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Todos os anos somos agraciados com o
tempo da quaresma, nela somos convidados
pela Igreja a viver com Jesus rumo a Páscoa. De
maneira mais intensa, durante o período da
quaresma, a Igreja no Brasil busca recordar a
vocação e a missão de todos, através do diálogo
entre a Igreja e sociedade que a Campanha da
Fraternidade oferece. Desde o ano de 1964,
quando iniciou a campanha da fraternidade, a
Igreja desperta anualmente temas que procuram
animar a todos num compromisso pastoral
concreto e que façam com que a Evangelização
nas comunidades tenha na sociedade um norte
especifico a partir da fraternidade que nasce do
coração misericordioso de Cristo.

Neste ano de 2018, o tema da CF será:
FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA
VIOLÊNCIA EM CRISTO, tendo como lema:
SOMOS TODOS IRMÃOS (Mt 23,8). Com o
objetivo de mapear a violência, a campanha da
fraternidade colocará em evidência as diversas
ações existentes de combate à violência e ao
mesmo tempo fazer suscitar nas comunidades
novas iniciativas com o mesmo objetivo. Em
nossa Cidade de São Paulo, os índices de
violência aumentam a cada dia, causando medo
e sensação de impunidade. No bairro do

Ipiranga, por exemplo, temos os constantes relatos de assaltos
e violências nos diversos âmbitos. Neste cenário, nós cristãos
devemos fazer despertar na sociedade ações que
proporcionam a igualdade, bem como, o anuncio do
Evangelho, que faz com que as pessoas abandonem o pecado,
se converta e creia.

A campanha da Fraternidade tem também como objetivo,
fazer com que cada um olhe para dentro de si e analise a
violência que possa ser gerada a partir de seu coração, nós
temos a capacidade proporcionada por Deus de vencer a
desunião, maldade, preconceito, rancor e claro a violência
gerada a partir da humanidade.As relações dos cristãos devem
ser pautadas nas relações do Cristo, por isso, é o momento
oportuno de revisar a relação que temos com nossos irmãos
fazendo superar a violência da qual somos herdeiros e
consequentemente protagonistas. O Tema da Campanha fala
de uma superação da violência e em consonância com o lema
que em Cristo somos todos irmãos, somos convidados a saber
que existe a violência, que faço parte dela, porém, escolho pela
opção da vivência de Cristo a fim de trabalharmos eficazmente
para que sejamos sempre irmãos.

Em nosso Santuário teremos a oportunidade de refletir, em
consonância com o tempo quaresmal, sobre o tema e lema
propostos pela CNBB para a CF deste ano, afim de que, a partir
de nós toda e qualquer forma de violência seja superada. No
próximo dia 16 de Fevereiro às 20h, toda a nossa Região
Episcopal Ipiranga se reunirá em nosso Santuário para juntos
abrirmos este tempo de graça na vida da Igreja, traga a sua
família e venha celebrar conosco. Que o Deus da paz nos
conceda sempre mais a alegria de sermos irmãos em Cristo a
fim de que construamos uma sociedade donde não exista a
violência.

PORQUE EM CRISTO
SOMOS TODOS IRMÃOS

FRATERNIDADE
E SUPERAÇÃO
DA VIOLÊNCIA



FINADOS

Maria Alda Gonçalves da Silva
Maria Auxiliadora Fernandes
Maria das Graças Lopes
Maria de Aro Ortega
Maria dos Humildes Rodrigues Souza
Maria Eugenia de Carvalho Emidio
Maria Irismar Medeiros da Silva
Maria Josefa de Oliveira
Maria Mirce Mendonça
Maria Regina Pinheiro Carreira
Maria Socorro de Aquino
Maria Terezinha Montenegro
Marilene Epifanio Coelho
Marilucia Almeida Caló
Meire Nunes da Silva
Miriam Fernandes
Mizael de Oliveira
Nabil Mansour Maroun
Nanci Rodrigues dos Santos
Pedro Garcia Peres
Rubio Manuel de Freitas
Salete Macedo Brugnetti
Sandra Maria da Silva
Sonia Aparecida Duarte
Vanda Vieira da Silva
Vilma Sufia de Oliveira Silva
Wilson da Silva Rocha
Wilson Kebleris
Zildimar Abreu Pereira

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
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.

