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São Judas Tadeu, um dos santos mais populares da Santa Igreja, é
invocado como o santo dos desesperados
e aflitos, o santo das causas sem solução e das causas perdidas
São Judas Tadeu, nasceu em Caná da Galiléia, Palestina, filho de Alfeu (ou
Cleofas)
e
Maria
Cleofas.
Seu
pai,
Alfeu,
era
irmão
de
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São
José
e
Santíssima. Portanto, São Judas Tadeu era primo-irmão de

sua

mãe

Jesus, tanto pela parte do pai como da mãe. Alfeu (Cleofas) era um dos
discípulos a quem Jesus apareceu no caminho de Emaús, no dia da ressurreição.
Maria Cleofas, era uma das piedosas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a
Galiléia e que permaneceram ao pé da cruz, no Calvário, junto com Maria Santíssima.
São Judas Tadeu tinha quatro irmãos: Tiago, José, Simão e Maria Salomé. Um
deles, Tiago, também foi chamado por Jesus para ser apóstolo. O relacionamento da
família de São Judas Tadeu com o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que se
consegue perceber nas Sagradas Escrituras é o seguinte:
Dos irmãos dele, Tiago foi um dos doze apóstolos e tornou-se o primeiro bispo
de Jerusalém. De José, sabe-se que era conhecido como o Justo. Simão, outro irmão
de São Judas foi o segundo bispo de Jerusalém, sucessor de Tiago.
Maria Salomé, sua única irmã, era mãe dos apóstolos São Tiago Maior e São
João Evangelista. Ele era chamado de Tiago Menor para diferenciar de outro apóstolo,
São Tiago, que, por ser mais velho, era chamado de Maior.
É de se supor que houve muita convivência de São Judas Tadeu com seu primo
Jesus e seus tios, Maria e José. Foi certamente essa fraterna convivência, além do
parentesco muito próximo, que levou São Marcos (Mc 6,3) a citar São Judas Tadeu e
seus irmãos como sendo os “irmãos” de Jesus.

Citações na Bíblia
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A Bíblia trata pouco de São Judas Tadeu. Ela aponta, no entanto, um fato muito
importante: ele foi escolhido a dedo, por Jesus, para ser um dos apóstolos. Quando os
evangelhos nomeiam os doze discípulos escolhidos, sempre aparecem os nomes Judas
ou Tadeu na relação dos apóstolos.
O nome de Judas aparece também nos Atos dos Apóstolos (At 1,13). Além
dessas citações, seu sobrinho São João Evangelista (Jo 14,22) o nomeia entre os
participantes do colégio apostólico que estavam no episódio da Santa Ceia, na quintafeira santa.
Foi nesta oportunidade que, quando Jesus confidenciava aos apóstolos as
maravilhas do amor do Pai e lhes garantia especial manifestação de si próprio, que São
Judas Tadeu não se conteve e perguntou: “Mestre, por que razão hás de manifestar-te
só a nós e não ao mundo?” E foi, então, que Jesus lhe respondeu afirmando que
haveria manifestações d’Ele a todos os que guardassem sua palavra e permanecessem
fiéis a seu amor.
Nesse fato da Última Ceia, São Judas Tadeu demonstra sua generosa compaixão
para com todos os homens.

