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5NOVENA A SÃO JUDAS TADEU

APRESENTAÇÃO 

A oração aprofunda a relação que construímos com Deus. Esta novena dedicada ao 
Apóstolo São Judas Tadeu quer ser um instrumento de devoção e de aproximação para 
com Deus. Ao conviver com Jesus e ser seu primo, o Apóstolo São Judas Tadeu teve a 
oportunidade para experimentar o cotidiano da história de vida do Mestre, tanto na sua 
vida familiar como na sua vida pública. Quando Jesus ensina aos que pediram uma oração, 
é possível perceber a profunda dimensão do projeto redentor, pois Jesus se coloca como 
participante da humanidade. A oração é um meio para aprofundar a intimidade com Deus 
e cada pessoa é convidada, nesta novena, a melhorar sua vida de intimidade com Deus, 
seguindo os passos de Jesus, mostrado por seu primo São Judas Tadeu. A oração brota do 
seguimento, uma vez que, da atenção às palavras do Mestre, os apóstolos conseguem unir 
suas vidas ao projeto de um reino de justiça e de paz. 

Quando Jesus inicia dizendo “Pai-nosso que estais nos céus”, São Judas Tadeu ouve aten-
tamente o ensinamento e reconhece a paternidade de Deus no orar de Jesus. No “santifica-
do seja o vosso Nome” a santidade que todos devem buscar em Deus é exaltada. Quando é 
afirmado através da oração que “venha a nós o Vosso Reino” somos convidados a, junto com 
São Judas Tadeu, reconhecer o Reinado de Deus como algo a ser desejado por todos. Quan-
do afirmamos que “seja feita a vossa vontade, assim na terra como no Céu”, como São Judas 
Tadeu devemos seguir a vontade divina. Na primeira parte da oração exaltamos o Criador 
que, com sua atitude de amor, é capaz de resgatar a criatura na vivência de sua condição, e 
na segunda parte da oração fazemos pedidos de alimento, perdão e de paz.

Ao pedir “o pão nosso de cada dia nos dai hoje” somos convidados para que, como São 
Judas Tadeu, reconheçamos a providência divina. Admitindo a necessidade de “perdoai-
-nos as nossas ofensas” invocaremos a intercessão de São Judas Tadeu, para que nos ajude 
a encontrar a Misericórdia Divina. Ao indicar que “assim como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido” devemos ser perdoados, rogamos a São Judas Tadeu que nos ajude a viver 
e a usufruir da virtude do perdão. Pedimos que sejamos livres das tentações do maligno, 
e “não nos deixeis cair em tentação” nos instruindo como a São Judas Tadeu. Terminamos 
rezando para que, com a intercessão de São Judas Tadeu, não só tenhamos força para 
combater contra o mal, “mas livrai-nos do Mal” em todos os momentos da vida. Que esta 
novena possa ajudá-lo a, seguindo os passos de São Judas Tadeu, aprofundar a sua vida de 
intimidade com Deus na vida de oração.

P. Daniel Aparecido de Campos, scj 
Reitor do Santuário São Judas Tadeu  

(Jabaquara, São Paulo – SP)
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INTRODUÇÃO

“São Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal”. Este é o tema cen-
tral desta Novena a São Judas Tadeu, Apóstolo e Mártir. Assim como ele foi chamado pelo 
“vem e segue-me” (cf. Mt 9,9), nós também somos convidados pelo Senhor a celebrarmos 
a fé pela intercessão do Apóstolo Glorioso escolhido por Jesus Cristo.

“Nove dias de encontro, celebração e oração. Por que? Porque nove indica o tempo 
da ação do Espírito Santo. É da Novena de Pentecostes, os nove dias da espera dos Após-
tolos com Maria, pela manifestação do Espírito. É inaugurado um novo tempo, onde o 
Senhor Jesus nos dispõe todos os bens e graças com a sua Páscoa. É inaugurado o tempo 
do homem e da mulher novos, que vivem segundo o Espírito de Cristo vivo e ressuscitado, 
presente pelos séculos na sua Igreja”. 

