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"E o Verbo
se fez carne

e habitou
ós!"entre n

As palavras de
S oã  o J  o  ã
resumem o ciclo
d o n a t a l q u e
a c a b a m o s
d e v i v e r . O
evangelista nos
d uma certezaá

dupla: Deus veio
habitar entre n s eó

de forma concreta
(encarnado). Essa certeza de f nos d certeza do queé á
Isaias anunciou: a chegada do Emanuel (Is 7). Ele é o
Deus que está/é conosco! Isso transforma nossa vida e
nos d a certeza de que, no meio da escuridá ão que
encontramos, encherí çamos sempre a luz da presen a
de Deus, que nada, nem ningu m pode tirar de n s.é ó
Al m disso, a afirma o joanina nos faz recordar que aé çã
natureza humana boa: Deus a assumiu e a consagrou!é
Deus fez sua morada naquilo que muitos querem
desprezar como algo ruim ou passageiro, esquecendo-
se de que um dia esse mesmo corpo ressuscitar : nossoá
corpo -lo... Fez dele templo doé ábom... Deus quis habit
Espírito!

çã íA afirma o do primeiro cap tulo do evangelho
de Jo o nos leva a uma mediadora essencial da obra daã
salva o: a Imaculada Virgem Maria. Ao apresentarçã
essa verdade, o catecismo (484-511) nos relembra os
dogmas marianos, verdades cridas e professadas, pela
Igreja, ao longo da hist ria: maternidade divina,ó
imaculada concei o, virgindade perp tua e assunçã é ção.
O catecismo faz uma afirma o de suma import nciaçã â
para nossa reflex o: "O que a f , acerca deã é cató êlica cr
Maria, funda-se no que ela cr acerca de Cristo, mas oê
que a f ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé é

em Cristo" (CIC 487). A partir disso, podemos dizer que
Maria tem muito a nos ensinar, para melhor seguirmos o
seu Filho!
Nos últimos pontificados, encontramos palavras dos
pont fices que nos ajudam a entender que a verdadeiraí
devo o mariana consiste na imita o das suasçã çã
virtudes. Vemos isso, nos documentos magisteriais,
com Paulo VI na o Paulo II naMarialis Cultus e Joã
Redemptoris Mater. Bento XVI e Francisco seguiram a
linha dos antecessores, mas sem escreverem
documentos espec ficos sobre Maria.í

Podemos dizer, de forma resumida, que Maria
nos ensina algumas atitudes essenciais para nossa vida
de f : profunda comunh o com Deus, escuta da Suaé ã
Palavra, abertura para a vontade de Deus, prontid o emã
abrir m o da nossa vontade para fazer a dEle, aten oã çã
aos outros, perseveran a nas prova es e comunh oç çõ ã
com a comunidade dos disc pulos! Assim, podemosí
concluir que a Virgem Maria ser sempre nosso grandeá
exemplo! Podemos e devemos aproveitar esse tempo
natalino para contemplar, com mais aten o, maisçã
detidamente o testemunho de Maria para que nos
tornemos seus verdadeiros devotos, na palavra e na
vida!

Recordemos as palavras do Documento de
Aparecida, que fazem eco das palavras de Bento XVI: "é
ela quem brilha diante de nossos olhos, como imagem
acabada e fidel ssima do seguimento de Cristo.í
Permane am na escola de Maria. Inspirem-se em seusç
ensinamentos. Procurem acolher e guardar dentro do
cora o as luzes que ela, por mandato divino... Ela, queçã
conservava todas estas recorda es e as meditava noçõ
cora o (Lc 2,19; cf. 2,51), ensina-nos o primado daçã
escuta da Palavra na vida do disc pulo e mission rio...í á
nela, a Palavra de Deus se encontra de verdade em sua
casa, de onde sai e entra com naturalidade. Ela fala e
pensa com a Palavra de Deus; a Palavra de Deus se faz
a sua palavra e sua palavra nasce da Palavra de Deus.
Al m disso, assim se revela que seus pensamentosé
est o em sintonia com os pensamentos de Deus, queã
seu querer um querer junto com Deus. Estandoé
intimamente penetrada pela Palavra de Deus, ela pode
chegar a ser m e da Palavra encarnada... Maria ajuda aã
manter vivas as atitudes de aten o, de servi o, deçã ç
entrega e de gratuidade, que devem distinguir os
disc pulos de seu Filho" (Documento de Aparecida, nn.í
270-272).

