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N
este especial e feliz mês de maio, que a Igreja consagra
a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, “mãe de Deus e
nossa” e também recordamos e festejamos as nossas

mães, caminhamos dentro do maravilhoso e solene Tempo Pascal,
com muito amor, oração, esperança, alegria e devoção, com os
olhos fitos nas Festas de Nossa Senhora e as Solenidades da
Ascensão do Senhor e de Pentecostes!

Neste Ano 2018, tão importante e profundo, que
celebramos o Ano do Laicato, Papa Francisco nos afirma “o leigo é
a Igreja de Cristo, é a força do Evangelho” que nos leva a “ser sal
da terra e luz do mundo”(Mt 5,13-14),e na preparação do primeiro
Sínodo Arquidiocesano de São Paulo “caminho de comunhão,
conversão e renovação missionária” , ainda nos encontramos
mergulhados, com alegrias e júbilo nas grandes Festas, que
marcaram o ano de 2017: 100 anos das aparições de Nossa
Senhora em Fátima,300 anos do encontro da Imagem de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil e a
Elevação a Santuário Arquidiocesano da nossa amada Paróquia
de Nossa SenhoraAparecida do Ipiranga.

Em nosso Santuário, sempre queremos recordar e nos unir
cada vez mais, à mãe Maria, que em Nazaré, na Terra Santa,
abençoava e via o pequeno menino Jesus, seu filho tão amado,
crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos
homens (Lc 3,52),como nossas próprias mães experimentam e
experimentaram conosco.

Para conhecer melhor o perfil materno de Nossa Senhora,
podemos meditar três passagens bíblicas que muito nos
enriquecem: A primeira é a das Bodas de Caná, que realça a mãe
intercessora. Quando percebeu – o olhar feminino, olhar de mãe,
que tudo vê e tudo observa – estar faltando vinho, se dirige ao Filho
com preocupação e obtém, quase sem pedir, o primeiro sinal de
Jesus, o milagre da transformação da água em vinho. Ela é, de
fato, a mãe que se interessa pelos filhos de Deus que são seus
filhos.

Outra passagem do Evangelho que nos aprofunda na
personalidade de Maria é a que nos mostra seu silêncio e sua
humildade, como tantas mães em todas gerações, em todo tempo
da humanidade. O anjo a encontra na quietude de sua casa,
rezando, para dizer-lhe que fora escolhida por Deus para ser a
Mãe de Deus, dar ao mundo o Emanuel, o Salvador. Ela se admira
com a mensagem celeste, porque, na sua humildade, nunca
poderia ter pensado em ser escolhida do Altíssimo. Acolhe assim,
por vontade divina, a palavra do mensageiro, silenciosamente,
sem dizer, nem sequer ao noivo, José, o que nela se realizava.

Deus tem o direito de escolher e por isso ela diz apenas o
generoso “sim” que a tornou Mãe de Deus.

O terceiro traço de Maria-Mãe é sua corajosa atitude diante
do sofrimento. Ao apresentar o seu Jesus no templo, ouve a
assustadora profecia do velho Simeão: “Uma espada de dor
transpassará a tua alma”. Pouco mais tarde, estreitando ao peito o
Menino Jesus, deve fugir para o Egito com o esposo, para que a
crueldade de Herodes não atingisse a Criança. Quando seu Filho
tem doze anos, desencontra-se dele e, ao achá-lo após três dias,
queixa-se amorosamente: “Filho por que agistes assim conosco?
Eu e teu pai te procurávamos, aflitos”. Sua coragem se confirma
na Paixão e Crucifixão de Jesus. De pé, ali no Calvário, sofre e
associa-se ao sacrifício do Redentor, tornando-se Co-Redentora
e mãe da Igreja. É a mulher forte, mãe corajosa e firme, a quem a
dor não derruba. De fato, a espada de Simeão lhe atravessara a
alma e o coração. É a mãe, Senhora das Dores.

Quanta eterna e imensa gratidão ao Senhor que além de
nossa mãe nos deu a sua própria: “...Junto à cruz de Jesus
estavam de pé sua Mãe....Ao ver sua mãe e, ao lado dela, o
discípulo que Ele amava, disse à mãe “eis o teu filho!” Depois
disse ao discípulo: “Eis a tua mãe!” (Jo 19,25-27).

E assim, em 2018, nesta importante preparação ao primeiro
Sínodo Arquidiocesano de São Paulo, caminhamos com
permanente alegria com nossas mães, sempre cercados e
protegidos e abençoados por nossa Mãe do Céu, e neste mês de
maio, mês de Maria e de todas as mães, sentiremos a relação
perene delas conosco e receberemos sua benção que nos enche
de grande e permanente alegria. E assim, com elas, na Festa da
Ascensão do Senhor: “no gesto das mãos
abençoadoras de Jesus, que exprime a
relação duradoura dele com os seus
discípulos e com o mundo, enquanto
Jesus parte, Ele vem levantar-nos acima
de nós mesmos, e abrir o mundo a Deus,
e por isso os discípulos puderam
transbordar de alegria quando voltaram
de Betânia para casa(cf. Lc 24,50-
53).Na fé --- como nossas mães
amorosas--- sabemos que Jesus,
abençoando, tem suas mãos estendidas
sobre nós. Tal é a razão permanente da
alegria cristã” (cf. Papa Bento XVI).



