U D I N H A S  P A R A 
C R I A N Ç A S      
Quais os seus desejos para o 
Natal? 

13 T E S T E M U N H O      
Celebro 14 anos do dia em 
que iniciou minha devoção a 
São Judas Tadeu 

14N Ó S  S O M O S  D E V O T O S 
D E  S Ã O  J U D A S  T A D E U

       Nós somos Santuário 
            São Judas Tadeu!    

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

 izilcardoso: Meu São Judas Tadeu, rogai por nós e 
agradeço por tudo que faz em minha vida, gratidão.

giselebadossantos: Eu estava aí. Parabéns pela organi-
zação e os voluntários atenciosos. Deus proteja vocês.

suzettemaropo: Festa linda, Viva São Judas Ta-
deu!!! Viva Viva Viva.

 ilhotinha: Meu amado São Judas Tadeu, obrigada 
pela graça alcançada.

dallstella51: Eu estive aí. Tudo lindo energias recarregadas.

REVISTA SÃO JUDAS APENAS ON-LINE
A Revista São Judas de Dezembro/2022 (edição número 126) 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!

Agradecemos todos os devotos que estiveram presentes ou que 
acompanharam virtualmente a festa do nosso Padroeiro São Judas 
Tadeu no dia 28/10. Agradecemos também por todas as interações 
que recebemos nas redes sociais. Que pela intercessão de São 
Judas Tadeu, Deus abençoe a todos vocês, devotos e famílias. 

FAMÍLIA DOS DEVOTOS
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EDITORIAL

TEMPO DE GRAÇA 
DO JUBILEU DE PRATA, 

NO ADVENTO

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. 

Dezembro chegou e com ele o período de 
confraternizações. Neste ano, as comemora-
ções natalinas serão marcadas pela alegria de 
comemorarmos o Jubileu de Prata do San-
tuário! Um tempo forte de alegria e revigora-
mento da missão de ser uma Casa de Devo-
ção. Em preparação para o Natal, o calendário 
litúrgico nos propõe o Tempo do Advento! 

Ao final de 2022 e início do nosso Ano Ju-
bilar, somos agraciados com a abertura da 
Porta Santa em nossa igreja antiga, por meio 
da qual poderemos adquirir Indulgência Ple-
nária. Acompanhe a programação do Ano 
Jubilar e participe desse momento único em 
nosso Santuário.

Um dos elementos mais marcantes da vida 
humana é a capacidade que temos de re-
conhecer o tempo que foi vivido. Assim, re-
conhecer a história do Santuário é perceber 
que muitas pessoas conseguiram encontrar 
consolo espiritual aos pés da imagem de São 
Judas Tadeu. 

Será um ano festivo e de muitas graças, pois 
à medida que percebemos o valor da devo-
ção em nossa caminhada espiritual, somos 
impelidos a compartilhar o testemunho das 
graças alcançadas. É um fato marcante per-
ceber que a cada dia 28, as paredes da Ca-
pela dos Milagres voltam a ficar repletas de 
testemunhos e pedidos a São Judas Tadeu. O 
Jubileu de Prata é um momento para que to-
dos possam lembrar as graças alcançadas ou 
suplicar pelas situações difíceis que estamos 
vivendo neste momento.

Durante o Jubileu de Prata aprofunda-
remos a compreensão do Santuário como 
“Casa de Devoção” e, juntamente com o 
Tempo do Advento, com sua perspectiva 
de preparação para o Natal, vivenciaremos 
um tempo de Graça em nosso Santuário. A 

possibilidade de receber a Indulgência Ple-
nária durante o Jubileu de Prata (18/11/2022 
até 18/11/2023) dará ao Advento um sentido 
espiritual especial, pois além de se preparar 
para o Natal, você poderá adquirir Indulgên-
cia contra as consequências espirituais da 
ação do pecado. Repletos de fé e esperança, 
os devotos de São Judas Tadeu encontrarão 
no Santuário as condições para que a pre-
paração para o Natal seja edificante para a 
vida de toda família. Venha vivenciar o Ad-
vento no Santuário e aproveite o tempo de 
Graça do Jubileu de Prata.

Por fim, não podemos esquecer da impor-
tância da Novena de Natal, pois ela prepara a 
família para a celebração do Mistério da En-
carnação do Filho de Deus, ou seja, o nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao as-
sumir a nossa humanidade, Deus nos insere 
num caminho de salvação e nos convida a 
caminhar com Ele. A Novena de Natal é um 
momento de unidade e de amor. Procure o 
material preparado pela Arquidiocese de São 
Paulo na loja oficial do Santuário (lojasaoju-
dastadeu.com) e, junto com sua família, faça 
a Novena em preparação ao Natal. 

Aproveite as graças concedidas no Jubileu 
de Prata do Santuário e venha se preparar 
para o Natal, confessando e participando da 
Missa em nossa “Casa de Devoção”. 

