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TEMPO COMUM é o tempo litúrgico em que os
cristãos são chamados a viver o seu Batismo
com mais vigor, em meio às "alegrias e
esperanças, tristezas e angústias" de nossa época,
dando um testemunho perene da Providência de
Deus. E é por isso que na abertura desse período a
Igreja traz o Sacramento do Batismo, porta de
entrada para a vida cristã: nesta Solenidade do
Batismo de Nosso Senhor, temos também a
oportunidade de renovarmos a Graça batismal em
nossas vidas.
A palavra batismo vem do grego (βαπτισμω) e
significa imersão. Desse modo, o batismo é, ao
mesmo tempo, um mergulho de morte, – prefigurado
no dilúvio, – e um renascer da Água da Vida, no
Espírito Santo. Somos trazidos novamente à vida,
mas, desta vez, para uma vida centrada no espiritual.
É isto que nos deve ser sempre claro. Na fé cristã, é o
primeiro dos sete sacramentos. Podemos dizer que o
batismo, por sua vez, age em nós, como uma espécie
de regeneração. Trata-se de um "nascer de novo" em
que o homem morre para o pecado e nasce para a
vida eterna.
Com o batismo, o cristão é purificado, santificado e
justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no
Espirito do nosso Deus (I Cor 6,12) Através do
sacramento do batismo somos enxertados no

O

Mistério Pascal de Nosso Senhor, ou seja, na Paixão,
Morte e Ressurreição de Jesus. Somos participantes
de seu mistério.
"Sepultados com Ele no Batismo, com Ele
também ressuscitastes por vossa fé no Poder de
Deus, que o ressuscitou dos mortos" (Cl. 2, 12). As
Sagradas Escrituras é bem clara e não deixa dúvidas
acerca desta realidade. O Batismo, de fato, opera
naquele “novo cristão” um novo nascimento,
convidando-o a viver com Cristo, por Cristo e em
Cristo.
Como batizados, portador da Luz do Espirito Santo, a
nossa missão é ir atrás da ovelha perdida, é resgatar
os extraviados, anunciar a boa nova do Reino de
Deus, ser uma expressão viva do amor de Deus aqui
nesta terra. Infelizmente nós não temos “a visão
espiritual” do significado do batismo e aquilo que
realiza em cada pessoa.
Através do batismo, somos discípulos-missionários
de Jesus Cristo, por isso, existe uma urgência de
anunciar a potência do Amor do Pai, não só com as
palavras de nossa boca, também com a nossa vida.
(Madre Teresa de Calcutá)
Que o divino Espírito Santo reavive em nós a força do
nosso batismo e faça de nós instrumentos para uma
nova evangelização.
Diácono Maycon Wesley

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
Ademilson Soares dos Santos
Alcides Donizete da Silva
Aline Marcela Andrade de Oliveira
Anisio Ramalho Panes
Antonia Alexandra N. Silva
Antonia Cristina Gomes Lopes
Aparecida Miachiro
Aparecida Pestana Piconi
Carlos Alberto Pinto Rocha
Carlos de Oliveira
Cassia Maria Ferreira
Cintia Arsani Magalhães
Claudinei Andrade Leite
Daniela Cristina Guerreiro Milanez
Deolinda de Souza Martin
Diva Franco de Souza
Edina Marina B. de Souza
Elisabete Agnello Rebizzi
Elza Elenice Titoneli Gonçalves
Formato Decor Persianas e Cortinas
Francisca Camila da Silva
Francisco Aderson de Sousa
Gauberio Gouveia da Silva
Gisele Miranda
José Leopoldo de Lima
Julieta Arsani Magalhães
Leonor Nardi Avila
Ligia da Silva Lima
Lucia Maria Soares da Cunha

Luzia Venancio Gomes
Manoel Francisco da Silva
Márcia David de Brito
Maria Aparecida de Oliveira Bispo
Maria Aparecida Guerreiro
Maria do Socorro Souza
Maria Expedita Silva
Maria Helena Di Nizo
Maria José dos Santos
Maria Rochele Azevedo
Mariana Gonçalves Colhado
Maristela Rocha
Marlene Rodrigues Silva
Nair dos Santos
Nair Said Ferreira
Olympio da Silva Caseiro Jr.
Paulo Roberto R. Bernardo
Reginaldo José de Barros
Reinaldo Vieira de Lucena
Ricardo Ragot Marques
Rita Maria da Silva
Sandra Fidencio
Severino Gomes da Silva
Sidney Coelho
Sueli Mariana da Paixão Fulan
Terezinha de Jesus Rodrigues
Valdemar Rodrigues da Costa
Vera Lucia Conceição
Vera Maria Antunes Mendonça
Zenaide Silva Almeida dos Santos

