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Agradeço de coração muito sincero a 
calorosa acolhida de toda a comunidade 
paroquial do Santuário Nossa Senho-
ra Aparecida, dos vigários paróquiais, 
colaboradores, pastorais, movimentos, 
organizações não governamentais, e 
todos os irmãos que me 
saudaram pela minha pos-
se canônica no último dia 
10 de março. 
Acredito que a principal pre-
ocupação pastoral, de todas 
as paróquias da Arquidioce-
se, inclusive a nossa, deve 
ser a inserção e aplicação 
das resoluções do Sínodo. 
Há dois anos a Arquidioce-
se de São Paulo, através do 
nosso Arcebispo, iniciou um 
processo Sinodal, ou seja, 
um caminho comum onde 
devemos refletir o caminho 
de comunhão e renovação 
missionária. Durante o ano 
de 2018, as paróquias de 
toda a Arquidiocese de São 
Paulo, estudaram em 8 en-
contros, vários aspectos da 
vida pastoral: o anúncio da 
Palavra de Deus, a vida de caridade, a 
vida sacramental do povo de Deus, en-
fim o compromisso dos católicos consi-
go e com a Igreja Católica na cidade de 
São Paulo. 
Após os 8 encontros, as paróquias reali-
zaram uma assembleia paroquial, fruto 
destes encontros na qual a comunidade 
determinou os passos que deveria seguir. 
Concomitante a isso a Arquidiocese 
de São Paulo realizou uma pesquisa, 
orientada pelos professores da Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo, 

cujo resultado é bem questionador quanto 
na nossa vida pastoral. 
Apenas para ilustrar um pouco a pesquisa: 
em 2008 em toda as 300 paróquias da Ar-
quidiocese foram realizadas 38.632 batiza-
dos, já em 2017 foram realizados 30.647. 

Porque os motivos desta diminuição?
Com relação as Primeira Comunhão em 
2008 foram celebradas 16.047, já em 2017, 
14.313. Quais as consequências destes fa-
tos?
Já o índice do sacramento da Confirmação 
(Crismas) em 2008 foram celebradas 9.178, 
porém em 2017 foram ministradas 9.403 
houve um aumento mínimo. 
Os matrimônios em 2008 somaram 9.159, 
porém em 2017 foram assistidos 4.548, o 
que teria causado os possíveis declínios?
No que se refere a catequese com crian-
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ças-adolescentes em 2008 somavam 
19.975. Já em 2017 conta com 19.464. 
Impressiona o que os dados falam so-
bre catequese com adultos em 2007 
um total de 3.506 e em 2017 6.077 pes-
soas adultas iniciadas na fé. 

Tais dados foram coletados 
em todas as paróquias da 
Arquidiocese através de 
seus livros de registros. 
O Arcebispo de São Paulo 
determinou que os frutos 
destas assembleias paro-
quiais fossem discutidas 
em uma assembleia regio-
nal, onde durante, quatro 
sessões, os párocos, vigá-
rios paroquiais, diáconos 
(permanentes e seminaris-
tas), religiosos as), e dois 
delegados de cada comuni-
dade paroquial, juntamente 
com o Vigário Episcopal 
(Bispo Auxiliar) aprofun-
darão os questionamentos 
das paroquias. 
Para dar continuidade 
ao trabalho realizado no 
ano de 2018, a comissão 

paroquial sinodal se reuniu no dia 18 
de março e discutiu os andamentos 
de uma nova assembleia paroquial, 
solicitada por Dom Odilo Scherer, 
em sua carta pastoral, lançada em 
fevereiro deste. Nossa Assembleia 
Paroquial ficou agendada para o dia 
19 de maio às 14h30, em nosso salão 
social. Todos sintam-se responsáveis 
por mais esta missão que o Senhor 
Jesus nos chama. 

“Deus habita esta cidade somos suas testemunhas”

Povo de Deus, Igreja do Senhor,

Caminhemos sempre unidos num só coração!

