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AINDA NÃO SEGUE O PERFIL OFICIAL DO SANTUÁRIO 
NO INSTAGRAM E FACEBOOK? NÃO PERCA TEMPO! 
Acesse agora nossas redes sociais @saojudastadeusp

Também estamos no YouTube, com transmissões diárias! 
@SantuarioSaoJudasTadeu

marinesplanascosmeticos: São Judas Tadeu, sou 
eternamente agradecida por tantas graças alcança-

das em minha vida por sua intercessão. 

marinamaeda92: Amém, minha eterna gratidão 
por interceder pela minha mãe em sua cirurgia.. 

marrom53gabriel: É muito grande a minha grati-
dão a São Judas Tadeu. Muita fé.

nat_natalia.cristina: Amém São Judas Tadeu eu te 
louvo e agradeço por tudo que com fé eu pedi e com 
muitas bençãos o senhor me atendeu.

amici_rotisseria_: Meu poderoso patrono São Judas 
agradeço sempre pela sua ajuda em nome de Jesus 
gratidão.

REVISTA SÃO JUDAS APENAS ON-LINE
A Revista São Judas de Novembro/2022 (edição número 125) 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!

FAMÍLIA DOS DEVOTOS
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EDITORIAL

ABERTURA DO 
JUBILEU DE PRATA

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. 

Novembro está começando e com ele vis-
lumbramos o fim de 2022. Muitos bons mo-
mentos foram vivenciados e, por isso, deve-
mos agradecer a Deus que, por intermédio 
de São Judas Tadeu, nos conduziu até aqui. 
Iniciamos o mês com o dia de todos os san-
tos e o dia de finados. Dois dias importantes, 
pois somos chamados a refletir o fato de que 
a vida temporal vai terminar para que a vida 
eterna possa começar. A morte não é sinal 
de destruição para aqueles que acreditam 
na vida eterna, mas sim transformação para 
uma condição de vida plena.

Para chegarmos a Deus, devemos nos man-
ter durante a vida no caminho que leva a Ele 
e, assim, quem está vivo possui tempo para 
converter sua vida para a direção que leva 
para a eternidade. 

Muitas mudanças estão acontecendo em 
nosso Santuário e aos poucos elas serão mais 
visíveis. Finalizamos a reforma do estúdio de 
gravações e trocamos a empresa de limpeza 
do Santuário. Essas mudanças só acontecem 
porque você colabora conosco em doações e 
contribuições escritas nas caixinhas de ouvi-
doria do Santuário. Continuem escrevendo e 
deixando suas reclamações, sugestões e elo-
gios nos pontos de coleta para que possamos 
melhorar cada vez mais.

Durante o ano de 2022 refletimos sobre a 
importância e os elementos que compõem a 

oração do Pai nosso. Com certeza temos ago-
ra um precioso material para melhorarmos a 
experiência da fraternidade, seja rezando ou 
revisando o que foi escrito e rezado. Vivemos 
um presente em que as ideias estão bem de-
finidas e isso não é um mal em si, mas fruto de 
um processo de reflexão que iniciou durante 
anos passados. Pensar diferente não deve ser 
um problema à medida em que não nos dis-
tanciemos da vontade de Deus. Por isso, rezar 
a oração do Pai nosso é muito mais que dizer 
algumas palavras. Nesta oração, reafirmamos 
nossa condição de filhos, de dependentes da 
vontade divina e da necessidade que temos 
da providência divina.

Por fim, no dia 18 de novembro iniciaremos 
nossa caminhada jubilar dos 25 anos em que 
nossa igreja Matriz (igreja antiga) foi elevada à 
dignidade de Santuário Arquidiocesano. Para 
todos é um momento muito importante, pois 
nosso sonho é de cada vez mais ser um pon-
to de referência e expansão da devoção a São 
Judas Tadeu. Convido-vos a participar da 
Missa de abertura do Jubileu de Prata, às 
19h30, presidida por Dom Odilo Pedro Car-
deal Scherer, Arcebispo de São Paulo.

Venha participar das festividades do Jubi-
leu, pois muitas novidades são preparadas 
para este período de 18 de novembro de 2022 
a 18 de novembro de 2023. 

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

minar, pelo mundo todo, formas, usos e hábi-
tos, entre eles: o jeans, chiclets, coca-cola, self 
service e fast-food.

A sociedade atual tem experimentado há 
algum tempo a famosa comida fast-food, que 
nasceu em Wichita, no Kansas, nos Estados 
Unidos da América em 1916, e nos tempos 
atuais se tornou mundialmente conhecida. 
Literalmente fast-food significa em inglês, 
comida rápida, ou seja, são comidas prepa-

Na antiguidade a cidade de Roma era consi-
derada o centro difusor de consumo do mun-
do e da sociedade universalmente conhecida 
por pão e circo. Hoje outros tantos países, que 
são considerados no bloco de primeiro mun-
do, estão bem à frente no que concerne à ra-
cionalidade do processo de acumulação, de 
consumo e da construção da nova sociedade, 
não mais do pão e circo, mas do ter e obter, 
por isso foram capazes, e ainda são, de disse-

SOCIEDADE FAST-FOOD
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radas em um pequeno intervalo de tempo. 
Além de possuírem essa característica princi-
pal, isto é, a rapidez, também são conhecidas 
como convenientes e formatadas. O objetivo 
desta reflexão não se baseia em tratar da co-
mida, mas do termo fast-food, na perspectiva 
da sociedade atual.

