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Diácono Christopher Velasco

Santuário: lugar de encontro com Deus
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Um santuário é lugar santo porque nele habita a glória de

Deus, o Santo. Desde oAntigo Testamento, os santuários

são descritos como lugares de especial manifestação da

presença de Deus. No deserto, o Senhor disse a Moisés:

“Faze-me um santuário, para que eu possa habitar no

meio deles.” (Ex 25,8).

Na plenitude dos tempos, Deus se fez presente no meio

de nós feito homem. Jesus é, então, o Santuário perfeito,

o Emanuel, Deus conosco.Após a ressurreição, Cristo foi

elevado, e, assim, “não entrou num santuário feito por

mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu,

a fim de comparecer, agora, diante da face de Deus a

nosso favor” (Hb 9,24).

Nós, porém, não poderíamos ficar sem a sua divina

presença. Ele prometeu: “Eis que eu estou convosco

todos os dias, até o fim dos tempos!” (Mt 28,20). Por isso,

enviando o Espírito Santo à Igreja, fez de nós mesmos

pedras vivas de seu santuário: “Não sabeis que sois

templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?”

(1Cor 3,16). E na Eucaristia, em cada sacrário, em cada

uma de nossas igrejas do mundo inteiro, temos a

Presença viva, real e substancial de Nosso Senhor Jesus

Cristo, em Corpo, Sangue,Alma e Divindade.

Através da Igreja, que é o Seu Corpo, Jesus Cristo

permanece presente e atuante no meio da humanidade. O

povo de Deus, compreendendo isso, desde os tempos

antigos chamou também de “igreja” o templo onde a

comunidade cristã se reúne em torno da Palavra e da

Eucaristia.Cada igrejaconstruídaésinal visívelda Igrejaque

peregrina na terra e imagem da Igreja que habita no Céu.

AParóquia Nossa SenhoraAparecida, no último dia 12 de

outubro, recebeu uma grande graça: nossa igreja matriz

foi elevada, com aprovação do Arcebispo Metropolitano

de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer, à dignidade

de santuário!

O Código de Direito Canônico, conjunto das normas com

as quais a Igreja Católica se organiza, define:

Igreja: “Um edifício sagrado destinado ao culto divino, ao

qual os fiéis têm o direito de ir para praticar o culto divino,

especialmente público.” (CIC 1214).

Santuário: “A igreja ou o outro lugar sagrado aonde os

fiéis em grande número, por algum motivo especial de

piedade, fazem peregrinações com a aprovação do

Ordinário local.” (CIC 1230).

Paróquia: “Uma determinada comunidade de fiéis,

constituída estavelmente na Igreja particular, e seu

cuidado pastoral é confiado ao seu pároco como a seu

pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano.”

(CIC 515 §1).

O Santuário Arquidiocesano de Nossa

Senhora Aparecida do Ipiranga abriga

a imagem da Virgem Aparecida que foi

t razida para o IV Congresso

Eucarístico Nacional, em 1942. Desde

então, muitos peregrinos têm vindo a

esta igreja e alcançado de Deus muitas

graças por intercessão de Sua Mãe.

A peregrinação dos fiéis a um

santuário é imagem da grande

peregrinação que todos nós

fazemos nessa vida rumo ao

Santuário Celeste. Portanto,

quem chega a um santuário e

ali faz com fé sua oração

certamente é agraciado com especiais bênçãos do Céu.

Que neste Santuário de Nossa Senhora Aparecida, cada

fiel sinta a amorosa acolhida da Mãe que um dia nos

receberá no Santuário Celestial.



FINADOS

Maria Aparecida C. Scapuccin
Maria Aparecida Dias Pereira
Maria Coelho Alves
Maria de Lourdes Avila Rizo
Maria do Carmo N. Carlos
Maria Eurenice Silva
Maria Goreti da Silva Torres
Maria Regina Albuquerque
Marineide Almeida Caló
Marlene Pereira
Marli Siqueira
Marluci Domingos da Costa
Miriam Augusto Neto Leite
Monica Curi Ventura Salle
Myldle Joyce Di Mori
Nicolai Iarussi
Patricia Evangelista de Souza
Patricia Serrato Choy
Paulo Roberto dos Santos
Polonia Lombardo
Rita de Cassia Sandes
Rita Ivata Ishiyama
Rodrigo Felippe
Salome Souza dos Santos
Silvana Medina
Silvete de Jesus
Silvio Calasso
Silvio Luis Scalco Bedani
Tatiane Aparecida de Souza
Tatiane de Oliveira Ghiraldi
Valdecir Barion
Zelinda Bortolozzo Sanquetta

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

Missas: Segunda a sexta-feira às 19h30
Terça a sexta-feira às 7h30

Sábado às 16h00
Domingo às 7h00, 8h30, 10h00 e 18h00.

Expediente:
Diariamente das 8h00 às 11h45

e das 14h00 às 19h00.

Dia 12 de cada mês:
Missa às 9h00 e 15h00 em louvor a

N. Sra. Aparecida na intenção dos enfermos,
desempregados e pessoas da Terceira Idade.

Novena Perpétua de N. Sra. Aparecida:
Quarta-feira às 15h00.

