NOTÍCIAS DO JORNAL SÃO JUDAS DE
JANEIRO/FEVEREIRO 2018
Programação para o Ano Novo
31 de Dezembro (domingo) – Festa da Sagrada Família: Jesus, Maria e
José. Missas às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e às 19h30 a
Celebração Solene da Véspera de Ano Novo, na igreja nova. A Secretaria
Paroquial, Loja e Capela de Bênçãos (Confissões) atendem das 8h às 12h.
1º de Janeiro de 2018 (segunda-feira) – Santa Maria, Mãe de Deus
(Solenidade), Dia Mundial da Paz. Missas às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h,
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria Paroquial, Loja e Capela
de Bênçãos (Confissões) não abrirão neste dia.
POSSE DO NOVO PÁROCO
A celebração eucarística da posse do novo Pároco do Santuário São Judas
Tadeu, Pe. Eli Lobato dos Santos, scj, será no dia 09 de Fevereiro, às 19h30
na igreja nova. Participe!
Doe alimentos!
A Obra Social São Judas Tadeu pede sua colaboração para doação de
alimentos não perecíveis para as famílias cadastradas, auxiliadas pela Obra.
Os alimentos precisam estar dentro do prazo de validade (1 quilo ou mais
de arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, etc.). Faça a sua doação na
Secretaria Paroquial ou na própria Obra Social (Av. Piassanguaba, 3061).
Deus o abençoe por essa obra de misericórdia!
Primeira sexta-feira do mês
Toda a primeira sexta-feira do mês acontece no Santuário a
tradicional Missa Reparadora em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. As
próximas serão nos dias 05 de Janeiro e 02 de Fevereiro, na igreja nova às
9h e na igreja antiga às 20h. Venha rezar conosco!
Grupo de Oração, venha participar!
Você participa de algum “Grupo de Oração”? Venha conhecer o Grupo de
Oração da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu, que se reúne todas as
segundas-feiras, às 19h30, na igreja antiga. Missa de Cura e Libertação:
toda quinta-feira às 19h30, na igreja nova.
Terço e Missa em louvor a Nossa Senhora
Com o Ano Mariano, encerrado em 12 de Outubro, foi intensificada a
devoção mariana em nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Desde

então, todos os sábados acontece às 11h15 a oração do terço seguida de
uma celebração Eucarística às 12h em louvor a Nossa Senhora Aparecida.
Incentivamos também a devoção a Nossa Senhora com a comunhão
reparadora a seu Imaculado Coração, nos primeiros sábados do mês (12h
na igreja nova).
Escola de Teologia para Leigos
Estão abertas as inscrições para a nova turma (2018 e 2019) da Escola de
Teologia para Leigos São Judas Tadeu. As aulas terão início no dia 19 de
Fevereiro de 2018 e serão sempre às segundas-feiras às 20h, durante dois
anos, no Salão Dehon. A taxa para custos é de R$30,00 por pessoa.
Inscrições na Secretaria Paroquial.
Calendário 2018 e Kit São Judas Tadeu!
O Calendário exclusivo do Santuário São Judas Tadeu de 2018 está à
venda na Secretaria Paroquial por apenas R$6,00 cada. Além disso, você
pode adquirir o Kit São Judas completo: com o Calendário, caneta, livro de
Novena, capela São Judas, card 3 D e um estandarte por R$15,00 cada kit.
Leve e presenteie!
Inscrições para a Crisma de Jovens
Estão abertas as inscrições para jovens a partir dos 13 anos que
queiram receber o Sacramento da Crisma. Os encontros são aos domingos
às10h, seguido de celebração Eucaristica na igreja nova às 12h. Inscrições
na Secretaria Paroquial. Os encontros iniciam em 18 de Fevereiro de 2018,
com missa às 10h na Sala São Judas.
Bênção das Velas
Dia 02 de Fevereiro é o dia da Festa da Apresentação de Jesus Cristo
ao Templo pelas mãos de Maria e de José. Também conhecido como dia de
Nossa Senhora da Candelária, da Luz ou das Candeias, é também Dia
Mundial da Vida Consagrada. Haverá no Santuário bênção das velas no
final de cada missa: às 07h, 9h, 12h, 15h, 17h e 20h, na igreja nova. Traga
suas velas e venha participar!
Bênção da garganta no dia de São Brás
São Brás é conhecido como “protetor das doenças da garganta” e
tradicionalmente acontece no Santuário a bênção da garganta no dia 03 de
Fevereiro, com a intercessão de São Brás. As missas serão celebradas às
07h, 9h, 12h, 15h e 19h30 (sábado), na igreja nova.
Missas Reparadoras ao Imaculado Coração de Maria no Santuário

Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu começou a ser celebrada a
Missa Reparadora ao Imaculado Coração de Maria em virtude do Ano
Mariano (encerrado em 12/10/2017). Essa celebração acontece sempre às
12h na igreja nova, todo primeiro sábado do mês. Neste início de 2018 será
nos dias 06 de Janeiro e 03 de Fevereiro.

Megabazar em Fevereiro
A Paróquia/Santuário São Judas Tadeu promove nos dias 09 e 10 de
Fevereiro mais um Megabazar, com roupas semi-novas, calçados, bolsas,
cintos e brinquedos, por apenas R$1,00 ou R$2,00 cada peça. Será das 8h
às 17h na Sala São Judas. Aproveite!
Oficinas de Oração e Vida!
Não perca essa oportunidade de mergulhar na presença de Deus e libertarse das tristezas, angústias, rancores, inseguranças, enfim, recuperar a
estabilidade emocional e a alegria de viver. São 15 sessões de 2 horas cada,
uma vez por semana: Oficinas de oração e vida! Data: 07 de Março de
2018, às 19h. Inscrições na Secretaria Paroquial!