Caracterizar a sociedade como fast-food 
tem o intuito de trazer à discussão um con-
ceito muito pouco refletido, mas que está na 
“boca” de qualquer cidadão: o tempo. Quem 
nunca ouviu, ou até mesmo pronunciou a se-
guinte expressão: “não tenho 
tempo para nada”; “ah isso 
não vai dar tempo”; “é a falta 
de tempo”; “24 horas em um 
dia são poucas”; etc.. Mergu-
lhados no sistema social do 
fast-food, isto é, tudo deveria 
ser para ontem, vamos cons-
truindo nossa história no co-
tidiano da vida. Porém, diante 
dessa perspectiva da rapidez, 
hoje o ser humano está per-
dendo a vivacidade em outras dimensões, que 
necessitam de uma atenção urgente. 

Naturalmente há certas atividades do co-
tidiano que necessitam de pressa e rapidez, 
porém existem outras que precisam ser olha-
das com profundidade e não apenas vistas. 
Olhar subentende o parar e contemplar, para 
que depois, possa obter com tranquilidade 
uma análise mais concisa e consciente. Po-
rém, o fast-food não tem permitido que o ser 
humano realize tal atividade de contempla-
ção. Afinal, para algumas pessoas permane-
cer alguns minutos de frente a um quadro 
de Tarsila do Amaral ou Portinari é uma per-
da de tempo. Permitir jogar uma partida de 
dama ou xadrez com o filho mais velho se 
tornou obrigação das babás e não mais dos 
pais. Esperar um bolo assar é tempo demais, 
para quem pode comprá-lo na padaria e ain-
da pode escolher qualquer sabor. Imagina se 
alguém perderá tempo em empilhar cartas e 
depois permiti-las cair, só para ver o famoso 
efeito dominó.

Outro aspecto da sociedade atual é a con-
veniência. A comida fast-food é boa e muito 
conveniente, afinal em uma praça de alimen-
tação não há mais a partilha de uma pizza de 
oito pedaços, pois cada um come onde prefe-

re, onde lhe é mais conveniente. E tudo pre-
cisa ser rápido. Às vezes é preferível ir em um 
local onde a fila está menor, do que esperar 
e poder saborear aquilo que desejava. Pro-
vavelmente, ninguém mais tem a pretensão 
de citar o Salmo 40: “esperei com paciência 
no Senhor” (Sl 40,1), afinal: “para tudo há um 
tempo, para cada coisa há um momento de-
baixo dos céus” (Ecl 3,1).

Antes da implementação do sistema de ali-
mentação fast-food, o momento da refeição 
e todo o seu ritual tinha outro significado. A 

partir de sua disseminação, o 
fast-food impõe seu ritmo ao 
tempo e ao espaço dedicados 
à alimentação, que passam a 
entrar em sintonia com as no-
vas exigências da sociedade. 
A padronização torna-se con-
dição para a crescente acele-
ração do movimento dentro 
das cidades. Nossa paisagem 
é modificada, pois os produ-
tos mundializados, com seus 

símbolos e “marcas” ocupam o espaço nacio-
nal, tornando-o mundial. A “mercadoria” é, ao 
nosso ver, o fator globalizante.

Desse modo, vamos formatando nossa so-
ciedade que perde a cada dia a sua cultura 
própria, afinal, é raro você ouvir alguém di-
zendo, pode começar a música, pois é mais 
fácil gritar: “dá o play”. Da mesma forma, 
se formos transferir esses conceitos de ra-
pidez, conveniência e formatação para nos-
sa sociedade, especificamente para nossas 
famílias, perceberemos que de fato não 
temos mais tempo nem para refletir sobre 
este tema, quem dirá para darmos uma vol-
ta na Igreja e ganharmos um pouco mais de 
tempo diante de Deus. 

"... ninguém mais 
tem a pretensão 
de citar o Salmo 
40: esperei com 

paciência no Senhor 
(Sl 40,1)"

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



REVISTA SÃO JUDAS - NOVEMBRO DE 20224

VOCÊ SABIA?

CATÓLICOS 
PODEM CREMAR 
SEUS MORTOS?

CATÓLICOS 
PODEM CREMAR 
SEUS MORTOS?
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Em todas as culturas e religiões foram desen-
volvidos rituais para o sepultamento e para as 
últimas despedidas dos mortos. Era expressão 
de respeito e pressuposto que a pessoa fale-
cida irá continuar vivendo de outra forma, no 
além. Em cada Eucaristia nós vivenciamos a 
comunhão com eles. 

A Igreja com a Instrução AD RESURGENDUM 
CUM CHRISTO orienta acerca da sepultura dos 
defuntos e da conservação das cinzas em caso de 
cremação, (16/10/2016 -  Doutrina da Fé e publica-
da em 2018 pela CNBB). Com esse documento, a 
Igreja reafirma razões doutrinais e pastorais. 