Quanta alegria! Que bênção tão grande!

O Evangelho de Jesus anunciar

No Páteo do Colégio / São Paulo recebeu

A semente do Evangelho / de santos missionários

Chegou a nossa vez! É missão de todos nós!

Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar

De Cristo somos nós / Discípulos-missionários

“Igreja em saída” / ao encontro dos irmãos.

Levemos generosos / a alegria do Evangelho

A todos os recantos / da cidade a esperar

Vem dar-nos, ó Senhor / fervor de missionários

Envia teu Espírito / e nos mostra o caminho

Converte-nos agora / e renova a Tua Igreja.

Hino do sínodo arquidiocesano

“Deus habita esta cidade:
somos suas testemunhas”

“Estamos em Sínodo” 

Venha participar!
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mensagem do Dízimo

O dízimo é uma expressão livre de nossa fé católica. Não pagamos 
o dízimo, apenas devolvemos ao Senhor tudo o que recebemos. 
Há muito preconceito sobre falar de dinheiro na vida da Igreja. No 
entanto, os recursos econômicos são necessários para que a obra 
do Senhor aconteça no meio da comunidade. 
A experiência da partilha e da providência é algo extraordinário. 

Quando devolvemos o que temos, com o coração em festa, Deus nos dá o cêntuplo. 
A providência divina na vida econômica acontece quando abro meu coração às dificuldades 
e coloco nas mãos de Deus. Ele acalma o coração, e concede a possibilidade de fazer uma 
experiência viva!
Na vida cristã emergem muitas perguntas sobre o ato de devolver o dízimo! Por exemplo; 
quanto devo devolver ao Senhor? A Palavra de Deus diz: “Dê cada um conforme o impulso 
do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria” (cf 
2Cor 9,7). O dizimista deve sentir-se livre perante Deus e a sua consciência ao firmar o 
percentual de sua contribuição. Como todo valor monetário recolhido oriundo do dízimo, 
doações e coletas, tudo é aplicado para um fim determinado.
A Igreja Católica determina, através do seu código de direito canônico onde deve ser apli-
cado o dízimo: a) Dimensão Litúrgica: é destinado uma parte para a manutenção do culto 
da comunidade, por exemplo na aquisição de vinho, hóstias, velas, flores, toalhas para altar, 
imagens, livros litúrgicos, folhetos de canto, enfim, em tudo que cabe o culto da comunidade 
a Deus; b) Dimensão Pastoral: na propagação da Palavra de Deus e dos Sacramentos, 
como a aquisição de material para a catequese, material de divulgação das atividades das 
comunidades, organização de material para a pastoral do batismo e formação dos leigos; 
microfones, caixas de som, folhetos litúrgicos para a missa; c) Dimensão Comunitária: 

DIZIMISTAS  ANIVERSARIANTES DE ABRIL

Adriana Ricarti de Paula
Adriano José dos Santos
Alcino Rodrigues de Melo
Alexandre Sampaio
Alexandre Scapuccin
Alice do Carmo Kaneko
Alice Pimenta Sandes
Ana Arcieri
Ana da Costa Coimbra
Angela Aparecida Ferreira
Antonia Josefa de Souza da Silva
Antonio Alves Paiva
Antonio Gonçales Neto
Antonio Jorge de Souza Lima
Antonio Rodrigues Nogueira
Beatriz Helena Fernandes P
Benedita de Lima e Silva
Cassiano Ricardo Ferreira
Cideni Francisca Bernardino de Almeida

Cleusa Suzano Viana
Cristina Giammusso Lourenço
Daisy Assunção Ripani
Edelcio Pessi
Edmilson Pecheco da Silva
Efigenia Pereira de Souza
Elisabete Collado
Fauzi Soufia Neto
Floriza Noli Fernandes
Gisele Aparecida Costa
Ilda G. Fritola
Ilda Maria Serafim
Ildeni Batista de Oliveira
Joelma da Conceição Lima
José Fulan Junior
Leônidas Silva Freire
Luzinete Pereira Lima Santos
Maria Aparecida Esteves Lourenço
Maria da Penha O. C. Campaner