Acompanhe as atividades do nosso San-
tuário pela WebTV (Youtube e Facebook), 
WebRádio (https://radiosaojudastadeu.com/) 
ou por meio do nosso Instagram (@saoju-
dastadeusp). 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. Obrigado por tudo e seja sempre 
bem-vindo(a) ao Santuário São Judas Tadeu!
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PENSAR E COMPREENDER

O ser humano se questiona a todo instante
Ele busca resposta de um modo incessante
Sempre se perguntando acerca do Transcendente
Pois sabe que é limitado diante do seu ser imanente.
Mas quem é esse Deus?
Quem é esse Deus que criou terra e céus,
Quem é esse Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança,
Quem é esse Deus que me concedeu gratuitamente o dom de viver,
Quem é esse Deus que se encarnou e se fez homem,
Quem é esse Deus que chamou a tantos e os capacitou,
Quem é esse Deus que curou tantos cegos,
Quem é esse Deus que fez o aleijado andar,
Quem é esse Deus que ressuscitou a Lázaro,
Quem é esse Deus que expulsou tantos demônios,

Quem é esse Deus que perdoou à pecadora adúltera,
Quem é esse Deus que acolheu o filho pródigo,
Quem é esse Deus que se alegra por uma ovelha que retorna para o rebanho,
Quem é esse Deus que se entregou por meus pecados,
Quem é esse Deus que morreu em uma cruz por mim,
Quem é esse Deus que venceu a morte para que eu tivesse a vida eterna,
Quem é esse Deus que ressuscitou para que eu um dia também ressuscite,
Quem é esse Deus que possui a misericórdia infinita,
Quem é esse Deus que caminha dentro do ser humano,
Quem é esse Deus que se dá em alimento vivo na Eucaristia,
Quem é esse Deus que simplesmente ama de uma forma incompreensível por mim,
Quem é esse Deus que me chama de amigo,
Quem é esse Deus que me pede para amar a Ele mais do que a mim mesmo,
Quem é esse Deus que me conhece mais do que eu conheço a mim mesmo,
Quem é esse Deus que me espera de braços abertos a todo instante,
Esse Deus é o meu Deus, é o nosso Deus. Esse Deus é Jesus o Cristo vivo e presente na Euca-
ristia. Mistério transcendente que vai além do meu ser imanente.

Quem é esse Deus?
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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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SÃO NICOLAU
É O PAPAI NOEL?

VOCÊ SABIA?

O Natal é marcado pela riqueza de símbo-
los para representar o nascimento de Jesus, 
dentre eles, a figura do Papai Noel que tanto 
encanta as crianças 

São Nicolau de Mira foi um arcebispo turco 
do século IV que ajudava crianças pobres da ci-
dade de Mira. É celebrado em 6 de dezembro 
na liturgia da Igreja Católica. Ele colocava moe-
das de ouro nas chaminés das casas durante o 
natal. Após sua morte, diversos milagres foram 

atribuídos a ele. Sua difusão como símbolo na-
talino começou na Alemanha e também deu 
origem ao nome "Santa Claus", como é conhe-
cida a figura do bom velhinho nos Estados Uni-
dos e em outros países.

Segundo o E-farsas, em 1823, um jornal dos 
Estados Unidos publicou o poema “The Night 
Before Christmas”, que descrevia um senhor 
idoso que se deslocava com um trenó e en-
trava nas casas pela chaminé. A publicação foi 
anônima, mas foi atribuída ao professor Cle-
ment Clarke Moore. 

A figura foi absorvida pelo imaginário popu-
lar e posteriormente apareceram publicações 
que remetem ao velho. Em 1863, o cartunista 
americano Thomas Nast fez uma ilustração 
que foi parar na capa da revista Harper’s We-
ekly. A figura já tinha barba grande e roupa 
vermelha. Somente em 1931, quando o mito 
do velhinho que entregava presentes já era 
popular, a Coca-Cola contratou Haddon “Sun-
ny” Sundblom para criar a campanha de Natal 
daquele ano, nascendo o Papai Noel da forma 
que conhecemos.

O Brasil adotou o nome Papai Noel por meio 
de uma adaptação do francês Père Noel e, 
claro, influenciado pela Coca-Cola e o hábito 
consolidado de copiar costumes dos Estados 
Unidos. Em Portugal, o bom velhinho é conhe-
cido como Pai Natal, uma tradução mais fiel ao 
significado francês.

A imagem de um velhinho rechonchudo que 
distribuía presentes tem ainda outra origem 
mais antiga. Durante o inverno, acreditava-se 
que o deus viking Odin montava em seu cavalo 
voador de oito pernas e distribuía presentes ou 
punições às crianças que enchiam suas botas 
ou meias com agrados para o animal.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), existem mais de 2 bi-
lhões de crianças no mundo e média de 2,5 filhos 
por família. Para dar conta e entregar todos os 
presentes, Papai Noel teria que viajar por 353.000 
quilômetros e acelerar o trenó em 20,5 bilhões de 
metros por segundo em cada parada.

Nos países de origem anglo-saxônica, o bom 
velhinho que distribui presentes possui um 
ajudante de feições medonhas e chifres. Cha-
mado Krampus, sua função é simplesmente 
castigar as crianças ruins.

Fontes: Terra, História Digital, EBC, Mega Curioso, Mun-
do das Tribos, E-farsas, Oratório, Genio Criador Editora.
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

NATAL E ANO NOVO NO SANTUÁRIO

NATAL

24 de Dezembro (Sábado) - Missas às 7h, 9h, 12h (liturgia do dia 24 
manhã - transmitida Web TV e Web Rádio) e às 19h30 a SOLENE 
MISSA DA NOITE DE NATAL (liturgia da Missa do Galo - transmitida 
Web TV e Web Rádio) na igreja nova. 
A Secretaria Paroquial, velário e a Loja oficial de artigos religiosos 
atendem das 8h às 12h e os Padres na Capela de Bênçãos (Confissões) 
atendem das 8h às 15h.