FINADOS

Luzia Maria de Jesus
Marcia Silva de Oliveira
Marco Antonio Lopes
Maria Aparecida Brito de Oliveira
Maria Aparecida dos Santos
Maria das Graças dos Passos
Maria do Socorro Santos
Maria Miranda de Souza
Maria Pereira Alvar
Maria Socorro dos Santos
Marilia José S. da Silva
Mario Jose de Alencar
Marizon Alves de Oliveira
Nair Andrade Leite
Nelson da Silva
Neusa K. Ibuki
Paloma Galvão Nunes
Paulo Tinelli
Regina Lucia Sandes
Roberto Roman
Robson Helber Silva Cabral
Rodrigo Martini
Rui Antonio Amorim
Terezinha Moreno
Thiago Oliveira de Lima
Valci Divino Rizo
Valeria de Fatima Fadoni Perico

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE MAIO
Missas: Segunda a sexta-feira às 12h00

Terça a sexta-feira às 7h30
Sábado às 7h30

Domingo às 7h00, 8h30, 10h00 e 18h00.
Missa das Almas: Segunda-Feira às 15h00.

Expediente:
Diariamente das 8h00 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.

SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS
No dia 1 de Abril foram sorteadas quatro Bíblias. Os sorteados foram:

Ana Arcieri, Maria Martins de Oliveira, Regina Angela Carneiro e
Shirley Conceição Celestino. O próximo sorteio será no dia 06 de Maio.

Terça, Quinta e Sexta-feira
das 11h00 às 13h00
das 15h00 às 17h00

Amelia Velerio Sanches

Angela Maria Razera Lima

Angelina Jacy Marigo do Prado

Anna Beatriz P. Bordini

Antonia Bessani Bossolani

Avelina Gonzales V  Mazzei

Beatriz Tavares Ramires

Carmen Lucia Correia L. Santos

Cicero Henrique Carlos Pereira

Cleide Maria Ferlin

Cleonice Bonon Bovis

Danielle Alves Marques

Edson Thomé

Elisete Aparecida Zanotti

Eunice Sarviano

Fabiana Maria da Costa

Fabio Scapuccin

Indailza dos Santos Arsinio

Ivanir Costa Cavalcante

José Carlos Orlando

José Roberto Perico

Leontina Palombo Varoto

Lourenço Giammuso Lourenço

Luciani Almeida Sampaio de Oliveira

Luis Tadeu G. Blotto

Luiz Carlos da Luz

HORÁRIO DO SANTUÁRIO

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

Não é permitido atraso.

NOSSA SENHORA

NOVOS
HORÁRIOS DE CONFISSÕES

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Ana Maria Alves

Antonia Cavalcante de Alencar
Caroline Liza Pereira

Cecilia Haro Shimabuko
Cremilda Dutra Mendes

Cristiane das Neves Queiroz
Fauzi Soufia Neto

José Laercio da Silva Santos
Maria Silva Gomes

Renato Yiague
Sandra das Neves Queiroz

Valquiria Maria Freire
Zilda Picitelli Costa

Todas as quartas-feiras às 15h00,
com bênção dos enfermos,
remédios, água e objetos.

1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR
O trabalho é a busca do alento, do conforto, da sobrevivência.
Vencer obstáculos, buscar o pão, trabalhar com alegria na divina tarefa
diária.
Conforta, alegra e possibilita a conquista de seu espaço. Abre portas e
realiza.
Trabalhar não é sacrifício, não é tortura. Pode ser algo prazeroso.
Permite toda uma estrutura profissional, te fazendo brilhar. Ser um
vencedor competente e alegre.

Feliz Dia do Trabalho!



DIA 20 DE MAIO - Pentecostes
Missas: 7h00, 8h30, 10h00 e 18h00

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

“MANTO DE MARIA”

Encontros aos domingos às 16h00.
Esperamos você!

A Festa de Corpus Christi tem por
objetivo celebrar solenemente o
mis té r i o da Euca r i s t i a – O
Sacramento do Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo.
“O que come a minha carne e bebe o
meu sangue, tem a vida eterna e, eu o
ressuscitarei no último dia. Porque a
minha carne é verdadeira comida e o
meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o
meu sangue permanece em mim e eu
nele. O que come deste pão viverá
eternamente”.
Corpus Christi é celebrado sempre
em uma quinta-feira nos remetendo à
quinta-feira santa quando a última
Ceia foi celebrada.

MISSAS: 7H00, 8H30, 10H00 E 18H00
PROCISSÃO ÀS 17H30
TRAJETO: RUA LABATUT,
RUA DO MANIFESTO, RUA GENERAL
LECOR, RUA 1822 E RUA LABATUT

CORPUS
CHRISTI
CORPUS
CHRISTI
31 DE MAIO31 DE MAIO

ESPÍRITO SANTO

É impossível conduzir a vida neste mundo sem a presença do Espírito Santo.
Ele é quem traz força e sabedoria para que os filhos de Deus vençam os
desafios diários e as lutas contra a maldade. Quando o Senhor Jesus
ressuscitou, disse aos discípulos que deixaria o Espírito Santo para que
cuidasse de nós: E Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de
que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não
pode receber, porque não O vê, nem O conhece; vós O conheceis, porque Ele
habita convosco e estará em vós (João 14.16:17).

ESPÍRITO SANTO: AMOR DE DEUS DERRAMADO
NO CORAÇÃO DE SEUS FILHOS AMADOS



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!

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

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.

DÍZIMO:
Faça você também essa experiência

Dia 26 de Maio das 8h00 às 18h00.
CURSO DE NOIVOSCURSO DE NOIVOS

Para os noivos costuma
ser um encontro de alegria

e descontração, além de ouvir
mensagens sobre a vida conjugal.

Inscrições na secretaria do Santuário