Antonio Aragão
Cleide Pereira de Oliveira
Edson da Silva
Francisco das Chagas Morais da Silva
Gabriela de Jesus da Silva

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS

SORTEIO 
ENTRE DIZIMISTAS

Iraim Matos Bezerra
João Marques do Nascimento
João V. Santana
Maria de Fatima Ferreira da Silva
Maurilio de Jesus Souza
Wilson Sidnei Trindade

No dia 3 de março foram sorteadas três 
Bíblias. Os sorteados foram: 
 Edine Cadena Del Porto, Maria Aparecida 
Divina Ventini, Maria Cecilia Penha. 
O próximo sorteio será no dia 7 de abril.

Maria de Fatima Landemberger
Maria Francisca dos Santos
Maria Francisca Souza de Sá
Maria Inalda Alves Freire de Souza
Maria José Vieira Bernardo
Maria Silva Gomes
Mario Martins de Oliveira
Marlene Domingos
Matheus Ribeiro Leite
Mercedes Pelissari Garcia
Neide Tosoni
Osana Maria Dantas Ribeiro
Regina Angela Carneiro
Rosmari Aniello
Regina Reis Fernandes de Lemos
Salvador José Nunes
Sonia Maria de Toledo
Takami Sassaki
Teresa S. Luchetti
Valcicleide Silva dos Santos

consiste na manutenção dos sacerdotes, 
e funcionários da paróquia. A manutenção 
do escritório paroquial através do atendi-
mento aos fiéis para serviços religiosos. A 
manutenção física dos espaços e a limpeza 
dos ambientes; d) Dimensão Social: ligado 
a caridade aos pobres. f) Dimensão Mis-
sionária: ajudando as pastorais da Arquidio-
cese de São Paulo através da taxa regional, 
e eventuais ajudas que são solicitadas pela 
Arquidiocese de São Paulo. 
Atualmente contamos com um total de 630 
dizimistas em toda a paróquia. Quero pedir 
a sua adesão para que a Palavra de Deus 
seja anunciada e celebrada entre nós. 
Além de ajudar-nos a manter nossa bela 
Paróquia-Santuário Nossa Senhora Apareci-
da tão apreciada por todos em nossa cidade 
e no nosso pais. 
Aproveito a oportunidade para saudar a bela 
Pastoral do Dízimo e pedir a ajuda de outros 
irmãos que venham engrossar a nossa equipe. 

Pe Zacarias José de Carvalho Paiva
Pároco e Reitor
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Horários  Do  Santuário

Missas 
Segunda a sexta-feira 
às 12h00 e 19h30
Terça a sexta-feira 
às 7h30
Sábado 
às 7h30 e 16h
Domingo 
às 7h, 8h30, 10h e 18h

Missa das Almas
Segunda-feira 
às 15h.

Adoração ao Santíssimo
1a quinta-feira do mês 
das 17h às 19h.

Dia 12 de cada mês
Missa às 09h e 15h em louvor 
a N. Sra. Aparecida na inten-
ção dos enfermos, desempre-
gados e pessoas da Terceira 
Idade.

Atendimento sacerdotal
Os sacerdotes provisionados 
que atendem o santuários es-
tão à disposição nos seguin-
tes dias e horários para con-
fissões e direção espiritual: 
Segunda das 14h30 às 18h; 
terça a sábado das 09h às 
12h e das 14h30 às 18h; do-
mingo durante as celebrações 
das missas.