AdrianaVieira de Lucena
Ana Paula da Assunção Silva

Jair Pereira
Maria Aparecida Brito de Oliveira
Neusa Satiko Shimada Pereira
Rafael Henrique de A. Oliveira

Roberto Messias Dorigom

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS

SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS
No dia 1º de outubro foram sorteadas quatro Bíblias. Os sorteados

foram: Cecilia dos Reis Alvares, Luci M. de Oliveira, Luciana Passos
Ferreira e Tereza do Nascimento.

O próximo sorteio será no dia 5 de novembro.

Abelardo Lima Xavier

Ana Claudia de Lima Hernandes

Anderson Pereira da S. Batista de Farias

Angelo Carlos Possi

Antonio Alberto Rodrigues Moura

Antonio Pereira Santos

Celia Maria Campos

Delvanio Pereira dos Santos

Deomédia Ribeiro dos Santos

Dilson Rodrigues dos Santos

Eduardo Fauzi Soufia

Edvando Apolinário da Cunha

Geralda Aleixo Rodrigues Veloso

Gisleine Pelissari Garcia

Iara Rodrigues de Sousa

Ideli Aparecida Longo

Iolita Pereira dos Santos

Irene Jubert Rocha

Izaura M. Pacheco

Jane Carlos de Jesus Barbosa

João Costa dos Santos

Joselildo Candido de Oliveira

Julio Cesar Augusto Artico

Lázaro Jaime P. Martins

Leda Regina Auriema Vela

Lúcia Maria C. de Almeida Ferreira

Lucia Miyasato

Luzinete Reis Matos da Silva

Manoel Correia de Araujo

Marcelo Monteiro

Marcia Aparecida Pólo

Agradecimento
Ano Mariano.
Festa dos 300
anos da aparição
da imagem de
Nossa Senhora
Aparecida,
ganhamos o
presente de
nossa Igreja ser
elevada à
Santuário.
Agradeço a
participação e
esforço de todos,
agora inicia uma
nova missão,
nos preparar
para receber os
peregrinos e
devotos de
Nossa Senhora
Aparecida. Conto
com a sua
participação.

Pe. Anísio Hilário

E obrigado peço serviço já
prestado no anúncio da boa
nova de Jesus Cristo.

A Ressurreição é a
vitória triunfante e
gloriosa para todo
aquele que crê em

Jesus Cristo.
Aqueles que
acreditam em
Cristo não vão

permanecer mortos,
mas serão

ressuscitados à vida
eterna. Essa é a

nossa Fé.

FINADOS
Dia 02 de Novembro, quinta-feira
haverá missas às 7h00, 8h30, 10h00 e 18h00.

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE DE ADULTOS

INSCRIÇÕES PARA CRISMA DE JOVENS

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 17 de fevereiro de 2018 às 14h30 (sábado) e dia 18 de
fevereiro de 2018 às 8h30 (Domingo). Informações na secretaria do Santuário.

Estãoabertasas inscriçõesparaCatequesedeAdultos, iníciodia17defevereirode
2018 (sábado) das 14h00 às 17h00. Informações na secretaria do Santuário.

Estãoabertasas inscriçõesparaCrismadeJovens. Iníciodia17deFevereiro
de 2018 às 14h30 (Sábado). Informações na secretaria do Santuário.

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE INFANTIL 2018

HORÁRIO DO SANTUÁRIO



CONVITE ESPECIAL
Ei, jovem!
Convite especial pra você:
Participe do Grupo de Jovens

“MANTO DE MARIA”

Encontros aos domingos às 16h00.
Esperamos você!

FESTAS RELIGIOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO
DIA02 – COMEMORAÇÃO DOS FIÉIS DEFUNTOS
Em comunhão com o Pai do céu, somos convidados a rezar pelos nossos falecidos. Celebramos hoje

em sufrágio das pessoas que, justificadas por Cristo, partiram desta vida com a esperança de ver a Deus

face a face. Todos desejamos um dia contemplar eternamente a glória do Senhor e saborear sua

bondade e misericórdia sem fim na companhia daqueles com quem estivemos unidos por laços de amor.

DIA04 – SÃO CARLOS BORROMEU, BISPO
Carlos (Itália, 1538-1584), como arcebispo, desenvolveu intensa atividade pastoral e consumiu suas

energias na reforma da Igreja e na caridade, especialmente durante a famosa peste de Milão. Chamado

“pai dos pobres”, utilizou os próprios bens para construir hospitais, abrigos e seminários.

DIA05 – SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Alegremo-nos no Senhor, celebrando a solenidade de Todos os Santos, reunidos dentre todos os povos

e nações. Filhas e filhos de Deus vocacionados à santidade, somos convidados a procurar o Senhor e

buscar a sua face. Acolhendo a proposta das bem-aventuranças, formamos comunhão com a multidão

dos que já foram glorificados com Cristo.