Os cristãos adotaram a forma judaica de se-
pultar os mortos. Celebram o dia do nascimen-
to para a vida eterna. Cemitério significa “lugar 
para dormir”, isto é, dormitório onde os fiéis 
aguardam a ressurreição. A celebração dos 
funerais fundamenta-se no Mistério Pascal de 
Cristo. A Igreja intercede para que seus filhos, 
incorporados pelo Batismo em Cristo morto e 
Ressuscitado, com Ele passem da morte à vida. 
As obras de misericórdia corporais e espiritu-
ais, a Santa Missa, as orações 
e as indulgências de finados, 
pelos fiéis defuntos, fortalece 
nossa fé na ressurreição. A 
Igreja reafirma a dignidade 
do corpo, o sentido cristão 
da morte, recomenda o se-
pultamento para favorecer a 
memória e a oração. 

Na morte, o espírito separa-se 
do corpo, mas na ressurreição, 
Deus torna a dar a vida incor-
ruptível ao nosso corpo trans-
formado reunindo-o de novo ao nosso espírito.

A cremação do cadáver não toca o espírito e 
não impede a Onipotência divina de ressusci-
tar o corpo. Formamos uma só Igreja: os fiéis 
falecidos, os peregrinos na terra e os santos no 
Céu (CIC 962). 

A proibição da cremação, no Direito Canônico 
de 1917, se deu por causa das organizações anti-
clericais, que para hostilizar a Igreja, a fé cristã e 
não crendo na vida eterna, desprezam o corpo 
humano. Durante o Vaticano II, em 05 de Julho 
de 1963, o Santo Ofício permite a cremação, des-
de que não seja negação dos dogmas cristãos. 

Em 1969 foi promulgado um novo ritual, per-
mitindo que as Exéquias fossem feitas no próprio 
Crematório. A cremação pode ocorrer quando a 
pessoa tenha feito uma declaração, registrada 
em cartório ou que dois familiares autorizem o 

ato, e atestado de óbito, assinado por dois médi-
cos ou um legista. Em caso de morte violenta, é 
preciso obter uma autorização judicial.

Para evitar atitude panteísta, naturalista ou nii-
lista, não é permitida a dispersão das cinzas no ar, 
na terra, na água ou em objetos comemorativos 
ou em casa. As cinzas sejam conservadas, em re-
gra, em um lugar sagrado, isto é, no Cemitério, 
Igreja ou uma área dedicada a tal finalidade.

É ocasião para repensar e recuperar o senti-
do da sétima obra de misericórdia: rezar pelos 
mortos e sepultar os mortos.  A cremação e sua 
divulgação cresce na cultura contemporânea. 
Somos chamados a tomar consciência da im-
portância da evangelização da Cultura. Como 
recordou São João Paulo II, em maio de 1982: 
“Uma fé que não se torna cultura, é uma fé não 
plenamente acolhida, não inteiramente pensa-
da, não fielmente vivida.” 

A Igreja jamais condenou, em casos de guer-
ras e epidemias, que se queimassem os corpos, 
exceto que a escolha tenha sido feita como ne-
gação dos dogmas cristãos. A instrução recorda 

o sentido cristão da morte, da dig-
nidade do corpo, templo do Espí-
rito Santo, a fé na ressurreição da 
carne, na vida eterna e a memória 
e oração pelos fiéis falecidos.

 A ressurreição de Jesus é a ver-
dade fundamental da fé cristã. Se 
no Batismo somos sepultados na 
morte com Jesus, com Ele, tam-
bém ressuscitamos (Cl 2,12). Orar 
pelos mortos, sétima obra de mi-
sericórdia, é demonstração de 
amor e fé na vida eterna que co-
meça nesta vida. A morte nos rou-

ba os entes queridos.  A vida não nos é tirada, 
mas transformada. O Senhor ressuscitado está 
em nós e entre nós. “Eu sou a Caminho que leva 
ao Pai. Credes em Deus Pai e credes também 
em Mim. Quem me viu, viu o Pai. Vou preparar-
-vos um lugar na casa do Pai”.  

Um dia estaremos juntos na casa do Pai. Na 
celebração da Eucaristia as fronteiras entre o 
céu e a terra, entre a vida e a morte são anu-
ladas e entramos em comunhão com eles. A 
esperança é mais forte do que a morte.  

Fique com nosso Deus Uno e Trino e a prote-
ção de nosso querido São Judas Tadeu !

Pe. Alcides Vendelino Pedrini SCJ
Vigário Paroquial no Santuário São Judas Tadeu, 

São Paulo-SP.

"A cremação 
do cadáver não 
toca o espírito 
e não impede a 

Onipotência divina 
de ressuscitar o 

corpo"
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

FESTA DE SÃO JUDAS TADEU 2022
Está chegando a grande festa em honra a São Judas Tadeu Apóstolo e Mártir, em 28 de outubro de 
2022. Com muita alegria, no Santuário da Avenida Jabaquara,2682 (São Paulo/SP), a expectativa é 
receber os devotos e devotas de diferentes regiões do estado de São Paulo e do país para render graças 
ao “patrono das causas impossíveis”. Neste ano, uma das grandes novidades no 28 Maior é o retorno da 
procissão, que ficou suspensa por 2 anos devido a pandemia. O momento é um dos mais aguardados 
pelo público e acontece nas ruas entorno do Santuário ao final da missa das 17h.
O dia de festa contará com a presença de Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, bispo auxiliar da Região 
Episcopal Ipiranga, presidindo a missa das 12h e do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo da 
Arquidiocese de São Paulo, presidindo a missa das 17h.  Apresentações musicais com as bandas Vida 
Reluz e Anjos de Resgate encerram a festa.