Secretaria Paroquial
Diariamente das 08h às 19h

BAZAR BENEFICENTE
Terça a sexta-feira das 8h às 
11h45 e das 13h00 às 17h
Aos sábados das 8h às 13h
Pedimos sua generosidade  
com doações de roupas, 
calçados, utensílios em ge-
ral e móveis em boas condi-
ções de uso. Agradecemos 
sua colaboração

SIA V OS
MISSA DA ALVORADA
Todas as sextas-feiras da Quaresma, 
às 05h30.

Via Sacra
Toda as sextas-feiras às 17h e às 20h. Parti-
cipe conosco. Retire sua Via Sacra, gratuita-
mente, na secretaria da igreja.

CONFISSÕES para a Semana Santa
Para bem preparar este tempo os sacerdo-
tes estarão atendendo as confissões dias 15 
e 16 (segunda e terça) das 09h às 18h e das 
19h30 às 21h30. Dia 17 de Abril durante todo 
o dia das 09h às 18h. 

ANIVERSÁRIO DO PADRE ZACARIAS
Será comemorado dia 17 de Abril o 14º aniver-
sário de ordenação do Padre Zacarias José 
de Carvalho Paiva, nosso pároco e reitor. Ele 
foi ordenado em nossa comunidade por Dom 
José Maria Pinheiro. 
A missa será às 19h30. 

Ação entre amigos
Para poder trocar alguns lustres e também 
para começar a obras de segurança do san-
tuário realizamos uma ação entre amigos. O 
número custa R$ 5,00 e serão sorteados 5 
cestas, uma em cada missa do domingo de 
páscoa. 

118a ROMARIA DA 
ARQUIDIOCESE A
APARECIDA 
dia 5 de maio
Há 118 anos a Ar-
quidiocese de São 
Paulo, vai em pe-
regrinação ao San-
tuário Nacional de Aparecida. Em nosso 
Santuário iremos sair às 06h e retornaremos 
às 16h. Inscrições na secretaria paroquial. A 
missa será presidia as 10h por Dom Odilo 
Pedro Scherer.

Casamento Comunitário
Abertas as inscrições para o casamento co-
munitário 2019. Será celebrado dia 07 de se-
tembro. Informações na secretaria paroquial. 
Inscrições até o maio. 

Formação para coroinhas 
e cerimoniários
Temos em nossa comunidade um grupo de 
coroinhas e cerimoniários. Inscrições abertas. Os 
encontros acontecem sempre aos domingos das 
15h30 às 17h30. 

catequese infantil 
Abertas as inscrições para crianças a partir de 9 
anos. No ato da inscrição o responsável deve apre-
sentar: cópia da certidão de nascimento e Batismo 
(se a criança não for batizada será preparada para 
isso). Os encontros acontecem sempre aos sába-
dos às 14h30 ou domingos às 08h30. 

catequese de ADULTOS
Não importa a sua idade. Faça uma experiência 
do encontro pessoal com Jesus Cristo e receba 
os sacramentos da iniciação cristã: Batismo, 
Crisma e Eucaristia. Aqueles que moram juntos 
receberão também o sacramento do matrimônio. 
Nosso horário de encontros: sábado das 14h às 
17h, terça das 19h às 20h30. Trazer cópia da 
certidão de batismo e RG. Encerramento com 
o sacramento do Crisma no dia 07 de junho. O 
matrimônio será no dia 07/09 com o casamento 
comunitário. 

A PASTORAL DA SAÚDE se coloca à disposição para 
visitar os doentes e levar a santa comunhão. Infor-
mações na secretaria paroquial.

Momentos de oração e espiritualidade 
no santuário 
O santuário dispõe de três grandes momentos de 
oração, veja abaixo:
Hora Santa toda a primeira sexta-feira do mês 
às 18h. Aproveite estes momentos com Jesus 
Eucarístico. Venha fazer parte do Apostolado da 
Oração e receber a sagrada fita do apostolado. 

Oficinas e Oração e Vida. Jesus nos chama a estar 
na sua presença e viver de maneira intensa esta 
experiência de Deus. São 15 sessões de 2 horas 
cada. Informações com Mari 3461-6435.