25 de Dezembro (Domingo) - Missas às 7h, 8h30 (TV Gazeta), 10h (transmitida Web TV e Web Rádio), 
12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. 
Haverá atendimento de Padres para Confissões na Capela de Bênçãos das 8h às 12h. A Secretaria 
Paroquial, velário e Loja não abrirão neste dia. 

ANO NOVO

31 de Dezembro (Sábado) - Missas às 7h, 9h, 12h (liturgia de sábado - transmitida Web TV e Web Rádio) 
e às 19h30 SOLENE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS pelo ano de 2022 (liturgia Solenidade Mãe de Deus - 
transmitida Web TV e Web Rádio), na igreja nova. 
A Secretaria Paroquial, velário e a Loja oficial de artigos religiosos atendem das 8h às 12h e os Padres na 
Capela de Bênçãos (Confissões) atendem das 8h às 15h.

1º de Janeiro de 2023 (Domingo) - Missas às 7h, 8h30 (TV Gazeta), 10h (transmitida Web TV e Web 
Rádio), 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. 
Haverá atendimento de Padres para Confissões na Capela de Bênçãos das 8h às 12h. A Secretaria 
Paroquial, velário e Loja não abrirão neste dia. 

Recomendamos: NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA 
O livro: “NOVENA DE NATAL EM FAMÍLIA 2022 – Deus vem ao nosso encontro”, da 
Arquidiocese de São Paulo, é o subsídio para as famílias refletirem juntas sobre o 
mistério da Encarnação do Filho de Deus.  O texto aborda assuntos atuais, como 
a pandemia, a vida familiar e na cidade e o exemplo dos santos. O livro NOVENA 
DE NATAL EM FAMÍLIA poderá ser adquirido na Loja oficial de artigos religiosos do 
Santuário São Judas Tadeu, ao lado da Secretaria Paroquial. Mais informações pelo 
tel (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758. E-mail: contato@lojasaojudastadeu.
com. Site: https://www.lojasaojudastadeu.com

LIVRO OURO
Registre o seu nome ou o sobrenome da sua família 
no Livro Ouro do Santuário São Judas Tadeu!
O Livro Ouro, criado especialmente em comemoração ao 
Jubileu de Prata do Santuário, será depositado dentro do 
novo altar da igreja antiga no dia 10 de novembro de 2023. A 
partir desta data, será rezada a Santa Missa pelas intenções 
dos nomes registrados no Livro Ouro, sempre às 7h no 
primeiro sábado do mês. Mais informações na Secretaria 
do Santuário São Judas Tadeu. Você poderá solicitar o 
preenchimento do Livro Ouro através do WhatsApp: (11) 
98497-1639. 



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

NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

ANO JUBILAR E PORTA SANTA
No dia 18 de novembro iniciou a caminhada jubilar dos 25 anos em 
que nossa igreja de São Judas Tadeu foi elevada à dignidade de 
Santuário Arquidiocesano. São os 25 anos da ereção canônica do 
Santuário São Judas Tadeu em São Paulo. A Missa de abertura do Ano 
Jubilar, seguida da bênção e abertura da Porta Santa foi  presidida 
por Dom Odilo Pedro Cardeal Scherer, Arcebispo de São Paulo. Agora 
você, devoto, poderá participar desse importante momento, passar 
pela Porta Santa e lucrar a indulgência jubilar. 

Porta Santa e Indulgência Plenária
A Porta Santa do Jubileu de Prata do Santuário São Judas Tadeu, em 
São Paulo, ficará aberta de 18 de novembro de 2022 a 18 de novembro 

de 2023, na igreja antiga (igreja devocional que conta com a imagem do Santo Padroeiro) e os fiéis 
com as disposições adequadas, poderão lucrar a indulgência jubilar.
Entende-se por indulgência a “remissão, perante Deus, da pena temporal devida aos pecados cuja 
culpa já foi apagada; remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas 
condições pela ação da Igreja que, enquanto dispensadora da redenção, distribui e aplica, por sua 
autoridade, o tesouro das satisfações de Cristo e dos Santos” (Enchiridion indulgentiarum, Normae 
de indulgentiis, Libreria Editrice Vaticana 1999, p. 21; Catecismo da Igreja Católica, n. 1471).

Quais as disposições adequadas para lucrar a indulgência ao passar pela Porta Santa?
Com base em informações da Penitenciaria Apostólica, a Indulgência plenária só pode ser obtida 
uma vez por dia e para a conseguir, além do estado de graça, é necessário que o fiel:
- Tenha a disposição interior do completo afastamento do pecado, mesmo só venial;
- Confesse sacramentalmente dos seus pecados;
- Receba a Santíssima Eucaristia na Santa Missa;
- Ore segundo as intenções do Sumo Pontífice.
As Indulgências são sempre aplicáveis a si próprio ou às almas dos defuntos, mas não a outras 
pessoas vivas sobre a terra. Venha participar das festividades do Jubileu de Prata do Santuário São 
Judas Tadeu. Mais informações em www.saojudas.org.br.