PROGRAMAÇÃO DO DIA 28 DE OUTUBRO:
Missas na igreja nova: 5h, 6h, 7h (transmitida pela WebTV e Web Rádio), 8h, 9h (transmitida pela TV 
Aparecida), 11h, 13h e 15h (transmitida pela WebTV e Web Rádio).
Missas campais: (em frente à igreja nova, na Av. Jabaquara): 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: após a Missa das 17h (trajeto: Av. Itacira até a Rua Itavuru, retornando pela Av. Piassanguaba 
até a Av. Jabaquara).
Encerramento: Apresentação Musical das 20h30 às 21h30 (em frente à igreja nova) com as Bandas 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.
Missas transmitidas:
7h – Web TV (YouTube), Facebook e Web Rádio
9h – TV Aparecida
15h – Web TV (YouTube), Facebook e Web Rádio
17h – Rádio 9 de Julho 1600 AM

O Santuário São Judas Tadeu está localizado na Avenida Jabaquara, 2682, próximo à estação do 
metrô São Judas. Mais informações: tel.  (11) 3504-5700 e (11) 99239-2608 (WhatsApp Secretaria 
Paroquial). E-mail: secretaria@saojudas.org.br
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NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

DIA DE FINADOS 
NO SANTUÁRIO

No Dia de Finados, 02 de Novembro, 
todas as missas serão celebradas na 
intenção dos falecidos. No Santuário São 
Judas as “Missas da Esperança” serão 
nos  horários de domingo, às: 7h, 8h30, 
10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30, todas 
na igreja nova. A Secretaria Paroquial, 
velário e loja irão funcionar das 8h às 18h. 

ABERTURA DO 
JUBILEU DE PRATA

No dia 18 de novembro iniciaremos a 
caminhada jubilar dos 25 anos em que 
nossa igreja de São Judas Tadeu foi elevada 
à dignidade de Santuário Arquidiocesano. 
A Missa de abertura do Jubileu de Prata, 
será no dia 18 de novembro (sexta-feira) às 
19h30, na igreja nova, presidida por Dom 
Odilo Pedro Cardeal Scherer, Arcebispo 
de São Paulo. 
Venha participar das festividades do 
Jubileu de Prata, pois muitas novidades 
estão sendo preparadas para este 
período, de 18 de novembro de 2022 a 
18 de novembro de 2023. Acompanhe 
as atividades do Santuário pela WebTV 
(Youtube e Facebook), WebRádio (https://
radiosaojudastadeu.com/) ou por meio do 
nosso Instagram (@saojudastadeusp).

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. 

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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“VOSSO É O REINO, O PODER 
E A GLÓRIA PARA SEMPRE”

O reconhecimento da grandeza e a 
declaração de amor ao Nosso Pai

Como bem sabemos, a oração do Pai-Nos-
so no seu uso litúrgico na Santa Missa não 
se conclui com o “amém”, a fórmula típica 
da adesão de fé às palavras apenas pronun-
ciadas, mas, sim, com uma doxologia. Uma 
doxologia (do grego dóxa, “glória”) é uma 
oração de glorificação, isto é, são palavras 
que reconhecem a grandeza, o senhorio de 
Deus. Na Santa Missa, cantamos e rezamos 

algumas importantes doxologias como, por 
exemplo, o hino do Glória e a doxologia que 
o sacerdote recita no final da Oração Euca-
rística (Por Cristo, com Cristo e em Cristo...). 
Recitar uma doxologia é como prestar uma 
homenagem: é render honra, exaltar e reco-
nhecer a especial distinção de quem é digno 
de receber tal louvor.

Mas antes da doxologia, há na Santa Missa, 
após o Pai-Nosso, um embolismo. Embolis-
mo quer dizer “inserção”. No caso, trata-se 
de uma oração reservada ao sacerdote e que 

DESTAQUE
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provém da Igreja antiga. São palavras inseri-
das no final do Pai-Nosso e que estendem o 
último pedido transmitido pelo texto bíblico: 
“Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pe-
cado e protegidos de todos os perigos, en-
quanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador”. O Papa Eméri-
to Bento XVI, em sua obra “Jesus de Nazaré: 
Do Batismo à Transfiguração”, comenta que 
esse embolismo “mostra o aspecto humano 
da Igreja”, pois reconhece as tribulações e os 
perigos presentes no mundo e que dificul-
tam o caminho do ser humano até a vinda 
definitiva do Senhor. É uma oração que nos 
serve como “exame de consciência”, reforça 
o Papa Emérito, pois nos leva a refletir sobre 
nosso papel no combate ao mal.