Terço luminoso todo segundo sábado de cada 
mês após a missa das 16h. 

Novena Perpétua de Nossa Senhora Aparecida
Acontece todas as quartas-feiras, às 15h. Venha 
celebrar conosco. 

PAROQUIAIS
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O santuário agradece o sim de Padre Anísio Hilário 
No dia 03 de março Padre Anísio Hilário, despediu-se da paróquia 
e partiu para uma nova missão. Agora como Pároco da Paróquia 
de Santa Maria Madalena na Região Episcopal Belém. A comu-
nidade do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida 
agradece estes anos todos de convivência e ensinamentos. 

Abertura da CF aconteceu no Santuário

Presidida pelo Padre Pedro Amorim, na última sexta-feira dia 08 
de março com a presença de diversos sacerdotes e diáconos, 
além da presença significativa do povo de Deus. Na ocasião 
Padre Pedro, coordenador de Pastoral, destacou a importância 
da nossa participação em políticas públicas para que se cumpra 
uma prática evangélica.

Seja bem vindo 
Padre Zacarias JosÉ de Carvalho Paiva

Contamos com a 
presença do Emmo 
Cardeal Arcebispo de 
São Paulo dia 10 de 
março que deu posse 
no oficio de pároco e 

reitor ao Revmo Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva. A ocasião 
contou com a presença de toda a comunidade do santuário e com 
a presença de Dom 
José Roberto Fortes 
Palau, Vigário Epis-
copal para a Região 
Ipiranga e Bispo 
Auxiliar de São 
Paulo e Dom Devair 
Araújo da Fonseca, 
Vigário Episcopal para a Região Brasilândia e da Comunicação 
e Bispo Auxiliar de São Paulo. Padre Zacarias retorna a Região 
Ipiranga depois de sua ordenação em 17 de abril de 2005, onde 
nesta mesma igreja recebeu o sacramento da ordem. Por 13 
anos serviu a Região Episcopal Santana, como Vigário Paroqui-
al na Igreja Matriz de Santana, depois como Pároco da Matriz de 
São Gabriel da Virgem Dolorosa no Tremembé, além de Ecôno-
mo Regional e Vigário Episcopal Regional, da mesma região.

Pastorais se apresentam ao novo pároco e reitor 
Dia 16 de março as pastorais e movimentos do santuário Arquidiocesano 
estiveram reunidas com o novo reitor e pároco além os vigários pa-
roquiais para discutirem as ações para o ano de 2019. Padre Zacarias 
nestes meses de março e abril quer conversar com cada pastoral in-
dividualmente e conhecer bem todos os membros, suas atividades e 
também as dificuldades. 

Caridade organizada
Dia 11 de março 
vários bairros em 
torno no santuário 
foram vítimas de 
enchentes e per-
deram tudo ou 
quase tudo. Que-
remos agradecer 
a todos que ge-
nerosamente con-
tribuíram com doação de vários itens. O nosso salão paroquial ficou 
repleto de: roupas, alimentos, colchões, cobertores, lençol, etc. A Pas-
toral da Caridade agradece a todos.

Santuário acolhe 
reunião da 
Pastoral Familiar 
Regional
No último dia 21 de março o 
santuário acolheu a pastoral 

familiar da Região Ipiranga para uma noite de diálogo e conivência. Na 
ocasião o Padre Christopher Valesco e Padre Zacarias José de Carval-
ho Paiva, estiveram presentes.

SANTUÁRIO ACOLHE 
ENCONTRO DE 
MINISTROS 
EXTRAORDINÁRIOS 
DA COMNHÃO
Acontece em nosso 
santuário mensalmente o encontro de ministros extraordinários da co-
munhão, do setor Ipiranga. 