DATAS PARA LUCRAR INDULGÊNCIA PLENÁRIA DURANTE O ANO 
JUBILAR, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023:

Dia votivo em comemoração ao Ano Jubilar (no dia 18 de cada mês); - Dia votivo a São Judas 
Tadeu (no dia 28 de cada mês); - 1º domingo do Advento (27 de novembro de 2022); - 2º domingo 
do Advento (04 de dezembro de 2022); - 3º domingo do Advento (11 de dezembro de 2022); - 4º 
domingo do Advento (18 de dezembro de 2022); - Natal do Senhor Jesus (24 e 25 de dezembro de 
2022); - Conversão de São Paulo (25 de janeiro de 2023); - Quarta-Feira de Cinzas (22 de fevereiro 
de 2023); - 1º Domingo da Quaresma (26 de fevereiro de 2023); - 2º Domingo da Quaresma (05 de 
março de 2023); - 3º Domingo da Quaresma (12 de março de 2023); - 4º Domingo da Quaresma (19 
de março de 2023); - 5º Domingo da Quaresma (26 de março de 2023); - Domingo de Ramos (02 
de abril de 2023); - Quinta-Feira Santa (06 de abril de 2023); - Sábado Santo (08 de abril de 2023); - 
Domingo de Páscoa (09 de abril de 2023); - Domingo da Divina Misericórdia (16 de abril de 2023); 
- Domingo de Pentecostes (28 de maio de 2023); - Corpus Christi (8 de junho de 2023); - Sagrado 
Coração de Jesus (16 de junho de 2023); - São Pedro e São Paulo, Apóstolos (29 de junho de 2023); 
- Exaltação da Santa Cruz (14 de setembro de 2023); - Novena de São Judas Tadeu (18 a 27 de 
outubro de 2023); - Finados (02 de novembro de 2023).

Todas as notícias estão sujeitas a alterações. 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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SANTUÁRIO: CASA DE DEVOÇÃO

É comum referir-se aos fiéis que visitam 
um santuário, chamando-os de “devotos”. 
Os devotos de São Judas Tadeu, por exem-
plo, são aqueles que manifestam fé na inter-
cessão do Apóstolo, vindo ao seu santuário, 
contribuindo com a obra evangelizadora do 
santuário e, também, aqueles que rezam em 
outras igrejas ou em suas casas confiantes 
na obra que Cristo faz por meio da invocação 
do Apóstolo. Para viver, porém, uma forma 
de devoção saudável, que nos faça crescer 
na fé, é necessário refletir por um instante 
sobre o que significa ser devoto.

A palavra devoção indica, na linguagem 
comum, uma forma de apego sincero, fer-
voroso, algo que brota do coração e que se 
dirige a alguém ou alguma coisa. Essa forma 
de afeição, que é manifestação de uma von-

São Judas Tadeu e demais Santos da Igreja levam 
ao conhecimento e Salvação de Cristo

tade pronta a entregar-se (“devoção” vem 
da mesma raiz da palavra voto, no sentido 
de consagrar-se, oferecer-se, prometer-se 
a alguém), indica um elemento muito im-
portante da vida de fé: a busca pela relação 
pessoal. O devoto deseja, de certa maneira, 
instaurar um relacionamento com o inter-
locutor a quem sua devoção se destina. No 
âmbito religioso, o devoto anseia por estabe-
lecer um encontro que exprima, ao mesmo 
tempo, rendição e gratidão, reverência e re-
conhecimento.

A devoção nasce dentro, no coração e na 
vontade, mas se manifesta em gestos exte-
riores de entrega – e de entrega daquilo que 
é devido. Ela é manifestação das nossas dis-
posições interiores e, assim como cada um é 
único, também única e especial é cada forma 
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de devoção. A criança, os pais, os jovens, os 
consagrados, os angustiados, os aliviados... 
cada um exprime a sua relação, a sua devo-
ção de uma maneira diferente e, ao mesmo 
tempo, as diferentes expressões de devoção 
encontram seu lugar na comunidade. Nesse 
sentido, podemos falar da devoção como fa-
lamos do amor: a sua força dentro de nós se 
manifesta de modos distintos e, mais que a 
explicar ou resumir em palavras, o importan-
te é vivê-la e demonstrá-la concretamente.

Um poema de Adélia Prado me ajudou a 
compreender mais sobre a 
devoção. A poetisa nos colo-
ca diante de uma cena do lar, 
da espera pelo esposo após 
uma longa jornada de traba-
lho: “Aquele dia de noite, o 
pai fazendo serão, ela falou 
comigo: / ‘Coitado, até essa 
hora no serviço pesado’. / Ar-
rumou pão e café, deixou ta-
cho no fogo com água quen-
te. / Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo” (Ensinamento). Assim 
também acontece na devoção: do sentimen-
to interior, brota uma ação, a ação devida; do 
reconhecimento pelo outro, nasce o gesto de 
entrega.

A devoção nasce do coração que reconhe-
ce o outro e experimenta uma forma de es-
tupor, poderíamos dizer. Eu me dou conta 
de que Deus é grandioso, de que a interces-
são dos santos e dos anjos é eficaz e de que 
o Amor de Deus se manifesta através deles; 
esse reconhecimento gera em mim um cer-
to estupor, um maravilhamento, uma alegria 
ou admiração; gera também esperança e 
conforto no momento da angústia: eu sei a 
quem posso recorrer. E, do reconhecimento, 
do estupor e da esperança nascem os atos 
de devoção como forma concreta de dar a 
Deus o que lhe é devido. É como se o devo-
to, em cada ação, estivesse a proclamar: “nós 
vimos a sua glória!” (Jo 1,14). Sim, nós vimos, 
nós confiamos, nós sabemos que não esta-
mos desamparados e, por isso, nos entrega-
mos; por isso, queremos nos relacionar com 
Deus, dar-lhe o culto devido através, tam-
bém, da união espiritual com aqueles que 
testemunharam o Seu Amor.

