NOTÍCIAS DO SANTUÁRIO
Solenidade de Corpus Christi
No dia 20 de Junho, dia de Corpus Christi, participe da Missa às 15h e una-se à
comunidade na solene Procissão Eucarística, logo após a Missa. Os horários de
Missas no dia de Corpus Christi serão como aos domingos no Santuário São Judas
Tadeu: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h (Solene) seguida de Procissão, 16h30, 18h e
19h30 na igreja nova.
DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA
Uma 2ª edição do Domingo da Divina Misericórdia será celebrada na
Paróquia/Santuário São Judas Tadeu no domingo, dia 23 de Junho 2019, das 8h
às 18h, com atendimento de confissões na calçada defronte à igreja antiga, e
adoração ao Santíssimo Sacramento dentro da mesma igreja. Os integrantes do
Ministério Eucarístico e da CAJU (Casa da Juventude) vão dirigir as orações e fazer
a abordagem aos passantes. Abra o seu coração à misericórdia do Senhor e venha
participar desse domingo de graças!
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
A Festa do Sagrado Coração de Jesus, neste ano, será no dia 28 de Junho.
Convidamos os agentes das diversas Pastorais, Movimentos e Serviços,
funcionários, voluntários e devotos de São Judas Tadeu a participarem de uma das
santas missas celebradas neste dia, às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h,
18h, 19h e 20h30, na igreja nova. Consagremos nossa vida e nossas famílias ao
Coração de Jesus! Traga a sua imagem ou quadro do Sagrado Coração de Jesus e
do Imaculado Coração de Maria para a bênção nas missas para que posteriormente,
seja entronizada em sua casa.
Encontro do CPP
Todos os membros do CPP-Conselho Pastoral Paroquial do Santuário estão
convidados para o segundo encontro do ano, no dia 15 de Junho, das 14h30 às
18h, na Obra Social São Judas Tadeu, à Av. Piassanguaba, 3061.
Projeto Bem Viver em Junho
O Projeto Bem Viver da Obra Social São Judas Tadeu é dirigido ao público da
Terceira Idade, gratuitamente. Reuniões às terças-feiras, das 14h às 16h na Sala
São Judas. Programação para Junho: 04/06/19 – Palestra com terapeuta sobre
cuidados com as varizes.
11/06/19 – Palestra com nutricionista sobre alimentação saudável para a terceira
idade.
18/06/19 – Palestra com dentista sobre prevenção e cuidados com higiene bucal.
25/06/19 – Palestra com músico sobre o poder da música.
Baile do Brotinho
Que tal dançar e se divertir aos embalos das músicas dos anos 60, 70 e 80? Venha
participar do Baile do Brotinho, no dia 08 de Junho às 18h, na sala São Judas, da
Paróquia Santuário São Judas Tadeu. Ingresso antecipado a R$15,00 com direito a
uma pizza brotinho. Ingresso no dia = R$ 20,00. À venda na Secretaria Paroquial e
aos domingos, na igreja nova, ao final das missas. Esperamos por você!

Neuróticos Anônimos
Neuróticos Anônimos é uma irmandade formada por homens e mulheres que
compartilham suas experiências, força e esperança para resolver seus problemas
emocionais comuns. No Santuário São Judas Tadeu, reuniões aos domingos às 15h,
segundas e quintas-feiras, às 19h na Sala 09, entrada pela Al. dos Guaiós, 149.
Jantar Dançante
Convidamos a todos para mais uma edição do Jantar Dançante, no dia 13 de Julho
às 19h na Sala São Judas, ao som da Banda Sons e Tons. Os convites devem ser
adquiridos na Secretaria Paroquial a R$ 40,00 cada. Crianças até 5 anos não pagam
e de 6 a 10 anos pagam meia entrada.
Cerco de Jericó
De 27 de Junho a 08 de Agosto, toda quinta-feira às 19h30, o Grupo de Oração da
RCC da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu vai promover o Cerco de Jericó, com
missas presididas por padres diversos a cada dia. Participe!
Encontro Feminino de Alcoólicos Anônimos
Haverá um encontro feminino de Alcoólicos Anônimos no dia 30 de Junho, das 9h
às 15h40, no Salão Dehon da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, com entrada
pela Al. dos Guaiós, 145. Tema: “Evite o primeiro gole”. Não é necessária inscrição
prévia.
Bênçãos e Pães no dia de Santo Antônio
No dia 13 de Junho a Igreja celebra Santo Antônio de Pádua, e como já é
tradicional na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, haverá bênçãos dos pães, pela
intercessão de Santo Antônio, o dia todo, na Sala São Judas. Aceitamos doações de
pães para as bênçãos neste dia. Traga seu pão e faça doações de pães a quem
necessita!
Festa Junina Comunidade Imaculado Coração de Maria
Venha participar da Festa Junina da Comunidade Coração de Maria, nos dias 08, 15
e 22 de Junho, a partir das 18h, com barracas de comida típica, brincadeiras,
quadrilha (15/06) sorteio e música ao vivo (22/06). Nossa Comunidade está
localizada à Rua das Oiticicas, 679, Parque Jabaquara.
Festa Junina Comunidade Cristo Rei
A comunidade Cristo Rei convida você e sua família para uma tradicional Festa
Junina. Será nos dias 08, 15, 22 e 29 de Junho, das 17h às 22h, com barracas de
churrasco, pizza, pastel, cachorro quente, tapioca, doces típicos e brincadeiras, à
rua Major Freire, 792, Vila Monte Alegre. Venha divertir-se!

