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Estamos vivendo tempos difíceis, mas não mais do
que aqueles que nossos pais, avós, bisavós e assim por
diante viveram. Ao nosso ver, mudaram alguns valores,
objetivos e a maneira como se quer alcançá-los.
Portanto, o resgate desses valores, que cada um de nós
como Cristãos batizados temos, precisam superar
outras vontades ou desejos, onde o próximo é colocado
de lado, passado pra trás ou mesmo nem é notado.

Como família Cristã neste mundo de tantas
novidades em relação aos nossos antepassados, qual é
a nossa missão?

Em primeiro lugar, como leigos, vivermos em
comunhão e apresentarmos o amor de Deus em todos
os lugares por onde passamos, somente com amor
crescente serão superadas as dificuldades de todos
nós, pois a família está a serviço da vida. Mas não é fácil,
como sabemos, todos temos dificuldades e precisamos
sim, recebermos o dom do Espírito, para que não
sejamos vazios nos nossos objetivos de levar a
comunhão do amor, baseado no respeito pela vida e
dignidade humana, que é graça de Deus, pelo fato de
nos ter criado à sua semelhança. Para família Cristã,
portanto, faz parte da missão não concordar com as
atuais culturas que vão contra a vida e contra a família.

Em segundo lugar, vamos falar da sociedade, que
são nada mais, nada menos os cidadãos que fazem
parte da minha e das suas famílias, sem exceção,
mesmo aquele que está à margem da sociedade,

pertence a uma família. Faz parte da missão levarmos
também a estes amor e dignidade, se nossos
governantes têm culpa e responsabilidade, nós
também, todavia esta é a grande dificuldade de todos
nós. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio 15,
11 ("Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te
esta ordem: abre tua mão ao teu irmão necessitado ou
pobre que vive em tua terra.")

Somos leigos da Pastoral Familiar do Santuário
Nossa Senhora Aparecida, e como tal, ficamos
contentes quando vemos crianças na catequese
“felizes”, quer dizer, para elas as vezes é mais uma sala
de aula, mas para nós, é um “encontro” onde acontece a
extensão da Igreja doméstica, sim, onde os pais dentro
de suas famílias são os catequistas e ensinam as
orações, quem é Jesus e iniciam assim a caminhada
para que seus filhos cresçam em Cristo.

Sejamos corajosos, fortes, animados e
cheio de fé, façamos convites a amigos e

familiares, não somente para festas,
churrascos, cinema, etc. Tenhamos coragem

de convidá-los também para vir a Igreja
participar principalmente da Missa e também

de pastorais, pois foi aceitando um convite
assim que hoje nós participamos.

A MISSÃO
DA FAMÍLIA
CRISTÃ



SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS
No dia 3 de junho foram sorteadas quatro Bíblias.

Os sorteados foram: Deuza Maria Oliveira Andrade,
Ivone Peres da Silva e João de Jesus Lopes e Madalena Silva Lopes .

O próximo sorteio será no dia 01 de julho.

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Carlos André Leite da Silva
José de Oliveira Gonçalves
José Guilherme de Souza

Maria de Fátima Landemberger
Nazira Nachabe Ortega

Teresa S. Luchetti

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE JULHO
Aidê Carandina Cabral
Ana Celina Alves de Lima
André Paulo Marques dos Santos
Angela Lima dos Santos
Antoninha Borges da Silva
Antonio José Lopes Mota
Antonio Zanata
Arlete do Carmo Areias
Benedita de Almeida Rosa
Carlos Ledo Junqueira
Carmen Rosa da Cruz
Cenira Borges Ramalho
Cicero Lopes da Silva
Dayane Borges da Silva
Domingos Gonçales Fernandes
Edileuza Maria Silva da Costa
Ercilia G. de Oliveira
Erinaldo da Silva
Fabio dos Santos Avilez
Francisco Dada
Germana Agnello
Isabela Barbosa de Freitas
Ivair José Leite
Jacir Belloni
Janilson Ferreira dos Santos