Se assim compreendermos a devoção, nos 
seus dois eixos – interior e exterior –, então 
poderemos superar o perigo de viver uma 
forma obtusa de sentimentalismo na fé. 
Nem sempre os gestos de entrega produ-
zem em nós emoções veementes, reações 
extraordinárias. O devoto não vive da ilusão 
de um sentimento, mas sim de fazer brotar 
concretamente uma prática de entrega e de 
aderir voluntariamente à ela. É o sentido bí-
blico do “servir a Deus de todo o coração”: “E 
tu, meu filho, reconhece o Deus de teu pai 

[reconhecimento, aspecto in-
terior] e serve-lhe de coração 
íntegro e espírito voluntário 
[devoção, gesto exterior]; pois 
o Senhor examina todos os 
corações, e penetra todos os 
desígnios e pensamentos. Se 
o buscares, tu o poderás en-
contrar” (cf. 1 Cr 28,9).

Quando reconhecemos a 
grandeza de Deus e do seu 
Amor, a maravilha de termos 

sido redimidos pelo sacrifício da Cruz; quan-
do nos aproximamos com a razão e com o 
coração da experiência vivificante de saber 
que somos amados pelo Senhor, então a de-
voção pode nascer de maneira espontânea. 
E a igreja, especialmente quando se consti-
tui como um santuário, é um lugar privile-
giado para poder, com a comunidade, servir 
o Senhor, dar testemunho de Sua grandeza, 
encontrar os irmãos e irmãs que também 
precisam do nosso apoio, da força da nos-
sa esperança. Que nossas comunidades se-
jam verdadeiras “casas de devoção” e que 
os santuários nos recordem sempre da força 
transformadora que a fé tem na vida daque-
les que reconhecem a glória de Deus e que 
buscam, concretamente, dar testemunho do 
encontro com ela.

Diácono Dilson Daldoce Jr.
Arquidiocese de Freiburg - Alemanha.
Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade 
Lateranense de Roma, Mestre em Filosofia pela 
Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, Mestre 
em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), Ex-aluno do Pontifício Colégio 
Teutônico (Cidade do Vaticano) e membro do Instituto 
Romano da Görres-Gesellschaft.
Atua pastoralmente em Rheinfelden, Alemanha.

É como se o 
devoto, em cada 
ação, estivesse a 
proclamar: “nós 

vimos a sua glória!” 
(Jo 1,14)
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

OS SINOS DO SANTUÁRIO
Quem geralmente participa da Procissão 

com a imagem de São Judas Tadeu, no dia 
28 de Outubro, ouve os sinos tocando por 
5 minutos enquanto o cortejo aproxima-se 
da Avenida Jabaquara para encerrar a Fes-
ta com a última missa campal solene. Essa 
é uma das emocionantes tradições da Fes-
ta de São Judas Tadeu que ocorre todos os 
anos no Santuário da Avenida Jabaquara. 
Essa sensação dos sinos tocando já foi expe-
rimentada diversas vezes, até mais de uma 
vez ao dia, ao longo desses 82 anos da Paró-
quia/Santuário São Judas Tadeu.

Aliás, o início dessa Paróquia, em 1940, é 
lembrado por muitos pelo sino na árvore da-
quela casa adaptada de um armazém que 
ficava Av. Felício Fagundes, número 2, atual 
Av. Fagundes Filho. A pequena comunidade, 
provisória, que recebia os fiéis para as mis-
sas presididas pelo Pe. João Buescher tinha 
esse diferencial: um pequeno sino pendura-
do num pé de eucalipto, que era tocado para 
chamar os fiéis para rezar!

No Devocionário de São Judas Tadeu, Pe. 

Augusto César Pereira descreve: “Os galhos 
de uma árvore funcionavam como campa-
nário rústico de velho sino que, no bairro 
abandonado, conclamava os fiéis ao encon-
tro com Deus. Transeuntes estacavam, ad-
mirados, diante da igrejinha tão primitiva, e 
prorrompiam em exclamações: Que igreja! 
Nem torre tem!... Será católica?...”

Quando um novo sino é instalado em uma 
igreja, ele é tradicionalmente abençoado 
numa celebração solene. Segundo dados his-
tóricos, os 3 sinos que o Santuário possuem 
hoje foram abençoados e fixados na torre da 
igreja antiga em 27 de agosto de 1944. Esses 
sinos, doados pela família Aliperti, passaram 
por uma restauração no ano 2000 e mais re-
centemente no mês de outubro por um pro-
cesso de limpeza e manutenção.

Por muitos anos os badalos foram aciona-
dos pelo sr. Erisvaldo Martins da Silva, funcio-
nário da Paróquia por 20 anos. Segundo o sr. 
Martins, a sua missão era dar as badaladas 
“sempre em dias de festa, em dias de Nossa 
Senhora: 15 de Setembro, 12 de Outubro, no 

Rinaldi Coccia e Carlos Roberto Marques 
automatizaram os sinos do Santuário
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Jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Priscila de Lima Thomé Nuzzi

Natal e em 1º de Janeiro. Também aos sába-
dos e domingos às 12h e 18h. E claro, em dia 
de São Judas Tadeu, na chegada da Procis-
são.” Em entrevista ao Jornal São Judas no 
ano de 2019, o sr. Martins recordou que no 
dia em que o Papa Francisco foi escolhido 
Papa, lá no Vaticano em 2013, ele correu para 
tocar os sinos do Santuário por 8 minutos... 
Dia memorável!