A vida de São Judas Tadeu
Depois que os Apóstolos receberam o Espírito Santo, no Cenáculo em
Jerusalém, a Igreja de Deus expandiu-se: iniciou-se a evangelização dos povos. São
Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galiléia. Depois viajou para a Samaria e outras
populações judaicas. Ele tomou parte do primeiro Concílio de Jerusalém que foi
realizado no Ano 50.
Mais tarde evangelizou a Síria, a Armênia e a Mesopotâmia (atual Irã), onde
ganhou a companhia de outro apóstolo, Simão, o “zelote”, que já evangelizava o Egito.
A pregação e o testemunho de São Judas Tadeu, foi realizada de modo enérgico e
vigoroso. Ele atraiu e cativou os pagãos e povos de outras religiões que, então, se
converteram em grande número ao cristianismo.
Sua adesão a Nosso Senhor Jesus Cristo era completa e incondicional. Disso ele
deu testemunho com a doação da própria vida. Este glorioso Apóstolo de Jesus
dedicou sua vida à evangelização. Foi incansável nesta tarefa, pregando o evangelho e
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muitas
almas.
Os
pagãos,
convertendo
inconformados, começaram a colocar o povo contra ele. São Judas Tadeu e São Simão
foram presos e levados ao templo do sol. Ali recusaram-se a renegar a Jesus Cristo e
prestar culto à deusa Diana.
Foi nessa ocasião que São Judas disse ao povo: “Para que fiqueis sabendo que
estes ídolos que vós adorais são falsos, deles sairão os demônios e os hão de quebrar”.
No mesmo instante, dois demônios hediondos quebraram todo o templo e
desapareceram. Indignado, o povo, incitado pelos sacerdotes pagãos, atirou-se contra
os apóstolos furiosamente. São Judas Tadeu foi trucidado por sacerdotes pagãos de
modo cruel, violento e desumano.
Apóstolo e mártir, São Judas é representado em suas imagens segurando um
livro, que simboliza a palavra de Deus que ele anunciou, e uma alabarda, uma espécie
de machado, que foi o instrumento utilizado em seu martírio. Suas relíquias
atualmente são veneradas na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua festa litúrgica é
celebrada em 28 de outubro, provável data de seu martírio acontecido no ano 70.
No Brasil, a devoção a São Judas Tadeu é relativamente recente. Ela surgiu no
início do século XX, alcançando logo uma grande popularidade. Ele é invocado como o
santo dos desesperados e aflitos, o santo das causas sem solução, das causas perdidas.

Epístola de São Judas Tadeu
Segundo a tradição eclesiástica, São Judas Tadeu é apontado, como sendo o
autor da epístola canônica que traz seu nome. Tudo indica que essa carta foi dirigida
aos judeus cristãos da Palestina, pouco depois da destruição da cidade de Jerusalém,
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quando a maioria dos Apóstolos já havia falecido. O breve escrito de São Judas Tadeu
é uma severa advertência contra os falsos mestres e um convite a manter a pureza da
fé.
Percebe-se que “A carta de São Judas” foi escrita por um homem apaixonado e
preocupado com a pureza da fé e a boa reputação do povo cristão. O escritor afirma ter
querido escrever uma carta diferente, mas ouvindo os pontos de vista errados de falsos
professores da comunidade cristã urgentemente escreveu esta carta para alertar a
Igreja a acautelar-se contra eles.

A Epístola
1 Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados em Deus Pai
e reservados para Jesus Cristo.
2 Que a misericórdia, a paz e o amor se realizem em vós copiosamente.
3 Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa
comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a
pelejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos.
4 Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde
muito tempo estão destinados para este julgamento; eles transformam em dissolução
a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor.
5 Quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas estas coisas: o Senhor, depois
de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos.
6 Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os
seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do Grande
Dia.
7 Da mesma forma Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram as
mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo,
sofrendo a pena do fogo eterno.
8 Assim também estes homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a
carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias.
9 Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de
Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente:
Que o próprio Senhor te repreenda!
10 Estes, porém, falam mal do que ignoram. Encontram eles a sua perdição naquilo
que não conhecem, senão de um modo natural, à maneira dos animais destituídos de
razão.
11 Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro caíram no
erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré.
12 Esses fazem escândalos nos vossos ágapes. Banqueteiam-se convosco
despudoradamente e se saciam a si mesmos. São nuvens sem água, que os ventos
levam! Árvores de fim de outono, sem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas!
13 Ondas furiosas do mar, que arrojam as espumas da sua torpeza! Estrelas
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para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade!
14 Também Henoc, que foi o oitavo patriarca depois de Adão, profetizou a respeito
deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos
15 para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade
que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm
proferido contra Deus.
16 Estes são murmuradores descontentes, homens que vivem segundo as suas
paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse.
17 Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos
apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, 18 os quais vos diziam: No fim dos tempos
virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões;
19 homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito.
20 Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa
santíssima fé. Orai no Espírito Santo.
21 Conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus
Cristo, para a vida eterna.
22 Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os,
23 e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais tende compaixão, repassada de
temor, detestando até a túnica manchada pela carne.
24 Àquele, que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante
de sua glória, imaculados e cheios de alegria,
25 ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória,
magnificência, império e poder desde antes de todos os tempos, agora e para sempre.
Amém.
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