BATIZADO
Celebre com alegria 
este dia inesquecível 
de seus filhos e afilha-
dos. Informações na 
secretaria paroquial.
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Muitos dizem: “eu não tenho tempo” ou mes-
mo “quando eu estiver aposentado farei algo 
na Igreja”. Mas a grande verdade é que so-
mente temos o agora para dar uma resposta 

ao chamado que o Senhor nos faz. Nossa comunidade 
conta com um grupo de leigos e leigas que doam seu 
tempo, nos vários serviços pastorais: na catequese, na 
liturgia, na caridade (montando a cesta aos carentes), 
nas festas e promoções, na visita aos doentes, entre tan-
tos serviços e ministérios. 

Porque não fazer parte de 

alguma pastoral na 

comunidade?

Venha conversar com os padres 

e participe de uma pastoral.

Estejamos atentos as normas para 
Batismo no Santuário Nossa Senhora 
Aparecida (Segundo o Diretório dos 
Sacramentos da Arquidiocese de 
São Paulo)

Exige-se dos seguintes documentos:
DOS PAIS: RG, Certidão de Batismo e 
certificado de curso de batismo. 

DOS PADRINHOS: RG, Certidão 
de Batismo e certificado de curso de 
batismo.

DA CRIANÇA: Cópia simples da 
certidão de nascimento ou RG. 

INFORMAÇÕES SOBRE DIAS E 
HORÁRIOS DOS BATIZADOS
Os batizados acontecem aos domingos 
após a missa das 10h. 
O batizado é de um número limitado de 
crianças. 
A espórtula cobrada é de R$ 100,00.
O Santuário dispõe de alguns horários 
para batizados individuais, porém, 
estes dependem da agenda litúrgica no 
santuário.

Inscrições podem ser realizadas na 
secretaria paroquial no seguintes 
dias:
Segunda a Sexta das 08h às 18h. 

O batizado não é somente um evento social

O Batizado na Igreja Católica não 
é somente um evento social. Ele é 
uma celebração litúrgica (espiritu-
al) da entrada de uma criança na 
família de Cristo. A liturgia do Batis-
mo é marcada pela riqueza de seus 
significados e do compromisso de 
pais e padrinhos. 
Para isso, é importante cada qual, 
pais e padrinhos tenham clareza 
de seu papel dentro da própria cel-
ebração litúrgica e também na vida 
espiritual. 
Aos pais cabem, logo no início da cerimônia, ao serem questionados, afirmarem que querem 
que seus filhos sejam batizados na fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, ao 
menos, um dos pais sejam batizados e comprovem com documentos (Batisterio).
Padrinhos devem também, manifestar publicamente, no início da cerimônia o desejo de 
cooperar com os pais, por isso, os padrinhos devem ser católicos, comprovem com os ba-
tistérios, e tenham uma vida de acordo coma fé católica.
Em seguida, pais e padrinhos traçam o sinal da cruz, sobre seus filhos e afilhados, também 
renunciam ao demônio e professam a fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, os 
pais e padrinhos precisam ter clareza da fé católica, por isso a preparação com o Curso de 
Batismo para recordar os fundamentos da nossa fé. Não se trata de uma exigência, mas sim 
de um encontro orante com Deus e com os irmãos. 
O gesto central é quando é derramado agua sobre a cabeça da criança, batizando-a em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
O novo católico agora recebe sua identidade de fé, pertence a Igreja e precisa ser educado 
na fé, para isso pais e padrinhos têm a responsabilidade, dever de consciência, diante da 
Igreja e de Deus de educar os filhos na fé e colocá-los na catequese. Por isso ele recebe a 
unção com o Crisma e se faz a oração do Pai-Nosso. 
Ao final de tudo se coloca a criança no colo da madrinha de consagração e se faz a oração 
de consagração à Nossa Senhora Aparecida. Assim, você pode perceber, como é impor-
tante a interação entre a fé e a vida na celebração do batismo. 
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O Sacramento do Matrimônio Católico