Antigamente os fiéis tinham familiaridade 
com a linguagem dos sinos. Na missa, dava-
-se uma badalada na hora da consagração 
e quando o cálice era elevado fazia-se o re-
plique. Também na bênção do Santíssimo 
Sacramento quando o padre apresentava o 
ostensório. No Santuário São Judas os sinos 
tocavam para a oração do Ângelus, às seis 
da manhã, meio dia e seis da tarde. Hoje o 
belo som dos sinos são abafados pelos sons 
da grande megalópole com carros, helicóp-
teros, buzinas, mas nunca perdem o seu en-
canto. Que o toque dos sinos do Santuário 
sempre nos recordem que sempre é tempo 
de louvar a Deus!

OBRAS DE MANUTENÇÃO 
E AUTOMATIZAÇÃO

No dia 12 de outubro, Festa de Nossa Senho-
ra Aparecida, os sinos do Santuário São Judas 
Tadeu voltaram a tocar, às 12h e às 18h, após 
ficarem parados, ou melhor, silenciados, por 
alguns meses com problemas motores. Os 
senhores Carlos Roberto Marques e Rinaldi 
Coccia foram os responsáveis pelo trabalho 
de manutenção e readaptação, na qual os si-
nos foram programados para tocar automa-
ticamente, todos os dias, às 12h e às 18h. Eles 
também cuidaram da limpeza e pintura de 
toda a estrutura de suporte dos três sinos ori-
ginais da igreja antiga, abençoados e fixados 
na torre em 27 de agosto de 1944. 

Segundo o sr. Rinaldi, será necessária ainda 
uma segunda etapa com obras de conserva-
ção, com revisão dos componentes, como 
os badalos e o sistema de mancais, que se-
guram os sinos no lugar: "Temos que pen-
sar que toda essa estrutura já tem 78 anos e 
precisa de uma atenção, pelo seu desgaste 
natural" completa.

Se você puder e quiser colaborar com o 
Santuário com os custos dessas obras em 
manutenção, poderá realizar depósitos para: 
Paróquia Santuário São Judas Tadeu, CNPJ 
63.089.825/0115-02 (Chave PIX) ou entrar 
em contato com o Santuário São Judas Ta-
deu para mais informações, pelo telefone (11) 
3504-5700, Whatsapp (11) 99239-2608. 
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SER JOVEM

DOENÇAS
SILENCIOSAS!

CUIDADO COM AS

Querido leitor, mais um ano se aproxima 
do fim, e para encerrar nossa coluna, esco-
lhi, como sempre, um tema delicado e pou-
co falado. Certamente, você conhece alguém 
que aparentava estar muito bem de saúde e 
de repente, adoeceu, e com algo às vezes até 
grave. Então ficamos a nos questionar: como 
isso não foi notado antes? Pois bem, possivel-
mente essa pessoa foi diagnosticada com o 
que chamamos de “Doenças Silenciosas”. 

Em primeiro lugar, entenda que nomeamos 
de “silenciosa”, porque seus sinais e sintomas 
são tão sutis, que confundimos com peque-
nos cansaços da correria da vida e não damos 
a devida atenção. Sendo assim, compreende-
mos doença silenciosa o “problema de saúde 
que foi encontrado após anos sem um diag-
nóstico e de difícil tratamento”. 

É importante compreender que o fato de 
serem silenciosas, não significa que são des-
conhecidas do grande público. Por exemplo, 
diabetes e hipertensão, são doenças até co-
muns e são consideradas doenças silencio-
sas, isso ocorre porque seus sintomas são si-
lenciosos. 

Muitas vezes quando as doenças são diag-
nosticas, já fazem anos que o portador a tem, 
contudo não sabiam, justamente devido ao 
silêncio dos sintomas. Doenças Silenciosas 
são consideradas um grave problema de saú-
de pública, isso porque o portador de alguma 
doença silenciosa passa anos com ela incuba-
da, e algumas vezes ao serem descobertas já 
não são mais tratáveis. 
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Psicóloga Clínica Especialista em Ergonomia
@psimonisemattioti

Monise Mattioti 

Por isso, é tão necessário o famoso “check 
up” para que possamos acompanhar aqui-
lo que nos é invisível aos olhos. Claro que o 
acesso fácil à saúde ainda não está ao alcan-
ce de todos, pois apesar de termos um bom 
programa de saúde pública, o Sistema Único 
de Sáude (SUS), temos também um país ex-
tremamente populoso que dificulta a rapidez 
no acesso à medicina. 

Contudo, não podemos por esta razão dei-
xar de cuidar de nós mesmos e verificarmos 
como está nossa saúde. Outro fator, que atra-
palha os diagnósticos se dá na automedica-
ção. Infelizmente, a maioria das pessoas tem 
uma “farmácia” em casa, e ao invés de pro-
curar um profissional de sáude, um médico, 
acaba medicando os seus próprios sintomas, 
sem pensar que isso pode vir a ser prejudicial. 

Outro cenário que atualmente favoreceu o 
aumento das doenças silenciosas foi a pan-
demia. Segundo o DATASUS (Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde) 
a pandemia afastou as pessoas de suas con-
sultas de rotina, bem como das consultas de 
atenção básica, que é a primeira consulta 
para entrada no SUS. 

Com isso, as doenças silenciosas, foram 
crescendo no organismo das pessoas e le-
vando algumas à morte, já que não tratavam 
aquilo que desconheciam. 

Um exemplo de doença silenciosa com gran-
de aumento nos últimos anos são as doenças 
renais. Apesar de menos conhecidas, o envelhe-
cimento da população, e fatores de risco como 
obesidade, hipertensão e diabetes favorecem 
seu surgimento. Sendo que, um simples exame 
de sangue para medir índices de creatinina já 
poderia apontar deficiências renais, por isso a 
importância de se fazer exames regulares. 

