Celebrações Semana Santa, no Santuário
São Judas Tadeu
DOMINGO DOS RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR – 14/04/19
16h30 – Procissão e Missa Solene – Igreja nova
Missas como aos domingos com a bênção de ramos: às 7h, 8h30, 10h,
12h, 15h e 19h30. A missa das 18h será na igreja antiga. Confissões na
Sala São Judas: das 8h às 18h. Bênçãos dos ramos em cada missa.
SEGUNDA-FEIRA SANTA - 15/04/19
15h – Missa: Nossa Senhora das Dores – Igreja nova
19h30 – Via-Sacra – Igreja antiga
Missa pelos falecidos na Igreja nova às 20h. Demais missas como de
costume (7h, 9h, 12h e 17h). Confissões na Sala São Judas, das 8h às 20h.
Bênçãos na Capela de Bênçãos, das 8h às 20h.
TERÇA-FEIRA SANTA - 16/04/19
15h – Missa: Senhor dos Passos – Igreja nova
19h30 – Via-Sacra – Igreja antiga
Missa pelos falecidos na Igreja nova às 20h. Demais missas como de
costume (7h, 9h, 12h e 17h). Confissões na Sala São Judas, das 8h às 20h.
Bênçãos na Capela de Bênçãos, das 8h às 20h.
QUARTA-FEIRA SANTA - 17/04/19
15h – Missa pelos enfermos e idosos, na igreja nova
Missa dos falecidos, às 20h, na igreja nova. Demais Missas como de
costume (7h, 9h, 12h e 17h). Confissões, das 8h às 20h, na Sala São Judas.
Bênçãos, das 8h às 20h, na Capela de Bênçãos.
QUINTA-FEIRA SANTA - 18/04/19
Via-Sacra na Igreja antiga às 7h, 9h, 12h, 15h e 17h.
20h – Missa Solene da Ceia do Senhor – Igreja nova (Única Missa deste
dia).
Após a Missa haverá uma hora de Vigília na Igreja antiga.
Confissões no Salão Dehon, das 8h às 18h. Bênçãos na Capela de Bênçãos,
das 8h às 18h.
SEXTA-FEIRA SANTA DA PAIXÃO DO SENHOR - 19/04/19
Não haverá missas e bênçãos neste dia.
Confissões das 8h às 14h no Salão Dehon.
Via-Sacra na Igreja antiga das 6h às 13h.
15h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor – Igreja nova

17h – Via-Sacra Encenada – Igreja nova
Logo em seguida haverá a Procissão do Senhor Morto (Saída da Igreja
nova).
SÁBADO SANTO (VIGÍLIA PASCAL) - 20/04/19
19h30 – Solene Celebração da Vigília Pascal – Igreja nova (Única Missa
do dia) com bênção do fogo novo, fora da igreja, bênção da água e
renovação das promessas do Batismo. Não haverá bênçãos neste dia.
Confissões das 8h às 15h no Salão Dehon.
DOMINGO DA PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 21/04/19
6h – Procissão da Ressurreição (Saída da Igreja nova)
7h – Missa Solene de Páscoa transmitida pela TV BAND – Igreja nova
(Para todos os agentes de pastoral, voluntários, funcionários e devotos).
Demais missas como aos domingos (às 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e
19h30).
Confissões das 8h às 12h na Capela de Bênçãos. Bênçãos no final de cada
missa.
WebTV São Judas
Assista as missas e acompanhe os nossos programas especiais acessando na
internet o site do Santuário: www.saojudas.org.br.

Notícias de abril - Santuário São Judas
Tadeu
Descanse em paz, Maria Clara!

Faleceu no último sábado, dia 30 de Março, Maria Clara de Oliveira Souza
Pinto, que trabalhou como Assistente Social na Obra Social São Judas Tadeu,
de 1999 a 2002. Uma mulher forte, dedicada e muito inspiradora. Escreveu
para o Jornal São Judas durante esse período, ensinando, orientando e
esclarecendo como ajudar, efetivamente, às pessoas, através de um trabalho
social sério. Cumpriu sua missão com amor e responsabilidade. Que Deus
conforte o coração dos familiares e amigos e conceda descanso à alma desta
nossa querida irmã, em Cristo.
Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu será celebrada a missa de sétimo dia
pela alma de Maria Clara no dia 05 de Abril, sexta-feira, às 20h, na igreja
nova.

Vem aí: NOVO BAZAR SÃO JUDAS TADEU!
No dia 28 de Março será inaugurado o novo Bazar São Judas Tadeu! A partir
deste dia os bazares conhecidos como “Mega Bazar” e “Bazar do 28” serão
unificados e funcionará de terça a domingo, das 8h às 17h. Serão vendidas
peças de roupas, sapatos, acessórios, eletrodomésticos e muito mais. Não
perca a inauguração. Entrada pela Alameda dos Guaiós, 145 (rua atrás do
Santuário).

Jubileu
Todo mês, no dia 25, as celebrações da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu
serão especialmente dedicadas ao Jubileu de Carvalho, a ser comemorado em
2020. O tema para este mês de Abril é “Paróquia: Igreja, instrumento de
Salvação”. Venha rezar conosco!

Pastoral da Acolhida precisa de voluntários!
Quantas vezes na vida precisamos de um sorriso, abraço ou mesmo uma
palavra amiga? Aqui na Pastoral da Acolhida estamos sempre dispostos a dar
esse carinho ao próximo. Por que você não vem trabalhar conosco, sendo um
voluntário, agente de pastoral? Faça sua inscrição aos domingos, na Sala da
Acolhida, com Isolina, ou pelo celular (11) 98787-8121.

