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Pe. Anísio Hilário

O mês de setembro na liturgia da igreja é dedicado a
bíblia. Momento para refletir. Perguntar: qual a influência
da palavra de Deus em minha vida, na minha família etc. É
sabido que existe muitas formas de se aproximar da
Sagrada Escritura, esta aqui apresentada é uma dentre
outras, à qual somos todos convidados: a Lectio Divina
(exercício da leitura orante da Bíblia), com seus quatro
momentos (leitura, meditação, oração e contemplação)
favorece o encontro pessoal com Jesus Cristo” (Doc.
Aparecida, n.249).

A Lectio Divina está relacionada intimamente a uma
prática – ao trabalho. Por isso, as liturgias são chamadas
de Ofício Divino. Como os monges, a leitura orante quer
unir uma vida orante com trabalho cotidiano pela
promoção da vida em abundância para todos. Em
preparação aos encontros e aos momentos de leitura
orante, é preciso escolher previamente um texto. Pode ser
o da liturgia do dia ou um texto adequado ao momento
vivido pela comunidade ou pela pessoa.Ao iniciar a leitura,
é importante procurar aquietar-se, fazer silêncio e buscar a
interioridade.

Antes de tudo, colocar-se à luz do Espírito de Deus e
pedir sua ajuda.

Depois, seguir os quatro degraus da Leitura Orante da
Bíblia: Leitura, Meditação, Oração, Contemplação.

1º PASSO: LEITURA. O QUE O TEXTO DIZ?
É muito importante dar atenção ao que estamos

lendo, olhando atentamente as palavras do texto.
Percorrer as imagens, as palavras, a geografia e o

contexto. Procurar sentir os sabores e os
perfumes que brotam da leitura. Observar
detalhes, aspectos importantes num caminho
amoroso e de compromissos. Aconselha-se ler
duas ou três vezes e contar a história de
memória para gravar as palavras, os
personagens, as atitudes e os fatos do texto.

2º PASSO: MEDITAÇÃO. O QUE O TEXTO DIZ
PARAMIM, PARANÓS?

Interiorizar e ruminar o que o texto disse. Aqui o silêncio
é fundamental para que a Palavra de Deus encontre espaço
para tomar conta de todo o nosso ser. Depois de um tempo
em silêncio, retomar o texto e compartilhar.
3º PASSO: ORAÇÃO. O QUE O TEXTO ME FAZ DIZER A
DEUS?

A oração é um encontro amoroso com Deus. Não é
simplesmente um “falar” de nós para Deus. Antes de tudo é
deixar-se encontrar por Ele e acolher essa visita com alegria
e abertura. Santo Agostinho dizia que “ninguém procura a
Deus, se Este já não o tiver inspirado e atraído”. Esse
encontro amoroso com a Divindade dá prazer e transforma a
vida. Por isso é muito importante cuidar do ambiente da
oração. É bom deixar o corpo quieto para vivenciar esse
momento e deixar o coração reagir. Falar diretamente o que
vem do coração. Deixar-se possuir pelo Espírito de Deus
que transforma todas as coisas. Neste momento é
importante visitar o livro dos Salmos, lembrar cantos que
marcaram nossa vida, textos que tem algo de importante a
dizer que queremos compartilhar.

4º PASSO: CONTEMPLAÇÃO NA AÇÃO. O QUE O
TEXTO ME LEVASER E FAZER?

A contemplação é “mudar de ideia sobre algo” que faz a
gente “mudar de atitude”. Quanto maior o tempo dedicado à
contemplação (ou seja, quanto mais se fizer isso no
cotidiano da vida) mais se estará em processo de contínua
conversão. Este momento da leitura orante é dedicado à
escuta mais atenta do que Deus tem a dizer.

Aqui nasce a novidade. Até agora a Boa Nova foi sendo
cultivada. Neste momento é preciso compartilhar os
compromissos. O que esta leitura provoca em termos de
atitude libertadora? O que é preciso mudar para que “seja
feita a vontade de Deus assim na terra como no céu”?



SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS
No dia 5 de agosto foram sorteadas quatro Bíblias.