O cristão sabe, porém, que o mal não tem a 
última palavra na história: essa é a nossa fé. Cris-
to já nos libertou e nos reconciliou com o Pai 
amoroso, o qual havíamos deixado por nossa 
desobediência. Somos libertos do mal quando 
aderimos a Cristo e acolhemos com liberdade a 
vida em abundância que Ele tem para nós!

 É aí, então, que, concluídas as invocações ao 
Pai e o pedido de que Ele nos livre e proteja 
dos perigos que enfrentamos até a adesão de-
finitiva a Cristo, chegamos à doxologia. Reco-
nhecendo que caminhamos na história e que 
ainda existe o perigo de que nos esqueçamos 
do Pai e de sua obra salvífica através de Cris-
to, chega o momento de ressaltar que Ele é o 
Senhor, que é Dele a história, que Ele é quem 
tem o poder sobre todas as coisas: “Vosso é o 
reino, o poder e a glória para sempre”.

As palavras dessa doxologia, que ecoam 
textos bíblicos como, por exemplo, os de 1Cr 
29,11-13, Dn 7,14, Rm 11,36 e 16,27, Jd 1,25, Ap 4,11 
e 7,12, são antiquíssimas. Elas já aparecem 
anexadas ao Pai-Nosso no texto da Dida-
qué (escrita por volta de 145-150 d.C., cf. cap. 
VIII), como também se encontram anotadas 
em alguns manuscritos tardios do Evange-
lho de Mateus (6,13, cf. manuscritos K, L, W 
– provavelmente influenciados pelo antigo 

uso litúrgico). Sua recitação na Santa Missa 
foi recuperada pela reforma litúrgica prove-
niente do Concílio Vaticano II. Na Alemanha, 
por exemplo, essa doxologia é atualmente 
recitada imediatamente unida ao Pai-Nosso 
quase todas as vezes que o Pai-Nosso é re-
zado, especialmente, em contextos ecumê-
nicos. É como se, para as pessoas, ela fosse 
uma parte integrante e inseparável do Pai-
-Nosso. E, de certa forma, ao menos segundo 
o seu sentido, ela o é.

A aclamação “Vosso é o reino, o poder e 
a glória para sempre” é uma expressão de 
louvor e absoluta confiança em Deus, Aque-
le que dá verdadeiro sentido à história. É o 
reconhecimento de que o Seu Reino já co-
meçou entre nós – está à distância de um 
aperto de mão! (cf. Mc 1,15) – e de que a sua 
instauração definitiva é a expressão da der-
rota de todo o mal. O poder é um dos atribu-
tos de Deus: mais do que expressão do Seu 
governo, o poder indica toda a Sua potência, 
tudo aquilo que somente a Deus é possível. 
Somente Deus tem a plenitude do poder fa-
zer: Ele governa e sustenta tudo o que go-
verna. E a glória, a partir da origem do termo 
hebraico kabod,  pode ser entendida como o 
grande peso, a grande importância, a enor-
me beleza e o esplendor atribuídos a Deus. 
Dar glória a Deus, ou melhor, reconhecer a 
Sua glória é colocar-se com estupor diante 
da Sua grandeza, da Sua inexplicabilidade, 
da Sua inefabilidade: é maravilhar-se com 
Sua beleza e render-se a ela, como numa de-
claração de amor.

Que essa oração de louvor nos ajude a re-
descobrir a grandeza do Pai presente em 
nosso dia a dia através da obra salvífica do 
Filho e do mover do Espírito Santo. Deus não 
nos abandona na história, mas Ele a governa 
com poder, Ele nos maravilha com Sua pre-
sença e deseja nos reconduzir à união com 
Ele e com todos os nossos. 

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.
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POR DENTRO DO SANTUÁRIO

CELEBRAMOS 25 ANOS 
ENQUANTO SANTUÁRIO!

No estado e cidade de São Paulo, o San-
tuário São Judas Tadeu atrai multidões de 
paulistanos católicos, por oferecer variados 
horários de atendimento para confissões, 
bênçãos e Celebrações Eucarísticas. Somos 
um Santuário urbano, onde há um vai e vem 
de pessoas o dia inteiro, todos os dias. 

Aqui, pela intercessão do seu primo, que 
morreu martirizado a machadadas por pro-
pagar o Evangelho, Jesus Cristo acolhe o seu 
povo, cura, liberta, resgata a fé, traz paz e sal-
vação, hoje. Mesmo com toda a tecnologia e 
facilidades do mundo moderno, com todo o 
estresse e correria de uma megalópole, Cris-
to continua agindo e salvando, com o apoio e 
oração de São Judas Tadeu, grande interces-
sor que do Céu trabalha por aqueles que a ele 
recorrem. É o que testemunham vários fiéis 
que todos os anos festejam São Judas Tadeu, 
não só em 28 de Outubro, seu dia litúrgico, 

mas o dia 28 de todos os meses do ano. 
Em 25 de janeiro de 2022 a Paróquia São 

Judas Tadeu completou 82 anos de sua cria-
ção. E agora, em 18 de novembro, celebramos 
a Festa dos 25 anos em que essa Paróquia 
foi oficialmente declarada um Santuário, em 
celebração eucarística presidida pelo então 
Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo 
Evaristo Arns, que realizou a consagração do 
templo e do altar da igreja nova.

