NOTÍCIAS PUBLICADAS NO JORNAL DE ABRIL (28
MARÇO/2018)
Bazar “Queima Total” em Abril
A Obra Social São Judas Tadeu está promovendo mais um Bazar “Queima
Total”, nos dias 13 e 14 de Abril, à Al. Guaiós, 40. No dia 13 o Bazar será
das 8h30 às 15h30, e no dia 14 das 8h às 12h, com roupas, acessórios e
móveis. Não perca!
109º ECC – Encontro de Casais com Cristo
Vai acontecer a 109ª edição do ECC-Encontro de Casais com Cristo
no Santuário São Judas Tadeu, nos dias 13, 14 e 15 de Abril. Venha viver
um final de semana que mudará a sua vida em família! Informações com
Claudemir tel. (11) 98073-9766 ou Adriana tel. (11) 98121-6385.
Inscrições na Secretaria Paroquial.
Domingo da Divina Misericórdia
Estão todos convidados a participar da celebração da Divina
Misericórdia, que acontecerá no segundo Domingo da Páscoa, dia 08 de
Abril, às 15h, na Capela São José do Instituto Meninos de São Judas
Tadeu, à Rua Itacira,2801. Esta Santa Missa é tradicionalmente presidida
pelo Pe. João Miguel,scj.
Encontros de formação humana e teológica
Venha encontrar o caminho para aprender a lidar com seus dilemas,
nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, na sua sexualidade e no
seu projeto de vida!
Formação Humana e Teológica: Afetividade, Sexualidade, Espiritualidade,
Tradição e História da Igreja, Missão e Voluntariado.
Formadores: Padres da Congregação Sagrado Coração de Jesus
(Dehonianos) e os membros da Comunidade Eucarística.
Encontros: toda segunda-feira, às 19h na Sala 8 do corredor 149 (entrada
pela Al. dos Guaiós) – Paróquia/Santuário São Judas Tadeu.
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!

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.
Lanchonete 28
Visite a Lanchonete que funciona todo dia 28, embaixo da igreja
nova do Santuário, com entrada pelos corredores 145 e 149, à Alameda dos
Guaiós, rua atrás do Santuário. Venha conhecer e aproveitar: salgadinhos,
pizzas, cachorro quente, café, refrigerantes e o tradicional bolo recheado de
São Judas Tadeu. Aproveite!
Terço dos Homens
Na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu o Terço dos Homens
acontece toda terça-feira às 19h na igreja antiga. Mulheres também serão
bem-vindas acompanhadas pelos pais, maridos, irmãos e amigos. Venha
participar!
Missas em Inglês no Santuário
English Holy Mass is celebrated on every fourth Sunday of the
month, by Fr. Jojappa,scj. A Missa em Inglês é celebrada no quarto
domingo do mês na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Presidida pelo
Pe. Jojappa,scj. Em Abril será no dia 22. Participe!
Catequese para crianças no Santuário
Estão abertas até o dia 29 de Abril as inscrições para a Catequese de
Crianças na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Podem participar
crianças a partir de 8 anos completos até Maio desse ano. Para fazer
inscrição é necessário trazer cópia do RG e certidão do Batismo (se
batizado). Taxa de R$10,00. Mais informações com os catequistas na sala
de acolhida (saguão da igreja nova) ao final da missa dominical das 10h.

Dia da Anunciação em 2018 será 09 de Abril.
Saiba o porquê!
O Dia da Anunciação do Anjo à Virgem Maria, também chamado de
"Anunciação da Virgem Maria" ou apenas "Anunciação" é celebrado em 25
de Março, exatamente 9 meses antes da celebração do Natal. Essa festa da

Igreja Católica é uma celebração do anúncio feito pelo Arcanjo Gabriel à
Virgem Maria de que o Filho de Deus nasceria no mundo assumindo a
condição humana, através de Maria, que ficou sendo conhecido como o
“Dia da Anunciação”.
O dia da Anunciação é muito importante para a Igreja e considerado
importante para toda a humanidade e o dia 25 de Março foi o escolhido
para tal celebração justamente por ser 9 meses antes do nascimento de
Jesus, no dia 25 de Dezembro.
Excepcionalmente, neste ano de 2018, essa Solenidade da
Anunciação do Senhor será celebrada no dia 09 de Abril, pois o dia 25 de
Março foi Domingo de Ramos, início da Semana Santa.
As “solenidades” são sempre celebradas, ou seja, não podem ser
omitidas, como acontece com as “festas” e as “memórias”, nos casos
específicos. Porém, a “solenidade” que venha a cair nos domingos da
Quaresma, nos dias da Semana Santa ou nos dias da oitava da Páscoa vai
ser sempre transferida: se em domingo da Quaresma, para o dia seguinte; se
nos outros dias acima citados, para a segunda-feira após a oitava da
Páscoa. No caso da Anunciação, a data foi transferida para a segundafeira após a oitava da Páscoa, ou seja, 09 de Abril.
O dia da Anunciação do Anjo à Virgem Maria deve ser celebrado
com gratidão e alegria, dia em caíram bênçãos sobre toda a humanidade.