Padre Douglas Alves Fontes

Rua Labatut, 781 - CEP 04214-000
Ipiranga - São Paulo
Fones: 2063 4654 - 2272 5933 - 2063 9174
secretaria@aparecidaipiranga.com.br
atendimento@aparecidaipiranga.com.br
www.aparecidaipiranga.com.br

(Jo 1, 14)



FINADOS

Maria Auxiliadora Fernandes

Maria das Graças Lopes

Maria de Aro Ortega

Maria dos Humildes Rodrigues Souza

Maria Eugenia de Carvalho Emidio

Maria Irismar Medeiros da Silva

Maria Josefa de Oliveira

Maria Mirce Mendonça

Maria Socorro de Aquino

Maria Terezinha Montenegro

Marilene Epifanio Coelho

Marilucia Almeida Caló

Meire Nunes da Silva

Miriam Fernandes

Mizael de Oliveira

Nabil Mansour Maroun

Nanci Rodrigues dos Santos

Pedro Garcia Peres

Rubio Manuel de Freitas

Salete Macedo Brugnetti

Silma Gonçalves de Oliveira

Sonia Aparecida Duarte

Vanda Vieira da Silva

Vilma Sufia de Oliveira Silva

Wilson Kebleris

Zildimar Abreu Pereira

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

Adelino Tavares da Silva

Aline Rossini Sanches

Amelia Barbosa Perobelli

Antonio Bueno de Oliveira

Binkafer Extrusão de Aluminio Ltda.

Camila Rodrigues Barbosa

Clarice G. Falarini

Cleide Tozzi de Freitas

Crispin Galdino de Oliveira Neto

Dalva Dias Holanda

Davi José de Oliveira

Divaldina Batista dos Santos

Edileuza Maria da Silva

Erivaldo Braz Santana

Fátima Dias de Oliveira Barros

Fernando Barbosa

Gildo Parrillo

Gilvanete Veronica de Lima

Ialair Tadeu Leite Junior

Iracema Zeline Lopes Carvalho

Iracy Perossi Longo

Ivone Machado da Silva

Jiamberguer Jesus Nunes

Joel Pereira Bispo

José Antonio de Campos Celliguim

Luiz Rodrigues

Maria Aguida Gomes

Maria Alda Gonçalves da Silva

Adriano Specht
Ariane Aparecida Nogueira
Benedita de Lima e Silva

Cacia Maria Ferreira
Cicero Lopes da Silva
Iraides Silva Ribeiro

Maria Augusta Romano
Maria Francisca dos Santos

Moacir Barbosa Dias
Moacir Donizetti Vieira Cassiano
Osmarina Alves do Nascimento

Robson Eleuterio Nishizawa
Susiane Felix Casagrande Nishizawa

Thais de Oliveira Borges
Zenaide Silva Almeida dos Santos

No dia 8 de Janeiro foram sorteadas quatro Bíblias.

Os sorteados foram: Ademilson Soares dos Santos, José Gerolomo

Primo, Sidney Coelho e Vera Lúcia Conceição.

O próximo sorteio será no dia 5 de fevereiro.

SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS

Apresentação
do Senhor

•Dia 02 de Fevereiro
(quinta-feira)

Bênção das Velas na
missa da 19h30.

Venha Participar!

São Brás

•Dia 03 de Fevereiro
(sexta-feira)

Bênção da Garganta na
missa das 19h30.



PERPÉTUA NOSSA SENHORA

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE INFANTIL 2017
Estão abertas as inscrições para a Catequese infantil,

crianças a partir dos 9 anos de idade.
No ato da inscrição o responsável deverá trazer uma cópia da

Certidão de Nascimento e Batismo.
Início dos encontros:

dia 11 de fevereiro, às 14h30 (sábado) e dia 12 de fevereiro, às 8h30 (Domingo).
Informações na secretaria da Paróquia.

Pastoral
da Caridade

ajuda com alimentos as famílias necessitadas
cadastradas pela equipe responsável. Para

tanto, solicitamos a doação de alimentos não
perecíveis. Desde já  agradecemos a sua

ajuda e pedimos a proteção de Nossa
Senhora Aparecida para toda sua Família.

ARTIGOS RELIGIOSOS
Venham conhecer a
nova loja!!

BÍBLIA, TERÇO,
IMAGENS E MUITO MAIS!

Estão abertas as inscrições para Catequese de Adultos,
início dia 11 de fevereiro (sábado) das 14h00 às 17h00

Informações na secretaria da Paróquia.

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE DE ADULTOS 2017

INSCRIÇÕES PARA CRISMA DE JOVENS 2017
Estão abertas as inscrições para Crisma de Jovens

a partir dos 13 anos e meio de idade.
Início dia 11 de Fevereiro às 14h30 (sábado).

Informações na Secretaria da Paróquia.

A Via Sacra é uma oração que nos lembra o

caminho da dor e do sofrimento de JESUS, no

percurso de sua Divina missa Redentora,

quando de modo perfeito e heróico,

demonstrou uma profunda obediência ao PAI e

um infinito
Amor à humanidade de todas as gerações.

Todas às quartas e sextas-feiras após a missa das 19h30.