OUTRAS DOENÇAS

Além das já mencionadas, como diabetes, 
hipertensão, problemas renais, existem outras 
doenças silenciosas e comuns, são elas: hi-
pertireoidismo (excesso de produção do hor-
mônio da tireoide), hipotireoidismo (redução 
de produção do hormônio da tireoide), HPV 

(Papiloma Vírus Humano), AIDS (Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida), glaucoma, oste-
oporose, hipercolesterolemia (colesterol alto). 
Em todas estas, a pessoa pode conviver com 
sinais e sintomas por anos, achando que não 
tem nenhuma enfermidade. E não passam de 
sintomas comuns, como uma sede devido a 
um esforço ou uma alteração de pressão de-
vido a uma alimentação com excesso de sal. E 
pode ser só isso? Claro que sim, mas sintomas 
e sinais repetitivos devem ser observados, pois 
podem não estar vinculados a algo ocasional, 
mas sim ser uma doença silenciosa, buscando 
te mostrar que está em você. 

Desta maneira, reafirmo que a melhor ma-
neira de combater e tratar doenças como 
esta é por meio da prevenção. Ou seja, procu-
rar um médico e fazer exames regularmente, 
em especial, quando houverem sinais e sinto-
mas recorrentes no seu dia-a-dia. Como dis-
se no início deste texto, mais um fim de ano 
se aproxima. E muitos de nós fazemos ava-
liações de tudo o que podemos ser gratos e 
também traçamos metas daquilo que alme-
jamos para o próximo ano. E se nesses planos, 
incluirmos também um olhar mais carinhoso 
a nossa saúde? 

De repente, dezembro ou janeiro, pode tor-
nar-se o mês que você irá cuidar de sua saúde 
física e mental, indo a uma consulta e fazen-
do seus exames de rotina. Certamente, estar 
com a saúde bem cuidada favorece não so-
mente a saúde, mas sua vida pessoal, social, 
profissional e religiosa. 

Em I Coríntios 3,16 nos é dito “não sabeis 
que sois o Templo de Deus, e que o Espírito 
de Deus habita em vós? ”, e ainda nos segue 
afirmando que “porque o templo de Deus é 
sagrado – e isso sois vós.", assim, nosso cor-
po é sagrado e devemos cuidar de nós, tanto 
quanto cuidamos de nossas casas.
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QUAIS SÃO 
SEUS DESEJOS 

PARA O NATAL?

SÃO JUDINHAS PARA CRIANÇAS

Caro amiguinho (a), eu sou o São 
Judinhas. Vamos enfeitar essa 

árvore de Natal com os melhores 
votos para você, sua família 

e a Igreja neste final de ano? 
Eu vou começar pendurando o 
“Paciência”. Agora é com você! 

um santo e abençoado Natal. 
DESEJAMOS A VOCÊ E SUA FAMÍLIA 

ATÉ O PRÓXIMO MÊS!
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TESTEMUNHO 

CELEBRO 14 ANOS DO 
DIA EM QUE INICIOU 
MINHA DEVOÇÃO A 
SÃO JUDAS TADEU

Esse ano estou passando com uns diazi-
nhos de atraso, em 1º de novembro, mas não 
poderia e nunca vou deixar que esse e-mail 
ou que esse dia sejam esquecidos. 

Para recordar, em resumo, 2008 foi o ano 
que recebi um e-mail, intitulado “Abre hoje 
e pede a São Judas Tadeu” pela primeira vez, 
e, com facilidade me recordo o desespero 
em que me encontrava naquele momento. 
Minha família e eu havíamos acabado de re-
ceber a notícia mais difícil das nossas vidas: 
meu pai encontrava-se hospitalizado e se-
gundo os médicos, não havia mais nada que 
pudesse ser feito pelo seu caso e que devería-
mos esperar pelo pior.

Recebi o e-mail “Abre hoje e pede a São Ju-
das Tadeu” sem ideia alguma de que naquele 
momento estava conhecendo este que seria 
então o meu poderoso intercessor e compa-
nheiro por toda vida, São Judas Tadeu, o San-
to das causas impossíveis. Eu pedi com muita 
fé e fui atendida (...). São 14 anos de agradeci-
mentos diários!

Atualmente, graças a Deus e a poderosa in-
tercessão de São Judas Tadeu, meu pai está 
muito bem e é o nosso maior exemplo de for-
ça, amor, determinação, carinho e coragem. 

Através dele, presenciamos tantos milagres... 
Ele é o nosso milagre!

  Tenho fé e entrego nas mãos de Deus, no 
próximo ano estarei aqui, testemunhando 
mais um ano de graças recebidas!

Se você estiver passando por um momen-
to difícil, confia e entrega a Deus, que  tem o 
melhor para você! Eu empresto o meu amigo, 
São Judas Tadeu. Peça com fé a intercessão 
dele e eu tenho certeza do seu auxílio para 
você. Até o próximo 28 de outubro, pessoal, e 
obrigada. Que Deus nos abençoe muito!

"Eu vos prometo, ó bendito São Judas, lem-
brar-me sempre deste grande favor, e nunca 
deixar de vos honrar, como meu especial e 
poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver 
ao meu alcance para incentivar a devoção 
para convosco". SÃO JUDAS TADEU, EU CON-
FIO EM VÓS!