São Judas Tadeu é uma das doze colunas que sustentam a verdadeira Igreja de Cristo. 
Igreja que nunca esteve abandonada, mas tem Deus como Pai. Somos filhos de Deus e, 
como São Judas Tadeu, buscamos todos os dias viver a santidade. Neste caminho de san-
tificação precisamos anunciar o amor e o perdão, que nasce do Coração de Jesus. Nossa 
missão é construir a civilização do amor e da partilha. 

Foi nos enviado o Espírito Santo, que nos ilumina e guia segundo a vontade de Deus. 
A confiança que temos em Deus sustenta nossa fé. Ter fé é conhecer profundamente a 
relação de comunhão que há entre o Criador e a criatura. 

Diante disso, Jesus nos deixou como tesouro espiritual a oração do Pai Nosso e do Pão 
Nosso (cf. Mt 6,7-15). O “Pai e o Pão” são sempre “nosso”, da comunidade eclesial, que 
nunca está sozinha, mas sempre iluminada pelo Espírito Santo no combate contra qual-
quer tentação e todo mal.

P. Rarden Pedrosa, scj  
Direção Geral
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RITOS INICIAIS

Caminhemos ao encontro do Senhor 
com São Judas Tadeu.

1. RITO DA LUZ 

(A igreja deverá estar com as luzes apagadas. 
Uma pessoa entrará com uma vela e acenderá 
a primeira vela do lucernário preparado diante 
da imagem de São Judas Tadeu. Tal entrada deve 
ser marcada pela contemplação. Enquanto isso, 
um refrão é entoado pelos músicos e cantores.) 

Canto 1: Indo e vindo 
(Adolfo Temme)

R.: Indo e vindo / trevas e luz. / Tudo é 
Graça, / Deus nos conduz.

(Ao ser acesa a vela do dia, inicia-se o canto para 
a procissão de entrada e as luzes da igreja são 
acesas. Ao chegar ao presbitério, o presidente 
incensa o altar, a cruz e, em seguida, a imagem 
de São Judas Tadeu.)  
 
Canto 2: São Judas Tadeu  
(Ir. Míria T. Kolling)

1. És do Cristo um apóstolo amado,* 
do Evangelho, fiel seguidor,* mas não 
eras assim tão lembrado,* só por cau-
sa de um tal traidor!* Porém hoje és 
um santo querido,* sempre a ti pede 
o povo favor,* e de Deus tu não és 

Primeiro dia:
“Pai nosso que estais nos céus” (Mt 6,9)

São Judas Tadeu reconhece a paternidade divina 
na oração de Jesus.

Noveneiros do dia: Pais, mães e filhos. 
Gesto concreto:  
(Será proposto pela equipe de organização da novena.)

esquecido,* pois te atende no justo 
clamor! R.

R. /:São Judas Tadeu* suplica por nós,* 
ressoe lá no céu,* dos pobres a voz!* 
Na paz do Senhor* nos faze viver,* e 
o mal opressor *não deixes vencer!:/
 
2. Do cortante tu fazes cajado, *e 
apascentas ovelhas no amor.* Das que 
sofrem nos queres ao lado,* partilhan-
do também sua dor! * A verdade que 
sempre liberta* Tu revelas em gestos 
de luz,* E por nós intercedes, na cer-
ta,* quando em nós dói o peso da 
cruz! R.
 
3. Teu exemplo de amor já floresce* 
em mil vidas tão cheias de amor.* E 
na glória do céu resplandece* o teu 
nome, em sublime esplendor!* No teu 
nobre fervor caminhando,* Eis o povo 
na paz a viver,* e com todos o pão par-
tilhando,* Mundo novo aqui faz flores-
cer! R.

2. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

Saudação
 
Presidente: Em nome do Pai e do Filho 
† e do Espírito Santo. 
Todos: Amém.


