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Cada cristão é convidado não apenas a vivenciar o amor
de Deus, mas também a espalhar esse amor a todos. O
Concílio Vaticano II, por meio do documento chamado
Apostolicam Actuositatem evidenciou o papel dos leigos na
Igreja, conferindo-lhes a mesma dignidade dos sacerdotes e
religiosos. Devemos então criar mecanismos para que o leigo
compreenda sua importância e necessidade da sua missão na
Igreja e que ela seja espontânea e ativa. Dentre os serviços que
temos na Igreja e a qual os leigos(as) podem participar dando
seu testemunho como Cristãos, podemos citar: como Ministro
Extraordinário da Sagrada Comunhão, na Catequese, na
Pastoral Litúrgica, na Pastoral da Caridade, no Batismo, na
Pastoral Familiar e demais pastorais. O leigo(a) quando está a
serviço da missão, passa a ter conhecimento mais profundo da
sua Igreja, e portanto, tendo a oportunidade de ver o quanto há
de necessidade nesse trabalho, além da sua importância para
a comunidade.

Para que o serviço seja desenvolvido com espontaneidade
pelo leigo(a), é preciso que se sinta acolhido dentro da pastoral
onde está engajado, para tanto há que haver uma motivação
por parte da coordenação da pastoral, como também do
sacerdote, ouvindo suas dificuldades, desafios.

Notamos para que o trabalho das pastorais sejam fecundos
é necessário que haja uma integração entre todas elas,
propiciando uma união e também conhecimento do serviço de
cada uma; ou seja, suas dificuldades, desafios, metas,
resultados; fazendo com que uma pastoral motive a outra na
missão; podendo também surgir a oportunidade a cada leigo(a)
de participar de outra pastoral.

Sabemos, contudo não ser tão simples estar na grande
missão de ser testemunha de Cristo neste mundo, mas para que
o leigo(a) consiga cumprir o chamado, há que ser preparado
para amar e portanto, com mais eficiência testemunhar. Para
que o leigo(a) testemunhe seu amor e misericórdia de Cristo por
ele, primeiro deve experimentar dessa misericórdia, para
depois, ser misericórdia para o outro. Muitas vezes em nossa
caminhada não concordamos com algumas situações, ou
mesmo a forma como é desenvolvida esta missão na Igreja.
Diante desses questionamentos inerentes ao ser humano, que
não sabemos também como resolvê-los, a Igreja como sempre
muita sábia, por intermédio do nosso pastor Dom Odilo Pedro
Scherer, convocar a todis para o 1º Sínodo Arquidiocesano de
São Paulo, com o Tema: Caminho de comunhão, conversão e
renovação missionária e com o Lema “Deus habita esta cidade:
somos suas testemunhas”, como que um clamor ouvido do
leigo(a). O Sínodo é uma assembléia de clérigos, consagrados
e leigos, é ocasião para uma grande avaliação pastoral, uma
tomada de consciência ampla sobre a realidade da diocese,
para indicar metas e prioridades da ação evangelizadora e
eventuais mudanças na organização pastoral.

Essa proposta vem de encontro com os anseios dos leigos
que participam ativamente em suas pastorais, pois como propõe
o tema do sínodo arquidiocesano “caminho de comunhão,
conversão e renovação missionária”, a Igreja de São Paulo
precisa “olhar-se no espelho”, refletir sobre a presença e sua
missão nesta grande Metrópole. É a oportunidade que temos
como leigos(as) para falarmos e refletirmos sobre a nossa
realidade pastoral, suscitando um novo dinamismo na realização
da vida e da missão da Igreja. É o momento de todos os leigos(as)
em participe deste momento histórico da Arquidiocese de São
Paulo, mesmo que não participe diretamente de nenhuma
pastoral, surgindo também um novo ardor Missionário,
renovando em nós a Fé, a Esperança e a Caridade. Nós
enquanto leigos(as) não devemos deixar passar este momento
único na nossa Igreja, contribuindo com nosso testemunho do
Evangelho nesta Cidade, assim como fizeram, Maria, Mãe da
igreja, o apóstolo São Paulo, Patrono de nossa arquidiocese, São
José de Anchieta, Santa Paulina, Santo Antônio de Santana
Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta,
para que sejamos também ardorosos discípulos-missionários de
Jesus Cristo.