Irene Salete Fernandes Silva
José Luiz Ghiraldi

Leônidas Silva Freire
Maria José de Andrade Paulino

Marieta Nunes Marques
Marilene Epifanio Coelho
Odete Aparecida Voltarelli

Renivalda Matos dos Santos
Rita de Cassia do Nascimento Oliveira

Sandro Moraes dos Santos
Valdinéia Costa Lima

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS

SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS
No dia 7 de Janeiro foram sorteadas quatro Bíblias.

Os sorteados foram: Alcides Donizete da Silva, Maria Expedita Silva,
Maria Rochele Azevedo e Rita Maria da Silva .
O próximo sorteio será no dia 4 de Fevereiro.

Adelino Tavares da Silva
Aline Rossini Sanches
Amelia Barbosa Perobelli
Antonio Bueno de Oliveira
Binkafer Extrusão de Alumínio Ltda.
Camila Rodrigues Barbosa
Clarice G. Falarini
Cleide Tozzi de Freitas
Crispin Galdino de Oliveira Neto
Dalva Dias Holanda
Davi José de Oliveira
Divaldina Batista dos Santos
Edileuza Maria da Silva
Edivan Bandeira Farias
Erivaldo Braz Santana
Fátima Dias de Oliveira Barros
Gilberto Pires Teixeira
Gildo Parrillo
Gilvanete Veronica de Lima
Iracy Perossi Longo
Ivone Machado da Silva
Jiamberguer Jesus Nunes
Joel Pereira Bispo
José Antonio de Campos Celliguim
José Luiz Ghiraldi
Josine de Alencar
Luiz Rodrigues
Maria Aguida Gomes

HORÁRIO DO SANTUÁRIO

QUARTA-FEIRA DE CINZAS (INÍCIO DA QUARESMA)QUARTA-FEIRA DE CINZAS (INÍCIO DA QUARESMA)
DIA 14 DE FEVEREIRO, HAVERÁ IMPOSIÇÃO DAS CINZAS

MISSAS DAS 7H30, 15H00 E 19H30.
Com a imposição das cinzas, se inicia uma

estação espiritual particularmente relevante para todo
cristão que quer se preparar dignamente para viver

o mistério Pascal, quer dizer, a Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor Jesus.

Este tempo vigoroso do Ano litúrgico se caracteriza pela
mensagem bíblica que pode ser resumida em uma palavra:

“matanoeiete”, que quer dizer “Convertei-vos”.
Este imperativo é proposto à mente dos fiéis mediante o

austero rito da imposição das cinzas, o qual, com palavras
“Convertei-vos e crede no “Evangelho” e com a expressão “Lembra-
te de que és pó e para o pó voltarás” convida a todos a refletir sobre

o dever da conversão, recordando a inexorável caducidade e
efêmera fragilidade da vida humana, sujeita à morte.

MISSA DA ALVORADA
Convido todos para um momento

penitencial, no tempo da quaresma 2018.
Todas as sextas-feiras iremos celebrar a

Santa Missa às 5h30, bem cedinho.

Início dia 16 de fevereiro.
Venha participar conosco.

Pe. Anísio Hilário

“Fraternidade e superação da
violência” é o tema da

Campanha para a Quaresma, em 2018. O
Evangelho de Mateus inspira o lema: “Vós sois

todos irmãos” (Mt 23,8). A Campanha tem como
objetivo geral: “Construir a fraternidade,

promovendo a cultura da paz, da reconciliação e
da justiça, à luz da Palavra de Deus, como

caminho de superação da violência”.
A Campanha da Fraternidade acontece no Ano

Nacional do Laicato, que tem como tema:
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na 'Igreja em

saída', a serviço do Reino”, e como lema: “Sal da
terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14).

Uma Igreja que anuncia o Reino de Deus, o Reino
da paz e da fraternidade.

Os leigos e leigas, iluminados e fortificados pela
Palavra e pela Eucaristia, serão luz para superar a

violência e sal para temperar a fraternidade.
Maria, Mãe do Príncipe da Paz, nos acompanhe

no caminho de conversão quaresmal! Jesus Cristo
crucificado-ressuscitado, que transformou todas

as coisas, nos ajude no caminho da superação da
violência, pois somos todos irmãos.

MISSA DE ABERTURA DA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018

DE ÂMBITO REGIONAL
Dia 16 de Fevereiro

(sexta-feira) às 20h00,
presidida pelo Bispo Auxiliar da Região

Ipiranga Dom José Roberto Fortes Palau.
Venham participar conosco!