O Matrimônio é o amor. Ninguém consegue viver 
sem a presença e a amizade de outras pessoas. 
Ninguém está sozinho. No casamento, essa am-
izade é repartida entre o marido e a mulher: é 
repartida entre o casal e os filhos, e com a comu-
nidade onde vivem. O mais difícil do amor é per-
manecer firme nele. Só Deus mesmo é capaz de 
ser, sem defeito, fiel e amoroso. Quando o casal 
é fiel no amor, é um grande sinal de Deus. Deus 
está presente no amor do casal. Quem acredita 
nisso pode casar na Igreja.
‘A aliança matrimonial, pela qual o homem e a 
mulher constituem entre si uma comunhão da vida 
toda, é ordenada por sua índole natural ao bem 
dos cônjuges e a geração e educação da prole, 
e foi elevada, entre os batizados, a dignidade de 
sacramento por Cristo Senhor.’ Fonte: (https://formacao.cancaonova.com/diversos/o-sacramento-do-matrimonio/)

Orientações fundamentais sobre 
o agendamento de casamento  no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida

O CASAL QUE DESEJA RECEBER O 
SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO 
NESTE PARÓQUIA SANTUÁRIO DEVE: 
1-  Agendar uma conversa com o pároco 
para verificar a data, (não adiante agendar 
antes: festa, buffet, etc, sem antes ver a 
data na Igreja); 
2-  Deve abrir o processo matrimonial na 
paróquia, onde o noivo ou a noiva, tem do-

micilio, ao menos 5 meses antes do matri-
mônio. Lá devem apresentar os seguintes 
documentos: a) comprovante de endereço, 
b) Certidão de Batismo atualizada (6 me-
ses antes), cópia simples de  RG e curso 
de noivos;
3-  O casamento somente será celebrado 
se o casal, apresentar a Habilitação Matri-
monial da paróquia onde abriu o processo 

Deus nos fez para a felicidade, não nascemos para viver sozinho, mas sim com uma com-
panhia. O Pai quando criou o homem, deu a ele uma companhia: Eva. Deus também acres-
centou: ‘Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher; e já não são 
mais que uma só carne’ (Gn 2, 24).
Esse ato de se juntar com o sexo oposto para juntos viverem em uma só carne é o próprio 
Sacramento do Matrimônio. Este é um Sacramento de Serviço (junto com a Ordem), através 
dele nos unimos ao sexo oposto para juntos construirmos uma família. O matrimônio é uma 
doação total ao outro e a Deus, somos chamados a construir uma família cristã, com pens-
amentos retos e morais.
Hoje, o Maligno vem se apoderando deste Sacramento como se fosse algo qualquer, ele usa 
do casal como forma de destruir, eliminar, desconcertar o convívio familiar. São muitos os 
casamentos feitos na Igreja Católica que possui objetivos contrários a conduta cristã, ou seja, 
muitos são os casais que vão para o altar com desejos carnais e com o seguinte pensamen-
to: ‘Se não der certo, nos separamos’.
Muitos falam como é difícil aceitar o Sacramento da Ordem, ou seja, pensam que ser sac-
erdote é uma grande dificuldade nos dias de hoje. Só que tanto a Ordem como o Matrimô-
nio são Sacramentos de Serviço, que necessitam da doação total dos que receberam o 
Sacramento. A missão do sacerdote é direcionar o povo ao caminho de Deus. A missão 
do casal é direcionar a família ao caminho da Santidade e do Amor Fraterno. Não podem-
os deixar de lembrar que é através do Sacramento do 
Matrimônio que nasce as vocações sacerdotais, vindas 
da educação que os familiares deram ao vocacionado. 
Podemos chegar então à conclusão que o Sacramento 
do Matrimônio é uma vocação, devemos estar prepara-
dos para direcionar e educar filhos e Filhos de Deus no 
caminho da Santidade.
A grande prova da falta de preparo de muitos casais nos 
dias de hoje, são os inúmeros casamentos que não dão 
certo. 
Podemos então chegar a conclusão que o Sacramento 
do Matrimônio é uma das grandes obras divinas, que 
foi criado para o Amor Familiar. A Família é o grande in-
vestimento que Deus criou, é através dela que se educa 
cidadãos retos procurando a imitação de Cristo Jesus.