Essa oficialização foi solicitada pelo Padre 
Cláudio Weber,scj, Provincial dos Padres da 
Congregação do Sagrado Coração de Jesus 
em 1997, que representando a Paróquia São 
Judas Tadeu, fez a requisição naquele ano. A 
argumentação apresentada pelo Pe. Cláudio 
ao Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, dizia 
que, tendo sido criada em 25 de Janeiro de 
1940, desde o início, a devoção ao apóstolo 
e mártir São Judas Tadeu, foi movimentada 
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Jornalista da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu

Priscila de Lima Thomé Nuzzi

e alimentada pelo zelo dos sacerdotes deho-
nianos que, ao longo de tantos anos, vinham 
servindo e dando sua vida por todos os que 
procuravam a intercessão de São Judas Ta-
deu, tornou-se conhecido e público por todos 
os meios de comunicação. Assim, nessa Pa-
róquia, o número era crescente de multidões 
de fiéis, principalmente no dia 28 de cada 
mês, que acorriam à Igreja a ele dedicada e 
que testemunham tantas graças alcançadas, 
refrigério para suas aflições e consolo para os 
seus problemas. Sendo os fiéis assistidos por 
muitos sacerdotes, disponíveis, sempre, para 
atendê-los nos seus problemas, e sobretudo 
nas Confissões, tornando-se, assim, um en-
contro de contínuas peregrinações. 

Então, considerando, as razões apresenta-
das, elas preenchiam os requisitos para tan-
to, e usando da faculdade concedida pelo 
Cânon 1230 do Código de Direito Canônico, 
a Paróquia foi declarada SANTUÁRIO SÃO 
JUDAS TADEU, APÓSTOLO. Assinou o do-
cumento, pela Cúria Metropolitana de São 
Paulo, Paulo Evaristo, Cardeal Arns, Arcebis-
po Metropolitano de São Paulo e Cônego An-
tonio Trivinho, Chanceler do Arcebispado de 
São Paulo, 

A celebração solene aconteceu no dia 18 
de Novembro de 1997, na igreja nova. Deu-se, 
nessa data, a instalação oficial do Santuário.  
O símbolo da consagração estava nas pe-
quenas cruzes cravadas nas colunas da igre-
ja. Essas cruzes não se encontram mais nes-
sas 12 colunas, pois foram retiradas. Em 25 

de Janeiro de 2015 foi inaugurada, na igreja 
nova, a representação de cada um dos Após-
tolos nessas 12 colunas, imitando os vitrais 
originais da igreja antiga, doados pelos pri-
meiros devotos de São Judas que ajudaram 
a construir essa comunidade. Essa decora-
ção nas colunas da igreja nova, foi uma ofer-
ta do empresário e benfeitor Sidnei Oliveira, 
dono da rede Ultrafarma, que ainda nos dias 
atuais, oferta, semanalmente, a transmissão 
da missa dominical por canal aberto de te-
levisão, desde Outubro de 2013 (atualmente 
pela TV Gazeta às 8h30).

Essa história da Paróquia que também é 
Santuário, única, e também desafiadora, 
com adaptações constantes, mas sobretudo 
de superação, pois uma Igreja também pre-
cisa se adaptar às necessidades de um mun-
do cada vez mais urbano e tecnológico.  

No espaço sagrado deste Santuário, acon-
tecem todos os dias verdadeiros milagres. 
Muitos fiéis encontram alento para suas an-
gústias, um pouco de consolação em meio 
a suas lutas diárias, como num oásis de paz. 

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 familiadosde-
votos@saojudas.org.br ou Whatsapp (11) 9 
9204 8222.

Você é nosso convidado especial

A Missa de abertura do Jubileu de 
Prata, será no dia 18 de novembro 

(sexta-feira) às 19h30, na igreja nova, 
presidida por Dom Odilo Pedro Cardeal 

Scherer, Arcebispo de São Paulo. 
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SER JOVEM

É SOMENTE 
AQUELE QUE 

TE CRIOU

Perfeito

Perfeito é somente Aquele que te criou. 
Querido leitor, mais uma vez, vamos tratar 
de um assunto de saúde mental, mas desta 
vez, quero antes reforçar e lembrar a impor-
tância de sempre observarmos a nossa saúde 
mental e principalmente de cuidarmos dela. 
Os efeitos da saúde mental acometem dire-
tamente a qualidade de vida de uma pessoa. 
Impacta em seu raciocínio, em seu comporta-
mento, em suas emoções e na maneira como 
lida e se relaciona com quem convive. Por 
isso, independentemente de termos algum 
tipo de transtorno, devemos sempre lembrar 
a necessidade de termos não somente cui-
dado com nossa saúde física, mas também 
com nossa saúde mental e emocional. Sendo 
assim, é preciso compreender que segundo 
a OMS (Organização Mundial de Saúde) es-
tamos mentalmente saudáveis quando con-
seguimos lidar com o estresse do dia-a-dia, 
quando reconhecemos nossas habilidades, 
quando trabalhamos de forma normal, e 
quando contribuímos com nossa comunida-
de e pessoas que nos cercam. 

