Aniversários de ordenação sacerdotal dos padres
do Santuário
12/12 – Pe. José Ronaldo Gouvêa,scj (3 anos)
15/12 – Pe. Cláudio Weber,scj (45 anos) e Pe. Elói José Schons,scj (34
anos)
16/12 – Pe. Alcides Pedrini,scj (40 anos)
17/12 – Pe. Antônio dos Santos da Silva,scj (24 anos)
20/12 – Pe. Oscar Longen,scj (60 anos) e Pe. Reginaldo José de Souza,scj
(10 anos)
28/12 – Pe. Eli Lobato dos Santos, scj (33 anos)
31/12 – Pe. Aloísio Back,scj (36 anos)

AULA DE INGLÊS
Em 2019 o Santuário vai abrir suas portas para acolher um projeto
em parceria com a professora Ana Cristina. Será um curso de Inglês a um
custo acessível para quem tem vontade ou precisa aprender a língua. As
aulas serão aos sábados, das 9h às 12h. Mais informações, na Secretaria
Paroquial.
Novena de Natal
Convidamos todos a celebrar a Novena de Natal em família, abrindo a casa
para parentes, vizinhos e amigos. O livrinho já está disponível na loja, na
Secretaria e na saída da igreja, por R$2,00 cada. Quem puder, adquira
também, por apenas R$10,00, o último livro do Papa Francisco sobre a
santidade no mundo atual. A Novena de Natal se baseia no terceiro capitulo
dessa publicação.
Nova turma do Curso de Teologia para Leigos
Estão abertas as inscrições para a turma de 2019 e 2020 da Escola de
Teologia para Leigos São Judas Tadeu. As aulas terão início no dia 18 de
Fevereiro de 2019. Serão toda segunda-feira, durante 2 anos, no Salão
Dehon. Inscrições na Secretaria Paroquial.
Bazar do Apostolado da Oração
Nos dias 13 e 14 de Dezembro, das 10h às 15h, no hall da Sala São
Judas, o Apostolado da Oração do Santuário vai promover um Bazar cuja
renda será para a compra de enxovais de bebês que serão doados ao Clube
de Mães da Obra Social São Judas Tadeu. Venha prestigiar!
Tarde de Louvor
O Grupo de Oração, da RCC do Santuário, promove mais uma Tarde
de Louvor. Será no dia 16 de Dezembro, a partir das 14h na igreja antiga.

Traga um prato de doce ou salgado para a confraternização. Venha
participar desse momento abençoado!
Cerco de Jericó
Participe do Cerco de Jericó que está acontecendo sempre às 19h30
na igreja nova (desde o dia 8/11). Os próximos encontros serão nos dias 29
de Novembro, 6, 13 e 20 de Dezembro.
Pedido de doações urgente!
A Obra Social São Judas Tadeu solicita a doação de alimentos não
perecíveis para a montagem de cestas básicas para a distribuição às famílias
cadastradas da comunidade. Doações na Secretaria Paroquial ou na própria
Obra Social, à Av. Piassanguaba, 3061. Deus abençoe seu gesto de
caridade!
Calendário 2019
O Calendário exclusivo do Santuário São Judas Tadeu de 2019 está à
venda na Secretaria Paroquial por apenas R$6,00 cada. Leve e presenteie!

AULA DE INGLÊS
Em 2019 o Santuário vai abrir suas portas para acolher um projeto
em parceria com a professora Ana Cristina. Será um curso de Inglês a um
custo acessível para quem tem vontade ou precisa aprender a língua. As
aulas serão aos sábados, iniciando em Dezembro, das 9h às 12h. Mais
informações, na Secretaria Paroquial.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL E ANO
NOVO NO SANTUÁRIO
24 de Dezembro (segunda-feira) – Missas no Santuário São Judas Tadeu
às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30. Às 19h30 a Solene Missa da Noite de
Natal, será na igreja nova. A Secretaria Paroquial, Loja e Capela de
Bênçãos (Confissões) atendem das 8h às 12h.
25 de Dezembro (terça-feira)- Solenidade do Natal de nosso Senhor
Jesus Cristo. Horários de missas de domingo: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h,
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria Paroquial e Loja não

abrirão neste dia. Haverá atendimento de Padres para confissões das 8h
às 12h na Capela de Bênçãos.
31 de Dezembro (segunda-feira) - Missas no Santuário São Judas Tadeu
às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30. Ás 19h30 a Solene Missa de Ação de
Graças pelo ano de 2018, na igreja nova.
A Secretaria Paroquial, Loja e Capela de Bênçãos (Confissões) atendem
das 8h às 12h.
1º de Janeiro de 2019 (terça-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 e Loja não
abrirão neste dia. Haverá atendimento de Padres para confissões das 8h
às 12h na Capela de Bênçãos.

Mais informações pelos tels. (11) 3504-5700 ou 5072-9928 e no site
www.saojudas.org.br. WEBTV SÃO JUDAS: www.saojudas.org.br.

FESTAS DE FIM DE ANO
Quando começam e terminam os preparativos para o Natal?
Em Novembro já se vê nas vitrines expostos enfeites e árvores de
Natal. Entretanto, a Igreja recomenda que os fiéis respeitem o término do
Ano Litúrgico para começar os preparativos para a vinda de Jesus, que
celebramos no Natal.
O ano da igreja é diferente do ano civil – ele começa no Advento e
termina no último domingo de Novembro, neste ano no dia 25. Assim, o
primeiro domingo do Advento, ou seja, dia 02 de Dezembro de 2018, é a
data ideal para montar a árvore e o presépio: primeiro domingo do ano
litúrgico!
Já que é para seguir a tradição, o ideal é que a decoração seja
colocada aos poucos – sempre tomando como ponto de partida o primeiro
dia do Advento. Conforme o Natal for se aproximando, o cenário passa a
ficar cada vez mais completo. No Presépio, por exemplo, é interessante
colocar os três Reis Magos somente após o Natal, já que a visita dos três
acontece depois do nascimento de Jesus. A árvore, as luzes, o Presépio…
tudo representa a vida que o Cristo traz para os que crêem.
Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o Natal não dura
apenas um dia – pelo menos, não para os cristãos. A celebração do
nascimento de Jesus vai, oficialmente, até o Dia de Reis, comemorado

todos os anos em 06 de Janeiro, data prevista para desmontar a árvore,
guardar o Presépio e os pisca-piscas.

