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Pe. Anísio Hilário

“Hoje, na cidade de Davi,
nasceu o Salvador,

que é Cristo, o Senhor”.
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“Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um
sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um
filho e o chamará Emanuel” ( Is 14,7).
“Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-
lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o
seu povo dos seus pecados". Tudo isso
aconteceu para que se cumprisse o que o
Senhor dissera pelo profeta: "A virgem
ficará grávida e dará à luz um filho, e o
chamarão Emanuel", que significa "Deus
conosco" (Mt1,32-23).
O Natal deve ser muito mais do que dar e
receber presentes. Deve ser um tempo em
que estamos gratos pela vinda do
Salvador Jesus ao mundo. Jesus nasceu
de uma forma simples, teve uma
manjedoura como berço, mostrando a
importância da humildade. “E deu à luz o
seu filho primogênito, e envolveu-o em
panos, e deitou-o numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na
estalagem. ” (Lc 2,7).
Deus enviou seu Filho ao mundo para ser o
nosso grande conselheiro: “Porque um
menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e
o governo está sobre os seus ombros. E ele
será chamado Maravilhoso Conselheiro,
Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da
Paz” (Is9,6).
Por isso no Natal devemos dar valor àquele
que viveu, morreu e ressuscitou com o
propósito de salvar os que sofrem por
causa do pecado que pode levar a morte
eterna.

(Lucas 2, 11 )

Desejo a todos os fiéis devotos de
Nossa Senhora Aparecida um

Santo e Feliz Natal e 2018 com
muita paz nas famílias.



FINADOS

Leda Ritsuko Miyashiro
Lidia Ignes Guarizo
Lucia Gomes da Conceição
Luis Michel de Sá
Luiz Dalto
Marcos Aparecido Perna
Maria Aparecida Hernandes
Maria Aparecida P. Lopes
Maria Cavalcante da Silva
Maria Luiza Ribeiro
Maria Madalena Ferreira dos Santos
Nadia Aparecida Rosa Borges
Regiane De Girolano Moyses
Regiane Roman
Regivaldo Muniz Lima
Renato Cunha
Ricardo Cassio de Toledo
Simone Aparecida Marcondes
Sueli Aparecida Soave
Valdineia Costa Lima
Victoria Munhoz Alves da Costa
Zeferina Borges

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE dezembro

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.

Elsimar Maria Bezerra de Oliveira
Fátima Aparecida Santos Campos

Izabel Alves dos Reis Almeida
José Romildo de Andrade Mota

Wilson da Silva Rocha

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS

SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS
No dia 5 de novembro foram sorteadas quatro Bíblias. Os sorteados
foram: Deomédia Ribeiro dos Santos, Dilson Rodrigues dos Santos,
Leda Regina Auriema Vela e Marluci Domingos da Costa. O próximo

sorteio será no dia 3 de dezembro.

Adriano Specht
Alice Aparecida Augusto Artico
Alidiana Aquino Souza
Ana Cavalcante de Alencar Aquino
Angelina Sola Garcia
Antonio Carlos Rodrigues
Antonio Getulio de Souza
Antonio José Soares de Miranda
Aparecida Jeronymo
Aparecida Miranda da Silva
Carolina Bartolomeu
Edilena Barbero Zaffalon
Fanny Maria Fossa
Francisco Antonio de Alencar
Gilda Lopes de Souza
Gloria Pereira Paraná
Hamilton Akamine
Irene Lazarin Franzin
Ivanildo José dos Santos
Joanina Bortoletti Perna
João Joaci Ricarte Filho
José L. da Silva Jesus

HORÁRIO DO SANTUÁRIO

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.

Dia 16 de Dezembro, às 16h00

“Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja para que
orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor” Tg 5,14.

Convidamos você que conhece alguém que esteja
impossibilitado de vir ao Santuário, traga-o para participar da

missa e receber o sacramento da Unção.

MISSA COM UNÇÃO DOS ENFERMOS
ENFERMOS, MULHERES GESTANTES, PESSOAS QUE IRÃO

SE SUBMETER A CIRURGIAS E PESSOAS COM IDADE
ACIMA DE 65 ANOS

HORÁRIO DAS MISSAS
DE FINAL DE ANO

HORÁRIO DAS MISSAS
DE FINAL DE ANO

Dia 24 de Dezembro
(domingo) véspera de Natal
7h00, 8h30, 10h00,
18h00 - 4º Domingo do Advento
20h00 - Missa do Galo

Dia 25 de dezembro - Natal
(segunda-feira)
7h00, 8h30, 10h00 e 18h00

Dia 31 de dezembro
(Domingo)
7h00, 8h30, 10h00 e 18h00

Dia 1º de janeiro de 2018
(segunda-feira)
Dedicado a Santa Maria Mãe
de Deus
7h00, 8h30, 10h00 e 18h00

Dia 13/12 (quarta-feira) às 19h30
Dia 14/12 (quinta-feira) às 19h30
Dia 15/12 (sexta-feira) às 19h30
Dia 16/12 (sábado) às 16h00
Dia 17/12 (domingo) às 18h00
Dia 18/12 (segunda-feira) 19h30
Dia 19/12 (terça-feira) 19h30
Dia 20/12 (quarta-feira) 19h30
Dia 21/12 (quinta-feira) 19h30

Vamos nos preparar para a chegada
do Menino Deus.