Camila Lustoza
São José dos Pinhais/PR

OBS: Todos os anos, desde 2008, a devota Camila 
Lustoza envia ao Santuário São Judas Tadeu no dia 

28 de outubro, um e-mail agradecendo as graças 
alcançadas, pela intercessão de São Judas Tadeu.

Graças ao bom Deus e 
a poderoaa intercessão 
de São Judas, meu pai 

acompanhou o casamento 
dos 3 filhos e o nascimento 

dos 3 netos… só temos a 
agradecer, o tempo todo!

Fo
to

s 
en

vi
ad

os
 p

el
a 

d
ev

ot
a 

d
e 

C
am

ila
 L

u
st

oz
a



REVISTA SÃO JUDAS - DEZEMBRO DE 202214

ESPAÇO DOS DEVOTOS

"Há alguns anos tive a ale-
gria de receber uma graça, 
por intercessão de São Judas 
Tadeu. Agora, todos os me-
ses, no dia 28, vou à Santa 
Missa, na Casa dele. Tinha 
um esporão no pé direito. 
Participei de várias celebra-

ções e num desses meses, consegui a 
graça da cura. Hoje só tenho a agrade-
cer pela intercessão de São Judas Tadeu 
porque fui curada. Sou de Jundiaí, inte-
rior de São Paulo.”

Giusepina Ciarrochi Fontoura

"Quase todos os dias eu 
acendo minhas velas para 
São Judas Tadeu. Até o meu 
bolo de aniversário foi com 
tema de São Judas Tadeu. 
Vou enviar pra vocês a foto. 
Meu aniversário foi em 18 de 
outubro. E dia 28, sexta feira, 

minha casa está em festa, pois é dia do 
meu São Judas Tadeu, e aniversário da 
minha querida esposa."

Denilson Tadeu Silva Miranda

 “Sou devota de São Judas 
Tadeu desde quando eu ti-
nha 12 anos de idade. O meu 
pai ganhou a imagem do 
santo em um sorteio e foi 
amor à primeira vista. Sou 
muito abençoada em ter 
São Judas comigo.”

Divaci Conceição da Silva Santos

 “São Judas Tadeu entrou na 
minha vida há 25 anos e tudo 
mudou para melhor. Sempre 
fui agraciado com sua inter-
cessão junto a Deus!”

Sérgio Fernandes de 
Almeida 
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 “Sou devota de São Judas Ta-
deu porque meu filho, Maxi-
mus Antonio Tadeu de Jesus, 
pegou meningite bacterina 
e se curou. No dia 28/10/2022 
teve alta do hospital, bem no 
dia de São Judas. Só tenho a 
agradecer por este milagre.”

Priscila Vieira Tadeu De Jesus

“A minha mãe já faleceu 
e era muita devota de São 
Judas. Eu aprendi com ela, 
a ter devoção no Santo das 
causas impossíveis. Hoje 
moro próximo a essa igreja 
maravilhosa, que é de São 
Judas Tadeu.”

Maria Alves Rodrigues

"Sou muito católica. Tenho 
uma fé teimosa; ainda não 
alcancei a graça que sem-
pre peço nos dias 28 para 
São Judas Tadeu, mas tenho 
certeza que muito em breve 
ele irá me atender. Costumo 
dizer que a fé na vitória tem 

que ser inabalável." 

Shirley dos Santos

 “A minha devoção a São Ju-
das Tadeu começou quan-
do minha mãe me levou ao 
Santuário pela primeira vez 
há 22 anos, quando fiz uma 
promessa a São Judas e fui 
beneficiado com uma gra-
ça. Eu e minha mãe, Domin-

gas Santos, somos devotos, de coração e 
alma.” 

Carlos Eduardo Granero dos Santos

“Essa é minha família, somos felizes e 
agradeço a São Judas pelas graças que 
recebemos. Todos com saúde!”

Eduardo Nogueira dos Santos

 “Eu e meu filho somos gratos pelas mui-
tas graças alcançadas. São Judas sem-
pre intercedendo por nós.”

Lucia Helena Nobre Barros

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

Colaboração de Graziela Bracco e Alessandra Tavares.
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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

Ju
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2022-2023

Anos

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.

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.

O Calendário do Santuário São Judas 
Tadeu 2023 traz o tema do Jubileu de 
Prata – 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.



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:
Whatsapp (11) 9 9204 8222

familiadosdevotos@saojudas.org.br

PRODUTOS DO SANTUÁRIO

Vários produtos exclusivos já estão disponíveis para celebrarmos juntos o Jubileu de Prata 
da oficialização desta igreja como Santuário. Você já conhece?

São camisetas, caneca, necessaire, chaveiro, a Capelinha de São Judas Tadeu, o Livro da 
Novena a São Judas Tadeu, a Bíblia de São Judas comemorativa do Ano Jubilar para rezar 
com sua família, Calendário para o ano de 2023, o livro Palavra e Vida 2023, foram criados 

especialmente por ocasião do Jubileu de Prata para os devotos de São Judas Tadeu. 

Você encontra tudo isso somente na Loja Oficial de Artigos Religiosos do Santuário fica ao lado 
da Secretaria, à Av. Jabaquara, 2682. Mais informações pelo tel (11) 2275-0724 / (11) 99338-0758 

E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. Site: www.lojasaojudastadeu.com
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“Sois imenso, e fizestes-vos pequenino; sois 
rico, e fizestes-vos pobre; sois onipotente, e 

fizestes-vos frágil...”
Papa Francisco

A todos os leitores da Revista São Judas 
um Natal repleto da luz divina!


