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Pe. Christopher Velasco
Vigário Paroquial

do Santuário

No mês de agosto, a Igreja Católica no Brasil se
dedica de modo especial à reflexão e à oração
pelas vocações. Mas muitos cristãos ainda não
sabem muito bem o que é isso. Alguns confundem
vocação com profissão: “minha vocação é ser
advogado”; outros acham que é coisa apenas para
padres e freiras. Mas vocação é muito mais do que
isso!

A palavra “vocação” vem do latim “ ”, quevocare
quer dizer “chamar”. Trata-se, portanto, de um
chamado que vem de um Outro. A vocação não
vem de nós mesmos, ela vem de Deus. E a vocação
dada por Deus a todo cristão, a partir do batismo, é
a Santidade. Todos nós somos vocacionados à
felicidade na amizade com Deus, a cumprir a Sua
vontade e por fim chegar à Salvação. Essa é a
vocação universal dos cristãos à santidade.

Deus, porém, amando e conhecendo
pessoalmente a cada um de nós, sabe que nem
todos têm o mesmo caminho para chegar à
santidade. Por isso, dá a cada um, uma vocação
específica, para sermos felizes e assim realizarmos
o fim para o qual fomos criados. Ser padre, diácono,
religioso ou religiosa, celibatário, casado, pai e mãe
de família, leigo consagrado ou engajado como
catequista ou em outras pastorais... todos esses
são modos como Deus nos chama a todos a buscar
a realização da vocação cristã fundamental: “Sede
santos, porque eu sou santo.” (1Pd 1,16).

O mês vocacional incentiva os jovens a
discernirem bem o seu chamado, chama os que já
se estabeleceram num estado de vida a
examinarem a fidelidade com que têm vivido sua
vocação e convida todos nós a orarmos: “Enviai,
Senhor, operários para a vossa messe, pois a
messe é grande e os operários são poucos”.

Jesus, mestre,
divino, que chamastes

os apóstolos a vos
seguirem, continuai a
passar pelos nossos

caminhos, pelas
nossas famílias, pelas

nossas escolas, e
continuai a repetir o
convite a muitos de

nossos jovens.

Dai coragem às
pessoas convidadas.

Dai forças para que vos
sejam fiéis como

sacerdotes, como
diáconos, como

religiosos e religiosas,
para o bem do povo de

Deus e de toda a
humanidade.

Amém

Agosto: mês das vocações...
você sabe qual é a sua?



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

Aidê Carandina Cabral, Edileuza Maria Silva da Costa,
Germana Agnello e Maria do Socorro de Freitas Lima.

O próximo sorteio será no dia 5 de Agosto.

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Antonio Francisco de Melo, Francisca Joana D'Arc de Souza

Marcos Antonio A. de Matos e  Mauro Gribl

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

Ana de Jesus Franco
Bartira Motta
Carlos Alberto Grispino
Caroline Rosa Campos
Cicero Gomes da Silva
Cleonisce Tossi
Cristiane Maria dos Santos
Dineia Almeida Caló
Elaine Aparecida de Campos
Ellinton Carlos Paladino
Emerson Jorge Mauricio
Florisvaldo Evangelista de Carvalho
Francisca Dias da Mata
Francisca Eloneide Farias Vieira
Gildete Batista dos Santos
Ilma Augusto Veiga
Ines de Souza Molina
Ivo Firmino de Matos
Izidoro Borghi Gatti
José Bordini
José Geraldo Rocha
José Guilherme
José Roque da Paixão Alves
Katiane dos Santos Soares
Lucia Gomes Navarro
Maria Aparecida Fragoso Calasso

Maria Augusta de Souza Ballotin
Maria Clara Ribeiro da Silva
Maria Cristina Russo Mota
Maria das Graças Xavier dos Santos
Maria de Deus Costa
Maria Lucia Teixeira Rodrigues
Maria Teresa F. Fernandes
Maria Teresa Vidal
Nadir da Silva Rodrigues
Neusa Regina Gusão de Oliveira
Neusa Satiko Shimada Pereira
Nilo Antonio da Silva
Nilsa Aparecida Sabino
Nivanildo Prospero Duarte
Raissa Aparecida Souza Nunes
Roberto Sandes
Sandra Aparecida dos Santos Dobrioglo
Sergio Buscarioli
Sueli Tereza Baron Mantelli
Thiago Marques dos Santos
Valmir Rodrigues de Oliveira
Valquiria Maria Freire
Vania Bosquet Maeda
Vicente Lemos
Vilma Biazon Gongora
Wilson Lopes

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.

