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Rua 11: São Judas Tadeu
HISTÓRIA DE SÃO JUDAS TADEU
Sua ligação com Jesus
São Judas Tadeu, nascido em Caná de Galiléia, na Palestina, era filho de Alfeu
(ou Cleofas) e Maria Cleofas. O pai, Alfeu, era irmão de São José e a mãe, prima-irmã
de Maria Santíssima. Portanto, Judas Tadeu era primo-irmão de Jesus, tanto pela parte
do pai como da mãe.
Um de seus irmãos, Tiago, também foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Era
chamado de Tiago Menor para diferenciar do outro apóstolo Tiago que, por ser mais
velho que o primeiro, era chamado de Maior.
Judas Tadeu tinha quatro irmãos: Tiago, José, Simão e Maria Salomé. O
relacionamento da família de Judas Tadeu com o próprio Jesus Cristo, pelo que se

consegue perceber na Bíblia é o seguinte: Alfeu (Cleofas) era um dos discípulos a quem
Jesus apareceu no caminho de Emaús, no dia da ressurreição. Maria Cleofas, uma das
piedosas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia e permaneceram ao pé
da cruz, no Calvário, junto com Maria Santíssima .
Dos irmãos dele, Tiago foi um dos doze apóstolos, que se tomou o primeiro
bispo de Jerusalém. José, apenas conhecido como o Justo. Simão foi o segundo bispo de
Jerusalém, após Tiago. E Maria Salomé, a única irmã, foi mãe dos apóstolos Tiago
Maior e João evangelista.
É de se supor que houve muita convivência de Judas Tadeu com o primo e os
tios. Essa fraterna convivência, além do parentesco, pode ter levado são Marcos a citar
Judas e os irmãos como irmãos de Jesus (Mc 6,3).

A vida de São Judas Tadeu
Depois que os Apóstolos receberam o Espírito Santo, no Cenáculo em
Jerusalém, iniciaram a construção da Igreja de DEUS, com a evangelização dos povos.
São Judas iniciou sua pregação na Galiléia. Depois viajou para a Samaria e outras
populações judaicas. Tomou parte no primeiro Concílio de Jerusalém, realizado no Ano
50. A seguir, foi evangelizar a Síria, Armênia e Mesopotâmia (atual Iraque), onde
ganhou a companhia de outro apóstolo, Simão, o "zelote", que evangelizava o Egito.
A pregação e o testemunho de São Judas Tadeu, foi realizado de modo enérgico
e vigoroso, que atraiu e cativou os pagãos e povos de outras religiões que se
converteram ao cristianismo. Ele mostrou que sua adesão a CRISTO era completa e
incondicional, testemunhando sua fé com doação da própria vida.
São Jerônimo nos assegura que o Apóstolo pregou e evangelizou Edessa, bem
como em toda Mesopotâmia (Iraque).
No ano 70, foi martirizado de modo cruel, violento e desumano; morrendo a
golpes de machado, desferidos por sacerdotes pagãos, por se recusar a prestar culto à
deusa Diana.
Devido ao seu martírio, São Judas Tadeu é representado em suas
imagens/estátuas segurando um livro, simbolizando a palavra que anunciou, e uma
machadinha, o instrumento de seu martírio.
Suas relíquias atualmente são veneradas na Basílica de São Pedro, em Roma.
Sua festa litúrgica celebra-se, todos os anos, na provável data de sua morte: 28 de
outubro de 70.
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