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Deuza Maria Oliveira Andrade
Leontina Palombo Varoto

SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS
No dia 3 de dezembro foram sorteadas quatro Bíblias. Os sorteados
foram:Antonio Carlos Rodrigues, João Joaci Ricarte Filho, Lidia Ignes
Guarizo e Maria Aparecida P. Lopes . O próximo sorteio será no dia 7
de janeiro.

HORÁRIO DO SANTUÁRIO
Missas: Segunda a sexta-feira às 19h30
Terça a sexta-feira às 7h30
Sábado às 16h00
Domingo às 7h00, 8h30, 10h00 e 18h00.
Novena Perpétua de N. Sra. Aparecida:
Quarta-feira às 15h00.
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.
Expediente:
Diariamente das 8h00 às 11h45
e das 14h00 às 19h00.

CASAMENTO
COMUNITÁRIO
2018

Estão abertas as inscrições para o casamento
comunitário 2018 que será realizado no dia 7 de
setembro, informações na secretaria do
Santuário.

APRESENTAÇÃO
DO SENHOR
Dia 02 de
Fevereiro
(sexta-feira)
Bênção das Velas nas missa das 7h30 e 19h30.

VAMOS ACOLHER OS NOVOS VIGÁRIOS

SÃO BRÁS
Dia 03
de Fevereiro
(sábado)
Bênção da Garganta na missa das 16h00.

O Santuário Nossa Senhora Aparecida,
acolhe os dois padres: Padre Christopher
Costa Velasco e Padre Rodrigo Felipe da
Silva que foram designados à incorporar na
missão de evangelização de todos os que
buscam a Deus de coração sincero

Sejam bem-vindos!

CURSO DE NOIVOS
Dia 24 de fevereiro, sábado, das 8h às 12h30
Para os noivos costuma
ser um encontro de alegria
e descontração, além de ouvir
mensagens sobre a vida conjugal.
Inscrições na secretaria do Santuário