ao menos 01 mês antes da data marcada 
no Santuário. A não apresentação acarre-
tará no cancelamento da data. Se o ca-
samento for realizado com efeito civil deve 
estar atendo as diligências necessárias e 
documentos para tal. 
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DOMINGO DE RAMOS: Neste Domingo, 
aclamamos Jesus como o Messias que 
vem realizar as promessas dos profetas e 
instaurar definitivamente o Reino do Deus 
da vida: justiça para os pobres e margina-
lizados. É muito importante a participação 
neste dia. Os ramos devem ser conser-
vados como um sinal e testemunho da fé 
em Cristo e na sua vitória pascal. Neste 
domingo é feita a COLETA do gesto con-
creto da Campanha da Fraternidade, a 
ser entregue  nas  paróquias.

QUINTA-FEIRA SANTA: Recorda-nos a 
Ceia do Senhor. Neste dia, Jesus instituiu a 
Eucaristia e o Sacerdócio. Na celebração o 
sacerdote lava os pés de doze pessoas con-
vidadas, na tradicional cerimônia chamada 

de Missa do Lava-pés, recordando o gesto 
de Jesus em lavar os pés de seus discípulos 
e a dizer: Amai-vos uns aos outros como Eu 
vos amei”. Ao final da missa se faz a Trans-
ladação do Santíssimo Sacramento e, em 
seguida, a vigília  eucarística.

SEXTA-FEIRA SANTA: Neste dia a Igreja 
recomenda jejum e abstinência total de car-
ne e acompanha em silêncio os passos de 
Jesus em seu sofrimento e condenação até 
sua entrega total com a morte na cruz. Não 
se celebra missa ou qualquer sacramento e 
comungam-se as hóstias consagradas na 
Quinta-Feira Santa. A celebração central des-
te dia é a das 15h, em que, segundo a tradi-
ção, Jesus morreu e que se divide em quatro 
partes: Liturgia da Palavra, Oração Universal, 

Adoração do Senhor na cruz e Comunhão. É 
dia de total silêncio e reflexão.

SÁBADO  SANTO: O Círio Pascal, aceso 
com o fogo novo, luz que surge nas trevas, 
representa Cristo ressuscitado vitorioso so-
bre a morte e Senhor da história, luz que 
ilumina o mundo. Na vela, estão gravadas 
as letras Alfa e Ômega, que querem dizer: 
“Deus é o princípio e o fim de tudo”.

DOMINGO DE PÁSCOA: Páscoa significa 
passagem. A Páscoa de Cristo é sua passa-
gem da morte na cruz para a ressurreição. 
É sua vitória plena e definitiva sobre a mor-
te e todos os males. A Páscoa é o mistério 
unificador de toda a nossa fé cristã. Sendo 
assim, é  a  festa  principal  da  igreja.



O INSTITUTO TEOLÓGICO SÃO PAULO CONVIDA PARA 
DOIS ENCONTROS FORMATIVOS SOBRE:

ESPIRITISMO: 
O QUE É? COMO POSICIONAR-SE COMO CRISTÃO?

20 e 21 de maio, das 19h30 às 21h30
QUANDO

Rua Dr. Mário Vicente, 1108 - Ipiranga 
ONDE

R$ 50,00 - pagamento no dia
INVESTIMENTO

RESSURREIÇÃO X REENCARNAÇÃO
O QUE PENSAR?

Inscrições no site: www.ittesp.com.br

Palestrante
Pe. Telmo José Amaral Figueiredo
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Prezados paroquianos
Cooperem com as pastorais de sua comunidade.
Seja um patrocinador deste Jornal.