VIA SACRA

INÍCIO DIA 03 DE MARÇO, SEXTA-FEIRA

DIA PRIMEIRO DE MARÇO, HAVERÁ
IMPOSIÇÃO DAS CINZAS NAS

MISSAS DAS 7H30, 15H00 E 19H30
Com a imposição das cinzas, se inicia uma estação

espiritual particularmente relevante para todo

cristão que quer se preparar dignamente para viver o Mistério Pascal, quer

dizer, a Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor Jesus.

Este tempo vigoroso doAno litúrgico se caracteriza pela mensagem bíblica que

pode ser resumida em uma palavra: ''matanoeiete'', que quer dizer “Convertei-

vos”. Este imperativo é proposto à mente dos fiéis mediante o austero rito da

imposição das cinzas, o qual, com as palavras “Convertei-vos e crede no

Evangelho” e com a expressão “Lembra-te de que és pó e para o pó voltarás”,

convida a todos a refletir sobre o dever da conversão, recordando a inexorável

caducidade e efêmera fragilidade da vida humana, sujeita à morte.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Caros paroquianos, convido todos para um momento penitencial,

no tempo da quaresma 2017.

Todas as Sextas -feiras iremos celebrar a
Santa Missa às 05h30, bem cedinho.

MISSA DA ALVORADA

Venha participar conosco.

Pe. Anísio Hilário
Início dia 03 de Março

(SEXTA-FEIRA)



Fones:
2215-7867 / 2914-0366 / 2061-7711
www.buffettender.com.br

Pense...
Sonhe...

Imagine...
Nós Realizamos!

1ª sexta-feira do mês é

dedicada ao Sagrado Coração de Jesus.

Na nossa paróquia após a celebração da Missa

das 19h30 há a bênção com o Ssmo Sacramento.

1a. quinta-feira de cada mês das 17h00 às 19h00.

Convidamos  todos a participar, principalmente

você, membro das Pastorais da Paróquia.

Será um momento de fé e meditação.

Divulgue... Venha....

Contamos com sua presença...

PASTORAL
DA SAÚDE

Os agentes da
Pastoral da Saúde
estão a disposição

para visitar e levar a
Santa Comunhão

para as pessoas que estão
impossibilitadas de virem a Igreja.

Favor entrar em contato com a
secretaria da Paróquia

para maiores informações.

"Cada qual contribua com o que se propôs em consciência,

não por má vontade, nem constrangimento,

pois Deus ama a quem dá com alegria.

E Deus pode cumular-vos de dons,

de modo que, tendo sempre o necessário,

vos sobre para todo tipo de boas obras" (2 Cor 9,7).

Pe. Anísio Hilário

sinal de gratidão à Deus nosso criador

Avenida do Cursino, 281 - Loja 01
Saúde - CEP 04133-000
São Paulo - SP
Tel.: (11) 4113-8041
saude.sp@olhovivovistorias.com.br

CURSO DE NOIVOSCURSO DE NOIVOS

Dia 04 de Março,
sábado das 8h00 às 18h00.

Dia 04 de Março,
sábado das 8h00 às 18h00.

Para os noivos costuma ser um encontro de
alegria e descontração, além de ouvir

mensagens sobre a vida conjugal.

Inscrições na secretaria da Paróquia.

Segunda a sexta-feira
das 8h00 às 12h00

e das 13h00 às 17h00
Aos sábados das

8h00 às 13h00

Pedimos sua generosidade  com doações
de roupas, calçados,  utensílios em geral

e móveis em boas condições de uso.
Agradecemos sua colaboração

INFORMAÇÕES NA
SECRETARIA DA PARÓQUIA

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2017

Objetivo geral
Cuidar da criação, de modo
e s p e c i a l d o s b i o m a s
brasileiros, dons de Deus, e
promover relações fraternas
com a vida e a cultura dos
povos, à luz do Evangelho.

Objetivos específicos
01-Aprofundar o conhecimento de cada bioma, de suas
belezas, de seus significados e importância para a vida
no planeta, particularmente para o povo brasileiro.
02-Conhecer melhor e nos comprometer com as
populações originárias, reconhecer seus direitos, sua
pertençaaopovobrasileiro, respeitandosuahistória,suas
culturas,seus territórios e seu modo específico de viver.
03-Reforçar o compromisso com a biodiversidade, os
solos, as águas, nossas paisagens e o clima variado e
rico que abrange o chamado território brasileiro.
04-Compreender o impacto das grandes concentrações
populacionais sobre o bioma em que se insere.
05-Manter a articulação com outras igrejas,
organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e
todas as pessoas de boa vontade que querem a
preservação das riquezas naturais e o bem-estar do povo
brasileiro.
06-Comprometer as autoridades públicas para assumir a
responsabilidade sobre o meio ambiente e a defesa
desses povos.
07-Contribuir para a construção de um novo paradigma
econômico ecológico que atenda às necessidades de
todas as pessoas e famílias, respeitando a natureza.
08-Compreender o desafio da conversão ecológica a que
nos chama o nosso Papa Francisco na carta encíclica
Laudato Si' e sua relação com o espírito quaresmal.