PERPÉTUANOSSA SENHORA APARECIDA
Todas as quartas-feiras às 15h00,

com bênção dos enfermos,
remédios, água e objetos.

18h30.

EPC - ENCONTRO PESSOAL COM CRISTO

SER PAI:
• É ser companheiro, construindo no Lar familiar a grandeza dos
filhos, para alicerçar valores que edificam a sociedade.
• É ser jardineiro, plantando raízes de virtudes com mãos
Abençoadas, para que o lar seja sementeira de luz e de
verdade.
• É ser herói, protegendo o espaço sagrado de seu templo-
família, cultivando no coração dos filhos a semente da
harmonia.
• É ser fonte de vida, inaugurando nossa história com gestos
de amor, renovando perenemente a herança da criação.
• É ser poeta, declamando com carinho os versos de sua
vivência, para cultivar e enobrecer os projetos de nossa
existência.
Desejamos a todos os pais felicidades, bênçãos e graças de
Deus e que Maria Santíssima (Nossa Senhora Aparecida) os
cubra com o seu manto sagrado!

PAI: DOM DE DEUS NA CRIAÇÃO

Padres do Santuário e comunidade!

HORÁRIOS DE CONFISSÕES
Terça, Quinta e Sexta-feira

das 11h00 às 12h30
das 15h00 às 17h00

Faça sua inscrição na secretaria do Santuário

Paulo encontrou-se com Jesus no
caminho para Damasco. Você já

encontrou Jesus? Você está seguindo
Cristo? Os sinais de Deus estão
acontecendo na sua vida. Um

momento de Oração e Reflexão.

DIA 22 DE SETEMBRO
DAS 7H00 ÀS 18H00.

DIA 22 DE SETEMBRO
DAS 7H00 ÀS 18H00.