DIA09 – DEDICAÇÃO DABASÍLICADO LATRÃO
Festejamos hoje o aniversário da dedicação da catedral de Roma, a Basílica do Latrão, mãe de todas as

igrejas. Com muito amor e comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro, reunimo-nos nesta

igreja, casa de Deus e nossa, para celebrar a páscoa de Jesus.

DIA10 – SÃO LEÃO MAGNO – PAPAE DOUTOR DAIGREJA
Leão (Itália, 400-461) mereceu o título de Magno pela grandeza de sua obra e de seu magistério.

Durante seu pontificado, fomentou o diálogo entre o Ocidente e o Oriente e convocou o Concílio de

Calcedônia (451), que definiu a existência indivisa das naturezas humana e divina na pessoa de Cristo.

DIA11 – SÃO MARTINHO DE TOURS, BISPO
Martinho (atual Hungria, 316-397), abandonando a carreira militar, tornou-se sacerdote e depois bispo

de Tours, onde se fez apóstolo das populações rurais. Fundou na França o primeiro mosteiro do

Ocidente. Sua obra pastoral, litúrgica e monástica teve destaque fundamental na história da Igreja na

Gália.

DIA17 – SANTAISABEL DAHUNGRIA– ESPOSAE RELIGIOSA
Isabel (Hungria, 1207-1231) foi pródiga na caridade para com os pobres e doentes. Após a morte do

marido, consagrou-se inteiramente à penitência e à oração na Ordem Terceira Franciscana. Fundou o

hospital de Marburgo, no qual se dedicou aos enfermos.

DIA18 – DEDICAÇÃO DAS BASÍLICAS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
As Basílicas de São Pedro e São Paulo foram erigidas sobre o sepulcro dos dois apóstolos, que se

encontram sempre associados na liturgia da Igreja. Meta de incessante romaria através dos séculos,

elas são sinal da unidade e da apostolicidade da Igreja de Roma.

DIA21 –APRESENTAÇÃO DE NOSSASENHORA
Celebrada no Ocidente desde o século 14, esta memória realça a primeira doação que Maria fez de si

mesma, tornando-se modelo de toda pessoa que se consagra ao Senhor. Com Nossa Senhora,

exaltemos a Deus por suas maravilhas.

DIA22 – SANTACECÍLIA, VIRGEM E MÁRTIS
Cecília (Itália, sec.3º), padroeira da música e dos músicos por ter cantado ao Senhor no momento do

martírio, foi uma mulher de grande caridade para com os necessitados. De família nobre e rica, obteve,

com suas virtudes, a conversão do esposo.

DIA24 – SANTOANDRÉ DUNG-LAC, PRESBÍTERO E MÁRTIR
Dos séculos 17 ao 19, excetuados breves períodos de paz, os governantes das regiões do atual Vietnã

incutiram no povo o ódio aos seguidores de Jesus. Nesse período, André e mais de uma centena de

companheiros foram martirizados por ali introduzirem e viverem a religião cristã.

DIA26 – NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
Reunidos e acolhidos por Deus, celebremos com alegria, neste último domingo do ano litúrgico, a

solenidade de Cristo, Rei do Universo. O reinado de Jesus é pleno de cuidado e de amor pela vida, e a

Ele se submetem todos os poderes do mundo. Neste dia dos leigos e leigas, reconheçamos que

depende de nós antecipar a vinda do seu reino pelo nosso empenho comunitário, familiar e pessoal.

DIA30 – SANTOANDRÉ,APÓSTOLO
André (Palestina, séc.1º), inicialmente discípulo de João Batista, seguiu Jesus quando o precursor

mostrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chamado com seu irmão Pedro, à beira do

lago da Galileia, para tornar-se pescador de gente, ocupou lugar eminente entre os apóstolos.

PERPÉTUA NOSSA SENHORA

2. Para inscrição trazer uma cópia da certidão de
nascimento da criança e do RG dos padrinhos.

Não é permitido atraso.



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...

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

Pense...
Sonhe...

Imagine...
Nós Realizamos!

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 do

Santuário para maiores informações.

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.

Segunda a sexta-feira das 8h00 às 12h00
e das 13h00 às 18h00

Aos sábados das 8h00 às 12h00
Pedimos sua generosidade  com

doações de roupas, calçados,
utensílios em geral e móveis em

boas condições de uso.
Agradecemos sua colaboração

ARTIGOS
RELIGIOSOS
BÍBLIAS,
TERÇOS,
MEDALHAS,
IMAGENS,
CHAVEIROS,
E MUITO MAIS!

VENHA CONHECER
A NOSSA LOJA!

CALENDÁRIO 2018

ADQUIRA O SEU!
INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DO SANTUÁRIO

TERÇO DOS HOMENS

O é um momentoTerço dos Homens
profundo de oração para fortalecer a fé

dos homens de Deus. Venha participar e
receba as graças que o Senhor tem

preparado para você, pelas mãos de
Nossa Senhora Aparecida.

Toda quinta-feira às 20h.

Todos os finais de semana
temos folheto da Missa em Braile.

Aos interessados dirigir-se à secretaria do Santuário

FOLHETOS DE
MISSA EM BRAILLE