Os sorteados foram: Ilma Augusto Veiga, José Geraldo Rocha, Maria
Augusta de Souza Ballotin e Neusa Satiko Shimada Pereira.

O próximo sorteio será no dia 2 de setembro.

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Alexsandra Sandra Passos, Antonio Carlos Caliano
Fabio da Silva Montalvão, Inaldo Cipriano da Silva

Joelma da Conceição Lima, Luciana Santos de Sousa
Manoel Francisco da Silva, Raimundo Pereira de Oliveira

e Sirleide Almeida Brito

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

Alexandra Alves Ferreira
Alexandre Russo Perez
Alianda Rosa de Brito
Alzenir Oliveira Tiago
Ana Gomes Lima
Ana Lucia Moreira Marques
Ana Luisa de Melo Miranda
Ana Maria de Oliveira Borges
Ana Maria do Nascimento
Ana Paula de Assunção Silva
André Paulo Marques dos Santos Junior
Antonio Ribeiro de Andrade
Antonio Soares de Abreu
Benony da Silva
Cecilia Haro Shimabuko
Clarice Rodrigues da Silva
Cleusa Maia Santos
Deise Santos Silva
Dicler Ricardo Tinelli
Édipo de Oliveira Barros
Eliana Jubert Rocha
Eliane Miyuki Kohatsu
Elizabete Alves da Cruz
Geraldo Cezar Rocha
Henrique de S. Gonçalves
Hortência Oliveira Bomtempi
Ivete Braga Moura
Jair Pereira
José Romildo de Andrade Mota
Jurandira das Dores de Paula

Luciana Okida Akamine
Luiz Giovannini
Luiz Roberto Dias
Luzinete Gonçalves Farias de Souza
Maria Alcinda Portela
Maria Alves Bezerra
Maria Aparecida da Silva
Maria Arminda Pedro Baron
Maria Claudiana Cavalcante Alencar
Maria da Conceição C. de Oliveira Câmara
Maria da Penha Hipolito Ruzante
Maria de Nazaré Vaz Vilela
Maria Helena S. Possi
Maria Ivone da Silva
Maria José Bezerra da Silva
Mileide Rosin Brambilla
Nazira Nachabe Ortega
Norma Garavello
Olga de Castro Rossini
Osmarina Alçves do Nascimento
Patricia Fiori Florentino
Roberto Bibancos
Rogerio Pelizzari de Andrade
Roque Benedito Oliveira Campos
Rosália Santana S. Macedo
Sandra Michella Gama e Silva
Silvia Mamunori Pontes
Thais de Oliveira Borges
Uilson Alves dos Santos
Valéria Aparecida Cintra

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

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.

CONVITE ESPECIAL
Ei, jovem! Convite especial pra você:

Participe do Grupo de Jovens

“MANTO DE MARIA”

Esperamos você!
Encontros aos domingos às 16h00.



FESTAS RELIGIOSAS NO MÊS DE SETEMBRO

Festa da padroeira
no Santuario

Outubro

ROMARIA
PARA APARECIDA DO NORTE
DIA 27 DE OUTUBRO (SÁBADO)
Saída às 6h00, Retorno às 16h00
Crianças acima de 5 anos pagam passagem normal.
Menores de 18 anos só embarcam acompanhados
de adultos responsáveis.

