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No Ano de São José, convocado pelo papa Francisco
para comemorar os 150 anos de sua proclamação
como Padroeiro Universal da Santa Igreja, queremos,
iluminados pela Exortação Apostólica “Christifideles
Laici” — Os Cristãos Leigos, do papa São João Paulo
II, refletir sobre a nossa participação e a nossa res-
ponsabilidade na vida da Igreja, família de Deus, a
partir da Paróquia, que é a comunidade de fé que
frequentamos e na qual trabalhamos pelo cresci-
mento do Reino de Deus.

SSaallvvee,,  SSããoo  JJuuddaass  TTaaddeeuu!!
SSaallvvee  oo  nnoossssoo  PPaaddrrooeeiirroo!!
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uDE 19 A 27 DE OUTUBRO
NOVENA PREPARATÓRIA

Todos os dias:
07h, 15h e 19h- Missa e orações da Novena.
18h- Exposição, adoração e Bênção do Ssmo. Sacramento.
* No domingo, dia 24, as Missas serão 07h, 09h, 15h e 19h.

PPrrooggrraammaaççããoo

TEMA: 
“Ser Igreja em comunidade, com a solicitude de São

José e a coragem de São Judas Tadeu.”
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28 DE OUTUBRO
VIII ANIVERSÁRIO DA PARÓQUIA

Missas: 06h, 08h, 10h, 14h, 16h e 19h.

05h30- Alvorada festiva, com repique de sinos.

Após a Missa de encerramento, a imagem de São Judas
Tadeu percorrerá as ruas de nossa Paróquia e de nossa
cidade em  PROCISSÃO MOTORIZADA.

SSoolleenniiddaaddee  ddoo  PPaaddrrooeeiirroo
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uDia 19: Pelo Batismo, tornamo-nos membros da Igreja, Corpo Místico
de Cristo. Past. do Batismo e Past. da Comunicação. Bênção da água.

Dia 20: A Igreja é a casa da família de Deus. Pastoral Familiar, Pasto-
ral da Criança e Grupo de Jovens UFC. Bênção para os jovens.

Dia 21: A Paróquia é uma comunidade eucarística. Renovação Caris-
mática e Ministério Extr. da Comunhão Eucarística.  Bênção da saúde.

Dia 22: Na comunidade reunida se expressa da vida litúrgica, que con-
serva e reanima a fé e envia para a missão de anunciar.Dimensão Li-
túrgica: leitores, corais e coroinhas. Bênção das velas.

Dia 23: Maria e José, modelos para os membros da Igreja. Legião de
Maria, Mãe Rainha e Terço dos Homens. Bênção para os trabalhadores.

Dia 24:A Igreja deve ser orante, alegre e acolhedora.Apostolado da Sa-
grada Face e voluntários da acolhida e limpeza. Bênção para as famílias.

Dia 25: A Paróquia é uma escola da doutrina salvadora de Cristo.
Catequese e Grupos de Reflexão. Bênção para as crianças. 

Dia 26: Na comunidade, cada pessoa é chamada à partilha, à ca-
ridade e às boas obras. Pastoral do Dízimo e Sociedade São Vicente
de Paulo. Bênção dos pães.

Dia 27: A Paróquia é o vínculo hierárquico com a Igreja, institui-
ção divina, reunida pelo Espírito da unidade. Comunidades da Pa-
róquia. Bênção para os agentes de pastorais.

TTeemmaass,,  ppaarrttiicciippaaççõõeess  ee    bbêênnççããooss



u1. Para a participação presencial dos fiéis seguir-se-á todos os protocolos 
das autoridades de saúde pública e da Arquidiocese de Mariana. 

2.No domingo, 24 de outubro, será servido um almoço (galinhada), em bene-
fício da Paróquia. Os convites podem ser adquiridos no escritório paroquial ou
no Plantão do Dizimo, após as celebrações, pelo valor de R$ 15,00.
3. Durante todos os dias da Novena e Festa a lanchonete e a lojinha de arti-
gos religiosos funcionarão na parte da noite.
4. Sinceros agradecimentos aos órgãos públicos e de imprensa que colabora-
rem para a realização e divulgação do Jubileu de São Judas Tadeu, bem como
a todos os colaboradores, especialmente aos dizimistas, ofertantes e demais
pessoas que contribuírem para a realização das festividades.
5. Maiores informações, no escritório paroquial, de 12h às 16h30, telefone: (31)
3761-7946. Programação completa nas redes sociais da Paróquia.

NNoottaass

Todos os dias a celebração das 19 horas será transmitida pelos seguintes canais:

TTrraannssmmiissssõõeess

Youtube: Canal Santuário São Judas Tadeu 
youtube.com/channel/UC4SNsGmFiCpQ_0Nss_PDkzg

Facebook: @Sant.JudasTadeu

Web Rádio Vitral Católica: www.radiovitral.com.br



u07 DE NOVEMBRO 
Solenidade de Todos Santos e Santas de Deus

09h- Missa.
19h- Missa, canto solene do “Te Deum” e Bênção do Santíssimo
Sacramento.

AAnniivveerrssáárriioo  ddaa  DDeeddiiccaaççããoo  ddoo  SSaannttuuáárriioo

Pe. Marco Túlio da Paz
Pároco e Reitor do Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu

Conselho Paroquial de Pastoral

VViissttoo  ee  aapprroovvaaddoo

“O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu.” (Ecl 12,7)

À grande devota e autora da letra do Hino da Paróquia a São
Judas Tadeu, Dona Avelina Maria Noronha de Almeida, que
agora foi chamada para cantar eternamente na glória: “Salve,
São Judas Tadeu”. Nossa gratidão e nossas orações!

HHoommeennaaggeemm



“A Paróquia não é principalmente uma estrutura, um
território, um edifício, mas é sobretudo a família de
Deus, como uma fraternidade animada pelo espírito de
unidade, é uma casa de família, fraterna e acolhedora,
é a comunidade de fiéis.” 
(São João Paulo II – Christifidelis Laici, n. 26, 1988)
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