O Leigo(a) na
missão da Igreja



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

Terça a sexta-feira às 7h30
Sábado às 7h30 e 16h00

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 6 de maio foram sorteadas quatro Bíblias. Os sorteados foram:
Edson Thomé, Elisete Aparecida Zanotti, Eunice Sarviano e Valeria de

Fatima Fadoni Perico. O próximo sorteio será no dia 3 de Junho.

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

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Antonio Jorge de Souza Lima

Adriano José dos Santos

Rosemeire Santos Brandão

Sebastião Olegario Lourenço

Vilma Sofia de Oliveira Silva

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

Adil Margarete Visentini Kitahara
Adilson José Amadio
Alzira Inácia de Jesus
Ana Lecy Sarno
Arethusa Rodrigues Pontes
Ariane Aparecida Nogueira
Benedito de Souza Filho
Benedito Raimundo Neto
Brasilio Lopes Esteves
Ceci Costa
Celso Cadena Del Porto
Conceição Aparecida F. Magueta
Cyrene Siqueira de Mello
Deuza Maria Oliveira Andrade
Domingos Ferreira Carvalho
Elisabete Elsa Celestino
Elizabet Fadoni  Martini
Eulina Lopes de Carvalho
Evelin Gange Galassi
Francisco Otôneo Cavalcanti
Gabriel Ferreira da Silva
Geraldo de Sousa
Hamilton Piva
Heoclides Oliveira Rocha
Hilda Trajano
Ivone Cassini Tassi
Ivone Peres da Silva
João Batista Bonatelli
João de Jesus Lopes
João de Souza Nunes
João Hiroshi Atoji
João Tadeu Perobelli
José Fumihiro Narasaki
Karina Caseiro

Libera Aniello
Luci Andreosi
Luciana Gomes C. dos Santos Felix
Luiz Antonio Domingues
Macicleia Alves de Oliveira
Madalena Silva Lopes
Marcos Cesar Santos Simões
Maria Alice G. S. Brandão
Maria Aparecida Caso Moreira
Maria Aparecida dos Santos
Maria Claudia Pereira Lima
Maria de Lourdes da Silva
Maria Eunice Barbosa de Brito
Marilene Maria de Abreu
Marinalva Rodrigues de Oliveira
Marli Alves da Costa
Mônica Ester Braz Pereira
Nazaré Gonçalves Lopes
Pedro Soares de Araujo
Raimunda Marques da Silva Sampaio
Renato Alves da Costa
Roberto Pereira Rodrigues
Rosa Maria de Araujo
Rosana Carla P. Santos
Sandro Moraes dos Santos
Sansão Paz Felix
Sebastiana Delmira de Jesus
Sueli Aparecida Alliano Santos
Susiane Felix Casagrande Nishizawa
Tarcisio Vilela da Silva
Vilma de Fatima Barbosa da Silva
Vilma Demolo Ribeiro
Zelia Aparecida Sant'Ana Gonsales

ACEITAMOS DOAÇÕES DE
PÃES PARA SEREM BENTOS.

BÊNÇÃO DO PÃO DE
SANTO ANTÔNIO
Dia 13 de Junho (quarta-feira)

Missas às 7h30, 12h00,
15h00 e 19h30.

A bênção do pão lembra
muito a necessidade que

temos de repartir com
aquele que não tem
como sobreviver.

18h30.



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

“MANTO DE MARIA”

Encontros aos domingos às 16h00.
Esperamos você!

SERTANEJA

Com cânticos que resgatam a brasilidade de nossa terra e do nosso sertão!
Dia 24 de Junho (Domingo) às 18h00

Participe!

Missa

INSCRIÇÕES PARA
CATEQUESE DE ADULTOS

Estão abertas as inscrições para Catequese de
Adultos, início dia 04 de agosto de 2018 (sábado)

das 14h00 às 17h00.

Informações na secretaria do Santuário.

Dízimo:
Faça você também essa experiência



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.

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.

Terça e sexta-feira das 8h00 às 11h45 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