Faça sua reserva com pagamento na
secretaria do Santuário

DIA 03 – SÃO GREGÓRIO MAGNO – PAPA E DOUTOR DA
IGREJA - Gregório (Itália, 540-604), de imensa preocupação pelo
povo quando prefeito de Roma, abandonou a vida pública e
ingressou na Ordem de São bento. Eleito papa, governou a Igreja
com solicitude e caridade. Promoveu a ação missionária e a liturgia,
divulgando o gênero de música vocal que leva seu nome, e deixou
escritos que formaram gerações de cristãos. Seu ardor missionário e
zelo litúrgico sirvam-nos de exemplo em nossa caminhada.
DIA 05 – SANTA TERESA DE CALCUTÁ - Teresa (Macedônia,
1910-1997), religiosa de doou a vida em favor dos pobres mais
pobres, recorda que a missão da Igreja passa pela caridade,
alimentada na oração e na escuta da Palavra de Deus. Fundadora
das Missionárias e dos Missionários da Caridade, faleceu em
Calcutá (Índia) e foi canonizada em 2016. Celebrando sua
memória, rezemos pelos pobres do mundo inteiro.
DIA 08 – NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA - A festa da
Natividade da Mãe do Senhor liga-se estreitamente à vinda do
Messias, como promessa, preparação e fruto de salvação.
Veneramos hoje Maria, aurora que precede o “sol da justiça”, e
recordamos os acontecimentos que prepararam o nascimento de
Jesus.Aseu exemplo, exultemos de alegria no Senhor.
DIA 13 – SÃO JOÃO CRISÓSTOMO – BISPO E DOUTOR DA
IGREJA - João (Antioquia, 349 – ComanaPôntica, 407), presbítero
em sua terra natal, foi fiel anunciador da Palavra de Deus. Em
Constantinopla, como bispo, dedicou-se à evangelização, à
catequese e à caridade. Notabilizou-se pela vastidão e riqueza de
seus comentários à Escritura e de sua doutrina sobre a Eucaristia.
O exemplo dele, que foi duramente perseguido e morreu exilado,
nos anime a amar também os que nos querem mal.
DIA 14 – EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ - Afesta da Exaltação da
Cruz motiva-nos a louvar Cristo vencedor, seu triunfo sobre o
pecado e a morte no madeiro da cruz. Olhemos agradecidos para o
sinal da nossa libertação e renovemos em nós a certeza do amor
de Deus pela humanidade.
DIA 15 – NOSSA SENHORA DAS DORES - Celebrada no dia
seguinte à festa da Exaltação da Cruz, esta memória nos recorda
as dores e dificuldades enfrentadas por Maria, sobretudo a
suprema dor de ver o Filho morrer crucificado. Rezemos em
comunhão com as mães que veem os seus filhos seguindo
caminhos de morte, como o das drogas, do roubo e da violência.
DIA 20 – SANTOS ANDRÉ KIM E PAULO CHONG – MARTIRES -
No início do séc. 17, os leigos coreanos se organizaram como uma
comunidade cristã fervorosa. Somente em 1836 chegaram os
primeiros missionários. Nos anos seguintes, sobrevieram várias
perseguições, que resultaram numa centena de mártires, entre os
quais o padre André Kim Taegon e o leigo Paulo Chong Hasang. O
exemplo destes santos nos inspire em nossa caminhada cristã.
DIA 21 – SÃO MATEUS – APÓSTOLO E EVANGELISTA - Mateus
(Palestina, séc. 1º), também conhecido como Levi, exercia a
atividade de cobrador de impostos quando foi chamado por Jesus
para fazer parte do grupo dos doze. Segundo a tradição, pregou no
Oriente e morreu mártir na Etiópia. Celebrando a feste deste
evangelista, rezemos por todos os que anunciam a Boa-Nova.
DIA 27 – SÃO VICENTE DE PAULO – PRESBÍTERO E
FUNDADOR - Vicente (França, 1580-1660), fundador da
Congregação da Missão (Lazaristas) e da Companhia das Filhas
da Caridade, foi apóstolo do amor entre os pobres, doentes e
sofredores e reformador da Igreja do século 17, instituindo a obra
dos retiros e seminários. O amor com que tratava os mais
necessitados e formava o clero espelhava o próprio Cristo.
DIA29 – SANTOSANJOS MIGUEL, GABRIEL E RAFAEL
Miguel (quem é como Deus) é o arcanjo que combateu contra
satanás e seus seguidores. É o defensor dos amigos de Deus e
protetor de seu povo. Gabriel (força de Deus) revelou a Daniel os
segredos dos planos divinos, anunciou a Zacarias o nascimento de
João Batista e a Maria, o de Jesus. Rafael (Deus curou)
acompanhou e protegeu Tobias nas peripécias de sua viagem e
curou-lhe o pai cego.



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