WEB RÁDIO SÃO JUDAS
Baixe o aplicativo da WEB RÁDIO São Judas Tadeu em seu celular ou
acesse: http://radiosaojudastadeu.com/

Cristo no seu casamento
Participe do 110º ECC – Encontro de Casais com Cristo da
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, nos dias 12, 13 e 14 de Abril. Mais
informações e inscrições na Secretaria Paroquial. Contatos: Paulo (11)
951196117 ou Evelyn (11)983715900. eccsaojudastadeu@hotmail.com

Inscrições para pré catequese e catequese
Dos dias 17 de Março a 28 de Abril, na Sala de Acolhida do Santuário,
inscrições com os Catequistas, sempre ao final da missa das 10h, somente aos
domingos. Idade mínima para pré-catequese: 4 anos. Idade mínima para a
Catequese: 8 anos. Documentos necessários: RG original +
cópia, certidão de Batismo + cópia (se batizado). Taxa de inscrição: R$10,00.

Bazar do Apostolado da Oração
Nos dias 04 e 05 de Abril, o Apostolado da Oração do Santuário vai promover
um Bazar Beneficente, das 9h às 15h, no hall da Sala São Judas. Venha
prestigiar!

Programas da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu na Rádio 9 de Julho
AM 1600 Khz
05h55 - Amanhecer com Esperança - Pe. Claudio Weber,scj (Diariamente)
06h55 e às 20h - O Pão da Palavra - Diácono Erick Max (Segunda a sábado)
16h00 - O Poder da Palavra - Pe. Antônio dos Santos, scj (Segunda a Sextafeira)
17h00 - Santa Missa (Segunda a Sexta-feira)
17h50 - A Missa Continua - Diácono Erick Max (Segunda a sexta-feira)

Terço da Caridade e Prosperidade Bíblica
Já está sendo realizado aqui no Santuário o inédito Terço da Caridade e
Prosperidade Bíblica. É uma oração de adesão completa à Palavra: da prática
da justiça e misericórdia, à tomada de posse de suas promessas de Bênçãos e
Prosperidade completa. O Terço neste Santuário acontece em três opções de
horários: às terças-feiras após a missa das 15h, às quartas-feiras após a missa
das 9h e às quintas-feiras após a missa das 17h. Informações na Secretaria ou
Whatsapp
(11)
97209-9770.
www.instagram.com/tercodacaridadeeprosperidade

Criatividade na solução de problemas
A Pastoral do Empreendedor convida você, que já é empreendedor ou
pretende abrir um negócio, para participar de nossa Palestra: “Criatividade na
Solução de Problemas”, no dia 02/04 às 19h30, no salão Dehon. Gratuita, não
necessita de inscrição (Lanche Comunitário). Palestrante: Laerte Temple,
administrador, advogado, mestre em administração, doutor em ciências
sociais. Especialista em criatividade pela Creative Education Foundation,

Buffalo, NY, USA. Professor universitário, executivo de organizações,
empreendedor e palestrante.

Ajude a tornar a Páscoa de uma criança ainda mais feliz: DOE
CHOCOLATE!
O CEI – Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu pede a sua colaboração
para arrecadar ovos de Páscoa (de qualquer tipo e tamanho), ou barras de
chocolate, caixas de bombons, para fazer mais feliz a Páscoa das 101 crianças
atendidas. Faça a sua doação, na Secretaria Paroquial ou na Obra Social São
Judas Tadeu. Ajude a tornar a Páscoa de uma criança ainda mais feliz!

Doação com valor, missão de amor!
A sua doação, de qualquer espécie (roupas, calçados, acessórios, móveis,
objetos domésticos, fraldas geriátricas, remédios, etc.) tem muito valor para
que a Obra Social e o Santuário São Judas Tadeu, tenham condições de
realizar a sua missão evangelizadora. Além disso, você ajuda na manutenção
do Santuário e no desenvolvimento de um trabalho social que ajuda muitas
famílias. O que você doa, é muito importante para nós! Faça a sua doação, na
Secretaria Paroquial.
A Obra Social São Judas Tadeu é uma Instituição sem fins lucrativos,
vinculada à Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, localizada à Av.
Piassanguaba, 3061. Mais informações pelo telefone (11) 5584-9966 ou 50786544. E-mail: obrasocial@saojudas.org.br

24 horas para o Senhor
Nos dias 29 e 30 de Março, a Igreja em todo o mundo se mobiliza para as 24
horas para o Senhor, em preparação à Semana Santa. O tema deste ano é do
Evangelho de São João, "Nem eu te condeno" (Jo 8, 11). Essa passagem "se
propõe contemplar a imagem de Jesus que, ao contrário da multidão reunida
para julgar e condenar, oferece sua infinita misericórdia, como uma
oportunidade para acolher a graça e uma nova vida". Nesse sentido, o Papa
Francisco destacou na Carta Apostólica Misericordia et Misera que "o
Sacramento da Reconciliação deve reencontrar o seu lugar central na vida
cristã", acrescentando que a realização da iniciativa "24 horas para o Senhor,
próxima ao IV Domingo da Quaresma, "encontra muito apoio nas dioceses e

continua sendo um forte chamado pastoral a viver intensamente o Sacramento
da Confissão".
Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu haverá Vigília e Adoração ao
Santíssimo Sacramento, no dia 30 de Março, sábado, das 7h às 19h30, na
igreja antiga. As Confissões serão atendidas na Capela de Bênçãos, das 8h às
18h.