FESTAS RELIGIOSAS NO MÊS DE JANEIRO
DIA 01 – SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
Com alegria nos encontramos aqui para a primeira Eucaristia do novo ano civil. Maria
acolhe com amor materno a todos nós, que nos reunimos para celebrar a sublime graça
que recebeu de ser a Mãe de Deus e nossa. Neste dia mundial da paz, peçamos a ela
que nos acompanhe ao longo de todo o ano e nos ajude em nosso compromisso com
um mundo pacífico, livre de toda escravidão e aberto às bênçãos divinas.
DIA 02 – SANTO BASÍLIO E GREGÓRIO – BISPOS E DOUTORES DA IGREJA
Nesta celebração, elevemos nosso louvor ao Pai pela vida dos santos Basílio Magno
e Gregório Nazianzeno (Turquia, séc.4ñ), que confessaram e testemunharam a
Cristo e contemplaram a salvação de Deus. Unidos pela amizade fraterna,
devotaram-se às grandes causas da Igreja, sendo defensores da fé sem descuidar
dos mais pobres.
DIA 07 – EPIFANIA DO SENHOR
A exemplo dos magos, viemos adorar o Salvador da humanidade. A solenidade da
Epifania nos faz conhecer a glória de Cristo, a qual se manifesta como luz na vida das
mulheres e dos homens que se abrem aos planos de Deus e se põem em busca de
unidade, justiça e paz. Deixemo-nos guiar pela estrela de Belém ao longo de todo
este ano, proclamado Ano Nacional do laicato.
DIA 08 – BATISMO DO SENHOR
Celebrando o Batismo de Jesus, concluímos o tempo do Natal. Ao ser batizado, o
Senhor é ungido com o Espírito, proclamado Filho amado de Deus e assume
publicamente a missão evangelizadora. Esta liturgia nos ajude a realizar em tudo a
vontade do pai, a fim de o honrarmos como seus filhos e filhas amados.
DIA 13 – SANTO HILÁRIO
Celebrando santo Hilário de Poitiers (França, 315-367), recordamos seu exemplo de
vida e nele nos inspiramos para o seguimento de Cristo e o cumprimento do projeto
de Deus a nosso respeito.
DIA 17 – SANTO ANTÃO, PAI DA VIDA MONACAL
Fazemos memória de santo Antão (Egito, 250-356), incansável servidor de Cristo e
de seu reino. Em torno da mesa da Palavra e da eucaristia, a inspiração deste santo
monge nos sirva de impulso ao serviço dos pobres e no caminho da perfeição rumo
ao reino definitivo.
DIA 24 – SÃO FRANCISCO DE SALES- BISPO E DOUTOR DA IGREJA
Dirigimos nosso olhar a Cristo, fazendo memória de Francisco de Sales (França, 15671622), um dos fundadores da Ordem da Visitação e padroeiro dos jornalistas e
escritores católicos. Esse bispo e doutor da Igreja soube fazer de sua existência e
capacidade intelectual verdadeira entrega a serviço do evangelho.
DIA 25 – CONVERSÃO DE SÃO PAULO
O Cristo que chamou Paulo de Tarso (Turquia, séc.1º) a dedicar-se à causa da
evangelização é o mesmo que hoje nos chama a servi-lo na Igreja e na causa dos
pobres e desvalidos. Celebrando a festa deste grande anunciador do evangelho,
rendemos graças ao Pai e suplicamos ao Filho que faça brilhar em nós a mesma luz
que brilhou na vida do apóstolo das gentes.
DIA 26 – SANTOS TIMÓTEO E TITO – BIOSPOS E DISCÍPULOS DE PAULO
Timóteo e Tito (Palestina, séc.1º), discípulos de Paulo, são dignos de serem
lembrados com todas as honras. Pela causa de Jesus devotaram a vida, anunciando
o evangelho que salva povos e nações. Nesta eucaristia, memória pascal de Jesus,
busquemos inspiração para imitar seus passos.
DIA 31 – SÃO JOÃO BOSCO – PRESBÍTERO E FUNDADOR
Uma imagem fiel de Cristo foi o que os jovens viram em são João Bosco (Itália, 18151888), fundador dos Salesianos e das Filhas de Maria Auxiliadora. Ele os inspirou no
caminho da educação e da formação integral do ser humano. O mesmo Jesus que
impulsionou Dom Bosco a abraçar a causa da juventude nos faça hoje mais fortes no
espírito alegre e festivo ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia.

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE INFANTIL 2018
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.

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE DE ADULTOS
Estão abertas as inscrições para Catequese deAdultos, início dia 17 de fevereiro
de 2018 (sábado) das 14h00 às 17h00. Informações na secretaria do Santuário.

INSCRIÇÕES PARA CRISMA DE JOVENS
EstãoabertasasinscriçõesparaCrismadeJovens.Iníciodia17deFevereiro
de 2018 às 14h30 (Sábado). Informações na secretaria do Santuário.

PERPÉTUA NOSSA SENHORA

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

Não é permitido atraso.

CONVITE ESPECIAL
Ei, jovem!

Convite especial pra você:
Participe do Grupo de Jovens

“MANTO DE MARIA”

Encontros aos domingos às 16h00.

Esperamos você!

Dízimo:

Faça você também essa experiência

CALENDÁRIO 2018
ajuda com alimentos as
famílias necessitadas
cadastradas pela
Pastoral
equipe responsável.
da Caridade
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.

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.

FOLHETOS DE
MISSA EM BRAILLE
Todos os finais de semana
temos folheto da Missa em Braile.

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...

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.

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

VENHA CONHECER
A NOSSA LOJA!

Aos interessados dirigir-se à secretaria do Santuário

ADQUIRA O SEU!
INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DO SANTUÁRIO

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

Fones:
2215-7867 / 2914-0366 / 2061-7711
www.buffettender.com.br
Pense...
Sonhe...
Imagine...
Nós Realizamos!

TERÇO DOS HOMENS

Toda quinta-feira às 20h.
O Terço dos Homens é um momento
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.