Contamos

com sua presença!



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 DEZEMBRO
DIA07 – SANTOAMBRÓSIO – BISPO E DOUTOR DAIGREJA
Ambrósio (Alemanha, 340-397) foi aclamado bispo pelo povo quando procurava
a conciliação entre católicos e arianos em Milão. Um dos quatro grandes
doutores do Ocidente e verdadeiro mestre de vida e de fé, é autor de célebres
textos litúrgicos e pai da liturgia ambrosiana.
DIA08 – IMACULADACONCEIÇÃO DE NOSSASENHORA
Cheia de graça diante do Senhor, Maria deixou-se revestir da justiça e salvação
de Deus e acolheu seu Espírito. Celebrando a solenidade da Imaculada
Conceição de Nossa Senhora, alegremo-nos com ela todos nós que pomos a
esperança em Cristo.
DIA12 – NOSSASENHORADE GUADALUPE –

PADROEIRADAAMÉRICALATINA
Mãe do Senhor e de toda a humanidade, Maria, sob o título de Guadalupe,
manifesta-se em nosso continente como protetora dos pequenos e defensora dos
oprimidos.A imagem de Nossa Senhora apareceu impressa no manto do índio são
João Diego em 1531,período de grande opressão espanhola no México.
DIA13 – SANTALUZIA– VIRGEM E MÁRTIR
Luzia (Itália, 283-304), cujo nome evoca a luz, foi denunciada como cristã e
martirizada a mando do imperador Diocleciano. É uma das sete mulheres
mencionadas no Cânon Romano. Seu culto é atestado desde o século 5º.
DIA14 – SÃO JOÃO DACRUZ – PRESBÍTERO E DOUTOR DAIGREJA
João (Espanha, 1542-1591), está entre os grandes mestres e testemunhas da
experiência mística. Compartilhou com santa Teresa de Ávila o projeto da
reforma carmelita, que realizou e viveu com exemplar coerência, não obstante as
incompreensões dos próprios confrades.
DIA23 – SÃO JOÃO CÂNCIO
João (Polônia, 1390-1473), que passou para a eternidade na noite de Natal, foi
mestre e modelo de várias gerações de sacerdotes. Seu espírito de oração,
penitência e caridade lhe confere lugar de destaque entre os santos poloneses.
DIA26 – SANTO ESTÊVÃO – DIÁCONO E PROTOMÁRTIR
Estêvão (séc.1º) foi um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos para o
serviço da comunidade e o primeiro dos mártires cristãos. Nele se realiza, de
modo exemplar, a figura do mártir como imitador de Cristo, pois perdoa aos seus
algozes e entrega a Deus o seu espírito.
DIA27 – SÃO JOÃO –APÓSTOLO E EVANGELISTA
João (Palestina, séc. 1º), filho de Zebedeu, irmão de Tiago e discípulo de João
Batista, foi um dos primeiros a passar para o seguimento de Jesus. É o discípulo
predileto que, na última ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do senhor.Aele são
atribuídos um evangelho, que penetra profundamente o mistério do Verbo
encarnado, três cartas e o livro doApocalipse.
DIA28 – SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES
Com esta festa, a Igreja quer celebrar o martírio dos Inocentes, vítimas da
ferocidade de Herodes. Em nossos dias, muitos inocentes continuam sendo
vítimas da miséria, das drogas, da exploração e do abandono.
DIA31 – SAGRADAFAMÍLIADE JESUS, MARIAE JOSÉ
A festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José nos põe em comunhão com as
nossas famílias. Hoje somos convidados a imitar as virtudes e o amor que
modelaram a Família de Nazaré. Celebremos com alegria o último domingo deste
ano, assumindo o compromisso com os valores da palavra de Deus para podermos
trilharoscaminhosdo Senhordurante todo o ano que está para se iniciar.

PERPÉTUA NOSSA SENHORA

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

Não é permitido atraso.

Dízimo:
Faça você também essa experiência

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, iníciodia17defevereiro
de 2018 (sábado) das 14h00 às 17h00. Informações na secretaria do Santuário.

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

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE INFANTIL 2018



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