Joaquina Barbosa de Melo
José Bezerra do Carmo
Josefa Secundina de Andrade Oliveira
Julieta Ignez Colonello Pivato
Laura de Lima Oliveira
Lucia Sacoman Gonzales
Luiz Carlos Lucca
Luiza Portella de Mello
Maria Carmen Rezende da Silva
Maria de Jesus Gimens Blotto
Maria de Jesus Leal
Maria Diva Teixeira Galvão
Maria do Socorro de Freitas Lima
Nelson Ballester Palavicini
Neusa Pereira Marques
Paulo Ricardo Nogueira da Cruz
Raimunda Ferreira Fontenele Gomes
Regina Nabuco Yamazaki
Renata Munhos Alves da Costa
Renata Ramos de Souza Benedito
Ricardo Gomes da Silva
Rosely de Fatima Moz Perossi
Sabina Nogueira Cipriano
Tereza Terue Doti
Viviane Akamine

Missas: Segunda a sexta-feira às 12h00 e 19h30
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

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

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

18h30.

Terça, Quinta e Sexta-feira
das 11h00 às 12h30
das 15h00 às 17h00

NOVOS
HORÁRIOS DE CONFISSÕES

Jesus nos chama a estar em sua presença e viver de
maneira intensa uma Verdadeira Experiência de Deus.

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA

Uma Nova Evangelização

NO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Informações e Inscrições com
Mari Fone: 3461-6435