Quero trazer um novo tema, que, como a 
maioria dos relacionados à saúde mental, 
tem um nome pejorativo popularizado, mas 
pouco se conhece de seu conteúdo diagnós-
tico concreto. Você ou alguém que você co-
nhece certamente já foi intitulado, justa ou 
injustamente, de egoísta, de manipulador, e 
outros atributos desse tipo. Contudo você já 
refletiu quando isso é uma característica mo-
mentânea e situacional e quando é de fato Fo
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Psicóloga Clínica Especialista em Ergonomia
@psimonisemattioti

Monise Mattioti 

um traço de personalidade e até mesmo um 
tipo de transtorno?  

Vamos falar sobre narcisismo, trazendo infor-
mações científicas sobre o tema, portanto fa-
laremos sobre o Transtorno de Personalidade 
Narcisista. Primeiro, precisamos compreender 
o que é um transtorno de personalidade. Deste 
modo, digo que o transtorno de personalidade 
é compreendido como um grupo de doenças, 
ou seja, existem diversos tipos de transtorno 
de personalidade, e o que é comum em todos 
é que o portador deste transtorno tem um 
comportamento e pensamentos inflexíveis, 
severos e inadequados. Como dito, muitos 
são os transtornos de personalidade e eles são 
agrupados de acordo com suas características 
em comum. De acordo com o DSM-5 (Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais) 
o transtorno de personalidade narcisista é ca-
racterizado por “um padrão de grandiosidade, 
necessidade de admiração e falta de empatia”. 
Estas características tendem a surgir no inicio 
da vida adulta e pode ser observado em diver-
sos contextos.

Os portadores deste transtorno acreditam 
que são superiores, especiais, e até mesmo 
únicos, e tendem a se relacionar bem somen-
te com quem os trata e coloca nessa posição 
de superioridade. Isto se deve ao fato de que, 
por se considerarem tão especiais, as pes-
soas comuns não poderão atender e sequer 
compreender suas necessidades. Buscam ser 
atendidos por pessoas de renome, considera-
das “referências” em suas áreas de atuação. A 
infelicidade, o desapontamento e a frustração, 
tendem a ser sentimentos que acompanham 
as pessoas narcisistas, visto que se sentem as-
sim ao não ser admirados, elogiados e preferi-
dos, como acreditam que deveriam ser. 

Os que sofrem deste transtorno têm gran-
des desafios a ser enfrentados, normalmente 
vinculados à frustração que ocorre em suas 
relações. Visto que, estas pessoas não con-
seguem lidar com críticas e quando as re-
cebem, acabam por sentir-se impacientes, 
estressados, humilhados, menosprezados e 
com raiva. Estas emoções e sentimentos aca-
bam por fazer com que fiquem secretamente 

inseguros, vulneráveis, frágeis e envergonha-
dos, o que muitas vezes acaba os deixando 
deprimidos ou de mal humor e tudo isso, por-
que não conseguiram ser “perfeitos” como 
acham que são. Alguns dados importantes 
de serem considerados é que apesar de na 
adolescência traços de narcisismo serão vis-
to, isso não significa que de fato o transtorno 
será desenvolvido. 

Outra informação importante é que 50% a 
75% das pessoas que desenvolvem o transtor-
no são do sexo masculino. Além disso, uma 
característica crucial deste transtorno é que a 
pessoa firma um compromisso com a perfei-
ção. Sim, os narcisistas são propensos a achar 
que atingiram a perfeição. 

Indivíduos mentalmente saudáveis conse-
guem compreender que todos temos defei-
tos e principalmente limites e limitações, por 
isso é tão difícil, e basicamente impossível, 
atingir a perfeição. É no início da vida adulta 
onde mais se desenvolve o transtorno de per-
sonalidade narcisista. Sendo que as pessoas 
com esse transtorno podem: acreditar ser su-
periores, monopolizar conversas, manipular 
pessoas para que façam o que querem, que-
rer favores especiais, menosprezar pessoas 
que julguem inferiores, achar que é invejado 
e ter inveja dos outros, ser vaidoso, pretencio-
so, arrogante, exagerar sobre suas conquistas 
e querer ser constantemente admirado. 

Para o transtorno de personalidade narci-
sista o indicado é o acompanhamento psico-
terapêutico, por isso mais uma vez, reforço a 
importância de termos zelo e amor em nossas 
relações, pois não sabemos ao certo quando 
alguém sofre de um transtorno e pode estar 
precisando de ajuda. Assim, esteja sempre 
atento com você e com o seu próximo, pois 
em Romanos 12,10, nos é dito: “amai-vos mu-
tuamente com afeição terna e fraternal”, e as-
sim devemos fazer. 
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TESTEMUNHO 

SÃO JUDAS PROMOVE 
A RECONCILIAÇÃO 

“Eu sou muito devota de São Judas Tadeu 
e sempre frequentei o Santuário da Avenida 
Jabaquara, principalmente a cada mês no 
dia 28, participando de confissões, missas e 
bênçãos. E às quintas-feiras participo de ao 
menos uma hora de Adoração ao Santíssimo 
Sacramento na igreja antiga. 