Com grande alegria celebraremos o Jubileu de
Prata Presbiteral de Dom José Roberto Fortes
Palau, Vigário Episcopal da Região Ipiranga

Santuário Nossa Senhora Aparecida

07 de fevereiro, às 19h30

Convite



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 FEVEREIRO
DIA02 –APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Cumprindo a lei mosaica, José e Maria levam Jesus ao templo e lá oferecem seu
primogênito ao Senhor. Simeão e Ana reconhecem-no como o Messias esperado.
Celebrando o 22º dia mundial da vida consagrada, rezemos pelos religiosos e
religiosas que doam sua vida ao anúncio do evangelho.
DIA03 – SÃO BRÁS
Assim como Jesus, são Brás (Armênia, sécs. 3º-4º), bispo de Sebaste e médico,
sentiu compaixão de seus irmãos e irmãs e ajudou-os em suas necessidades,
especialmente nas relacionadas ao mal da garganta. Perseguido pelos romanos, foi
capturado e martirizado. Sua vida e, para nós, grande exemplo de virtude e doação.
DIA05 – SANTAÁGUEDA– VIRGEM E MÁRTIR
Reunidos na casa do Senhor, celebremos santa Águeda (Itália, séc. 3º), jovem
formosa e inteligente que preferiu abraçar o martírio a renegar a fé em Jesus Cristo.
Seu exemplo nos leve a dar a vida pelo evangelho e a defender, com palavras e
ações, a fé que professamos.
DIA06 – SÃO PAULO MIKI, MÁRTIR
Nesta casa de oração, elevamos a Deus nossos louvores e preces por intercessão
dos santos Paulo (Japão, 1562-1597) e seus companheiros (religiosos e leigos),
vítimas dos ataques que a Igreja sofreu em terras japonesas. Por terem permanecido
firmes na fé até o fim, foram crucificados no alto de uma colina em Nagasaki. Seu
exemplo nos mantenha firmes na fé e no amor a Jesus Cristo.
DIA10 – SANTAESCOLÁSTICA– VIRGEM
A exemplo de Jesus, escolástica (Itália, 480-547) soube pôr a caridade acima das
regras e instituições humanas. Conhecida como mulher de grande contemplação,
fundou o mosteiro das Beneditinas. Tinha com seu irmão, são Bento, uma relação
muito santa e amigável.
DIA17 – SANTOS FUNDADORES DOS SERVITAS
Inspirados na vida de Jesus, sete comerciantes (Itália, séc.13) resolveram abandonar
suas atividades para se dedicarem à vida comum de oração e à penitência. De sua
obra nasceu a Ordem dos Servos de Maria. Seu exemplo nos ajude a nos doarmos
inteiramente ao Senhor.
DIA21 – SÃO PEDRO DAMIÃO
Pedro (Itália, 1007-1072), homem de austera penitência e oração, aceitou ser bispo e
depois cardeal para melhor promover a renovação da Igreja, afetada por graves
abusos. Seu exemplo nos inspire em nossa caminhada quaresmal.
DIA22 – CÁTEDRADE SÃO PEDRO
Inspirado por Deus, Pedro reconhece Jesus como o Messias. Celebrando a Cátedra
de Pedro, professemos também nós a nossa fé no enviado do Pai e peçamos-lhe a
graça de testemunhá-lo com palavras e obras.
DIA22 – SÃO POLICARPO
Acolhendo o martírio, são Policarpo (Turquia, 70-155) associou sua vida à de Cristo.
Nesta caminhada quaresmal, seu testemunho de fé e de amor seja-nos exemplo vivo
de doação e entrega ao projeto salvífico de Deus.

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.

Estão abertas as inscrições para Catequese de Adultos, início dia 17
de fevereiro 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

TODA SEXTA-FEIRA DA QUARESMA.
INÍCIO DIA 23 DE FEVEREIRO

A Via Sacra é uma oração que nos lembra o caminho da dor
e do sofrimento de Jesus, no percurso de sua Divina missa

Redentora, quando de modo perfeito e heróico, demonstrou uma profunda
obediência ao PAI e infinito Amor à humanidade de todos as gerações.

VIA SACRA



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.

Dia 24 de fevereiro - Sábado - das 08h às 18h

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