15 Sessões de 2 horas cada, uma vez por semana
Início dia 06 de agosto (segunda-feira) às 19h30



FESTAS RELIGIOSAS NO MÊS DE JULHO
01- SÃO PEDRO E SÃO PAULO
Somos felizes por reunirmos para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a
Igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da
fé; unidos pelo martírio, recebem, em toda a terra, igual veneração. Nossa ação de graças a Deus
também pela vida do Papa Francisco e por sua missão de promover o espírito de unidade e reconciliação
na Igreja espalhada pelo mundo.
03- SÃO TOMÉ,APÓSTOLO
Tomé (Palestina, séc.1º), foi o apóstolo que manifestou solidariedade a Jesus a caminha de Jerusalém,
com as palavras: “Vamos nós também para morrer com ele”. Em sua vida, a descrença cede lugar à bela
profissão de fé: “Meu Senhor e meu deus”. Na celebração de sua festa, busquemos forças para
testemunhar, com palavras e ações, nossa fé no Cristo ressuscitado.
04- SANTAISABEL DE PORTUGAL
Isabel (Espanha, 1271- Portugal, 1336) desposou o rei de Portugal aos 12 anos. Em meio aos conflitos no
âmbito da família e do reino, sempre se empenhou pela reconciliação, sendo chamada de “anjo da paz”.
Dedicou-se comcarinho àsobrasde caridade.Seu exemplo nos leve a serpromotoresda paze do bem.
05- SANTOANTÔNIO MARIAZACCARIA
Antônio (Itália, 1502-1539), como médico, dedicou-se aos doentes pobres, imitando o exemplo de Jesus.
Ordenado presbítero, fundou a Sociedade dos Clérigos Regulares de São Paulo (Barnabitas) para a
reforma da Igreja e renovação do clero e do povo. Seu exemplo nos anime a cuidar dos enfermos,
especialmente os pobres.
06- SANTAMARIAGORETTI
Maria (Itália, 1890-1902) perdeu a vida precocemente, em honra da sua pureza e da fé. Seu martírio é
considerado símbolo da violência sexual contra crianças e adolescentes. Celebrando esta memória,
rezemos por todas as pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual.
09- SANTAPAULINADE JESUS - RELIGIOSAE VIRGEM
Amábile Lúcia Visintainer (Itália, 1865 –Brasil, 1942) emigrou para o nosso país aos 9 anos. Em 1890,
fundou a Congregação das Irmãzinhas da imaculada Conceição, cujo carisma envolve o serviço aos
mais necessitados e aos que vivem em situação de maior injustiça. Sua dedicação aos idosos, doentes e
órfãos seja inspiração para nossa vida cristã.
10- SANTOAGOSTINHO ZHAO RONG
PadreAgostinho (+1815) e seus companheiros mártires, num período de quase três séculos, perderam a
vida durante as perseguições aos cristãos em território chinês. O exemplo destes cristãos nos anime a
testemunhar com a própria vida a fé que professamos.
11- SÃO BENTO -ABADE E PAI DOS MONGES
Bento (Itália, 480-547), grande místico, depois de anos de silêncio, solidão e oração, ergueu o mosteiro
que viria a ser o modelo da vida monástica da igreja e elaborou sua célebre regra, centrada na oração e
no trabalho. Celebrando o padroeiro da Europa e imitando seu exemplo, busquemos também nós
conciliar fé e ação.
13- SANTO HENRIQUE
Henrique 2º (Alemanha, 973-1024), imperador do Ocidente, não se deixou corromper pelo poder, mas
soube transformá-lo em serviço. Foi solícito pelo bem-estar do povo, preocupando-se com a promoção
dos valores humanos e cristãos. Seu exemplo nos inspire e anime no seguimento de Jesus.
14- SÃO CAMILO DE LELLIS
Camilo (Itália, 1550-1614), após uma juventude bastante desregrada, fez experiência da misericórdia
divina. Movido de compaixão pelos doentes e pobres, fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos
(Camilianos). Conhecido como anjo da caridade, é o padroeiro dos enfermos, dos hospitais e dos
profissionais da saúde. Imitando o seu exemplo, cuidemos também nós dos doentes, especialmente os
de nossa comunidade.
16- NOSSASENHORADO CARMO
Esta festa quer recordar a beleza do Carmelo, onde o profeta Elias defendeu a fé do povo de Israel em
Deus. No século 12, alguns eremitas constituíram nesse monte uma ordem de vida contemplativa, os
Carmelitas, sob o patrocínio da Virgem Maria.Aexemplo da mãe de Jesus, hoje celebrada sob o título de
Nossa Senhora do Carmo, transbordemos de alegria no Senhor.
17- BEATO INÁCIO DEAZEVEDO - PRESBÍTERO E MÁRTIR
Inácio (Portugal, 1526-1570), presbítero na Companhia de Jesus, foi designado para acompanhar as
missões jesuítas no Brasil. Durante a segunda viagem à nova terra, ele e seus 39 companheiros foram
martirizados depois de terem o navio atacado por piratas. O exemplo destes mártires nos fortaleça na
missão de anunciar a Boa-Nova.
25- SÃO TIAGO MAIOR -APÓSTOLO
Tiago (Palestina, séc.1º), filho de Zebedeu e irmão de João evangelista, recebeu de Jesus o chamado
para fazer parte do grupo dos doze. Foi testemunha privilegiada de acontecimentos da vida do Senhor e
o primeiro apóstolo a conhecer o martírio. É considerado o primeiro evangelizador da Espanha. Imitando
seu exemplo, testemunhemos com palavras e ações a Boa-Nova.
26- SÃO JOAQUIM E SANTAANA- PAIS DE MARIA
Joaquim e Ana (séc. 1º a.C.) são venerados como pais da Virgem Maria e avós de Jesus. As promessas
de Deus se cumprem graças à fé e à dedicação de pessoas simples que vivem com amor. Rezemos por
todos os avós, neste seu dia, e busquemos neles a sabedoria de vida.
31- SANTO INÁCIO DE LOIOLA- PREBÍTERO E FUNDADOR
Inácio (Espanha, 1491-1556), enquanto se recuperava de um ferimento sofrido em batalha, dedicou-se à
leitura da vida de Cristo e por ela foi cativado, a ponto de abandonar o serviço militar para servir o Senhor.
É o fundador da Companhia de Jesus (Jesuítas). Em seus Exercícios Espirituais, deixou aos confrades e
a toda a Igreja grande herança espiritual. Imitando seu exemplo, busquemos em tudo a glória de Deus.

CONVITE

ESPECIAL

Ei, jovem!
Convite especial

pra você:
Participe do

Grupo de Jovens

“MANTO
DE MARIA”

Encontros
aos domingos

às 16h00.

Esperamos
você!

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.



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 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

ARTIGOS
RELIGIOSOS

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

VENHA CONHECER
A NOSSA LOJA!

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

DÍZIMO:
Faça você também essa experiência

DIA 25 DE AGOSTO, (SÁBADO) DAS 8H00 ÀS 18H00
CURSO DE NOIVOSCURSO DE NOIVOS

Para os noivos
é um encontro de fé e alegria,
pois estão juntos na oração.

Inscrições na secretaria do Santuário

TERÇO DOS HOMENS

Todo segundo
sábado de cada

mês após a
missa das 16h.

TERÇO
LUMINOSO