Eu sempre pedia a Jesus, presente no San-
tíssimo, para que a minha irmã voltasse a fa-
lar comigo e a nossa família. Pois há alguns 
anos, desde que o seu marido, que era moto-

rista, morreu num acidente, ela acusava-nos 
de que faltava ajuda da família, para que ele 
não precisasse trabalhar tanto. Quando o 
marido dela morreu, ela nos culpou, a mim, 
meus pais e irmãos, e parou de falar conosco, 
afastando-se de nós.

Quando eu fiquei viúva, depois de um mês 
e meio, minha irmã me telefonou e voltamos 
a ter contato. Foi explicado o mal entendido. 
E foi justamente essa minha irmã que veio 
me ajudar recentemente quando eu mais 
precisei, me acompanhando nas sessões de 
quimioterapia, no tratamento do meu cân-
cer de mama.

Ela veio de outro estado em que vive, no pe-
ríodo da minha cirurgia, ficou de abril a agos-
to em minha casa, para que eu realizasse o 
tratamento acompanhada. Ela deixou o filho 
sozinho para ficar comigo. E até mesmo à dis-
tância, ela me ajuda. Foi como uma mãe para 
mim. E essa atitude foi motivo de muita alegria 
para toda a família, pela reconciliação e união.

Essa minha irmã, que havia ficado três anos 
sem atender às minhas ligações, foi tocada 
pelas minhas orações diante do Santíssimo 
Sacramento e a intercessão de São Judas 
Tadeu. Eu sempre pedia por essa graça, em 
cada Santa Missa nesse Santuário, em cada 
Adoração ao Santíssimo Sacramento. Mes-
mo parecendo impossível, sempre pedi essa 
grande graça e alcancei. Foi mais do que eu 
imaginei. 

Por isso creio e sou muito grata, porque 
para aquele que crê, nada é impossível. Je-
sus Cristo e a intercessão de São Judas Ta-
deu realizaram essa grande obra, que foi a 
reconciliação em minha família.”

Ana Augusta Ferreira
de São Paulo/SP.
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NOSSA 
HISTÓRIA

SÃO JUDINHAS PARA CRIANÇAS

Carto amiguinho (a), eu sou o São Judinhas e 
quero a sua ajuda para contarmos a história do 
nosso Santuário São Judas Tadeu.

Você sabia que no dia 18/11/2022, o Santuário 
celebra 25 anos como Santuário? Isso mesmo, de 
Paróquia somos mais velhinhos, já com 82 anos, 
mas de Santuário ainda somos bem jovens. 

a) Você sabe dizer quando essa igreja foi declarada 
“Santuário” São Judas Tadeu?
(   ) 1932
(   ) 1997
(   ) 1940

b) Quem foi o Bispo que oficializou como Santuário?
(   ) Dom Odilo Scherer
(   ) Dom Paulo Evaristo Arns
(   ) Dom Celso Queiroz

c) O que é Santuário para você?
(   ) lugar de paz
(   ) lugar do que é santo
(   ) lugar de oração e fé
(   ) todas as alternativas 

Viu só como foi fácil? Agora vamos contar essa história 
para a toda a família e participar das atividades desse a o 
Jubilar, que inicia em 18 de novembro. Até o próximo mês!
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ESPAÇO DOS DEVOTOS

“Sou devoto, porque eu 
me sinto muito bem nes-
se local abençoado, rode-
ado de pessoas maravi-
lhosas.”

Fladimir Prescinoto 
Candido“Sou muito devoto de São 

Judas Tadeu. Já recebi 
muitas graças através 
de sua intercessão. Aqui 
na minha Paróquia es-
tamos construindo uma 
grande igreja em sua ho-
menagem também. Na 

próxima semana vamos começar os 
festejos do grande São Judas Tadeu!”

Cássio dos Santos Meira

“Agradeço a São Judas Ta-
deu por ouvir a minha hu-
milde oração. Confesso que 
muitas vezes duvidei, mas 
hoje tenha certeza de que fui 
ouvida e a grande graça que 
eu precisava foi alcançada. 
Temos grandes amigos tra-

balhando no Céu para que o bem preva-
leça sobre a terra!”

Priscila de Lima Thomé Nuzzi

“Sou devota de São Judas 
Tadeu porque tenho muita 
fé e confiança em sua inter-
cessão!”

Elizete Rodrigues de 
Oliveira

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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RECOMENDAMOS

BÍBLIA SAGRADA SÃO JUDAS TADEU 
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!  

CALENDÁRIO 2023 

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.

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.



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

JÁ ESTÃO À VENDA NA LOJA OFICIAL DO 
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU OS PRODUTOS 

EXCLUSIVOS DO JUBILEU DE PRATA!

A Capelinha de São Judas para rezar com a família, chaveiro, camisetas, nécessaire, caneca, entre ou-
tros produtos que irão marcar o Jubileu de Prata do Santuário São Judas Tadeu são itens que todo devoto 

de São Judas Tadeu vai querer ter. Você não pode perder! 
A Loja Oficial de Artigos Religiosos do Santuário fica ao lado da Secretaria , à Av. Jabaquara, 2682. 

Mais informações pelo tel (11) 2275-0724. WhatsApp: (11) 99338-0758.
E-mail: contato@lojasaojudastadeu.com. 

Site: www.lojasaojudastadeu.com