FESTAS RELIGIOSAS NO MÊS DE AGOSTO
DIA 01- SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIOM – BISPO,
DOUTOR E FUNDADOR:Afonso (Itália, 1696-1787), advogado
renomado, deixou a profissão pela vida eclesiástica. Para
concretizar seu ideal de evangelização, fundou a Congregação
do Santíssimo redentor (1732), dedicada às missões e ao
atendimento dos mais pobres e abandonados. Seu exemplo nos
leve a comunicar a todos a copiosa redenção.
DIA 04- SÃO JOÃO MARIA VIANNEY – PRESBÍTERO E
CONFESSOR: João (França, 1786-1859), foi por 40 anos
pároco da pequena cidade deArs. Durante seu ministério, atraiu
multidões, que acorriam a ele para se confessar ou se
aconselhar. Seu exemplo inspire a nós todos, especialmente
aos párocos e presbíteros, dos quais ele é o patrono.
DIA 10- SÃO LOURENÇO – DIÁCONO E MÁRTIR: Lourenço
(Espanha – Itália, séc.3º), padroeiro dos diáconos, viveu
profundamente a fé e dela deu testemunho com ousadia. Tinha
os pobres na conta de verdadeiros tesouros da Igreja e foi a eles
que distribuiu os bens da comunidade de Roma, o que
despertou a ira do imperador. Assim, seguindo o ensinamento
de Cristo sobre o desapego da própria vida, recebeu a coroa do
martírio e preservou a vida eterna.
DIA 11- SANTA CLARA – VIRGEM E FUNDADORA: Clara
(Itália, 1193-1253) foi a primeira mulher que se entusiasmou
pelo ideal de Francisco de Assis. Fundou com ele a segunda
ordem franciscana, as Clarissas, e soube transformar longos
anos de enfermidade em apostolado fecundo. Celebrando a
padroeira da comunicação televisiva, rezemos por todos os que
atuam nesta área.
DIA 14- SÃO MAXIMILIANO M. KOLBE – PRESBÍTERO E
MÁRTIR: Maximiliano Maria (Polônia, 1894-1941), franciscano
conventual, foi grande missionário e ardoroso devoto da mãe de
Jesus. Prisioneiro num campo de concentração nazista, ali se
ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. João Paulo
2º proclamou-o “patrono do difícil século 20”. Celebrando sua
memória, rezemos por todas as famílias, nesta semana que lhes
é dedicado.
DIA 22- NOSSA SENHORA RAINHA: Memória instituída por
Pio 12, visa aproximar a realeza da Virgem à sua gloriosa
assunção ao céu. O reinado de Deus é a realização plena de sua
vontade. Maria é Rainha, porque soube realizar só e sempre a
vontade do Pai.
DIA 23- SANTA ROSA DE LIMA – PADROEIRA DA AMÉRICA
LATINA: Isabel (Peru, 1586-1617), apelidada Rosa em virtude
de sua beleza, é a primeira santa do continente americano.
Modelo de penitência e oração, viveu a simplicidade da vida
laical na Ordem Terceira Dominicana. Na serenidade em meio
às muitas provações, imitou Cristo pobre e crucificado
deixando-nos belo testemunho de fé.
DIA 27- SANTA MÔNICA – ESPOSA, MÃE E VIÚVA: Mônica
(Argélia, 331 – Roma, 387), mãe de santo Agostinho, pela
oração assídua e confiante e por suas lágrimas, alcançou a
transformação espiritual do filho. Este, em suas Confissões,
descreveu-a como mãe cristã contemplativa e atenta às
necessidades dos pobres. Sua perseverança na oração nos
ajude em nossa caminhada cristã.
DIA 28- SANTO AGOSTINHO - BISPO E DOUTOR: Agostinho
(Argélia, 354-430), de espírito sedento da verdade, transitou por
diversas correntes filosóficas e seitas até chegar ao
cristianismo, graças à influência de santo Ambrósio e às
orações da mãe, santa Mônica. Celebrando a memória deste
que é um dos maiores doutores e padres da igreja, peçamos ao
Senhor a graça de sermos justos, misericordiosos e fiéis.
DIA29- MARTÍRIO DE SÃO JOÃO BATISTA: João, o precursor
do Messias, morre por ser fiel à sua missão e denunciar a
injustiça dos poderosos. Ele é o amigo que exulta ao ouvir a voz
do esposo e presta reverência a Jesus. “Agora minha alegria se
completou; ele deve crescer e eu diminuir”.

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.

1º SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
DE SÃO PAULO
Deus habita esta cidade:

somos suas testemunhas

a igreja católica
vai bater na sua porta

Pesquisadores do Sínodo foram
enviados para levantamento da
realidade religiosa e pastoral
da cidade.
No dia 21/07, em missa pre
sidida pelo cardeal Dom Odilo
Pedro Scherer, foram abençoados e enviados,
os voluntários que realizarão o levantamento da
realidade social, religiosa e pastoral das paróquias
da Arquidiocese de São Paulo no sínodo
arquidiocese.
Esta pesquisa mostrará a realidade da nossa Igreja,
de acordo com as respostas dada aos
pesquisadores.
Cada entrevistador estará identificado com um
colete branco com as informações sobre a
pesquisa, o brasão da arquidiocese
e o logotipo do sínodo
arquidiocesano, além do boné
branco igualmente identificado.
Também terá crachá
com foto e dados
pessoais.



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.

Terça 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

TERÇO DOS HOMENS

Todo segundo
sábado de cada

mês após a
missa das 16h.

TERÇO
LUMINOSO

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


