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Acredito que a grande marca do 
ministério do Santo Padre, o Papa 
Francisco é o diálogo e o encontro 
com o diferente. Pelas suas viagens 
apostólicas, valoriza a cultura do olhar e 
do encontro. Percebe e sabe fazer como 
Jesus, acolhendo aquele que sofre, as 
vezes sem nada dizer. Cobra de seus 
ministros compromisso com uma Igreja 
servidora e pobre, capaz de olhar quem 
sofre. 
Nas quartas-feiras, o Papa Francisco 
sempre aborda um tema ligada a fé 
católica. Ele fala da Cadeira de Pedro, 

ou seja, ensina como Pedro ensinou os 
apóstolos. 

Não existem na Igreja “self made man”
Realmente, não existe espaço para a 
presunção quando unimos as mãos para 
rezar, disse o Papa. “Não existem na Igreja 
‘self  made man’, homens que se fizeram 
sozinhos. Somos devedores de Deus e de 
tantas pessoas que nos deram condições 
de vida favoráveis. A nossa identidade se 
constrói a partir do bem recebido, sendo a 
vida o primeiro deles.
“Quem reza, aprende a dizer ‘obrigado’ e nós 
esquecemos disso, somos egoístas”, disse o 
Papa. Quem reza, prosseguiu, pede a Deus 
que seja benévolo com ele. Por mais que nos 
esforcemos, permanece sempre uma dívida 
diante de Deus, que jamais poderemos 
restituir: Ele nos ama infinitamente mais 
do que aquilo que nós podemos amá-Lo. E 
por mais que nos comprometamos a viver 
segundo os ensinamentos cristãos, sempre 
haverá algo para o qual pedir perdão.
Quem recebe, deve doar
Todo cristão sabe que existe para ele o 

perdão dos pecados, nada no Evangelho 
faz pensar o contrário. Todavia, a 
graça de Deus assim tão abundante, 

é sempre empenhativa. “Quem 
recebeu deve aprender a dar, e não 

prender para si o que recebeu.” 
No Evangelho de Mateus se 
dá destaque justamente a 

esta frase do perdão fraterno: Se 
perdoardes aos homens as suas ofensas, 
também vosso Pai celestial vos perdoará 
a vós; Se, porém, não perdoardes aos 
homens as suas ofensas, também vosso 
Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
“Isso é forte. Ouvi algumas vezes pessoas 

dizerem que jamais perdoariam. Mas se 
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você não perdoa, Deus não perdoará.”  
Francisco contou a experiência de um 
sacerdote que foi ministrar o último 
sacramento a uma idosa que não 
estava disposta a perdoar. “Se você não 
perdoar, Deus não perdoará”, repetiu 
o Papa. “Pensemos aqui se somos 
capazes de perdoar. Se não conseguir, 
peça ao Senhor que lhe dê a força.”

Nem tudo se resolve com a justiça
Aqui reencontramos a junção entre o 
amor por Deus e pelo próximo. Amor 
chama amor, perdão chama perdão. 
Francisco então citou a parábola da 
dívida do servo com o Rei. “Se você 
não se esforçar em perdoar, não será 
perdoado; se não se esforçar em amar, 
não será amado.”
Jesus insere nas relações humanas a 
força do perdão. Na vida, nem tudo se 
resolve com a justiça. É preciso amar 
além do devido, pois o mal conhece as 
suas vinganças e se não for interrompido, 
corre o risco de se expandir sufocando o 
mundo inteiro.

ENTRE A LEI E A MISERICÓRDIA

Participe 
da Assembleia 

Paroquial Sinodal

19/05 às 14h30 
no salão paroquial.

(Extraído do Jornal O São Paulo 25.04.2019)
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mensagem do Dízimo: Viver a páscoa é cultivar a alegria de discípulos

Somente no pri-
meiro dia da se-
mana, quando as 
mulheres vão ao 
túmulo e perce-
bem algo errado; 

ou roubaram o corpo de Jesus, ou ele de 
fato ressuscitou. 
Certo que a alegria dos apóstolos ao per-
ceberem a ressureição. Tamanha alegria os 
levou a doar a própria vida pela causa do 
Reino de Deus.
O grande fato é que os apóstolos, após a res-
sureição de Jesus resolveram pôr em prática 
o que Jesus disse: formar comunidade. 
Percebem que a maior prova dele (do Res-
suscitado) no meio da sociedade é na co-
munidade cristã. Os cristãos precisam tomar 
uma nova forma de viver. 
Precisam perceber que a alegria do ressus-
citado deve marcar suas vidas. Por isso, a 
primeira atitude que tomam é valorizar o dia 
do Senhor. Largavam tudo que faziam para 
santificar o dia do Senhor. Depois percebem 
que precisam se ajudar. Não adiante rece-
ber o Corpo do Senhor, se não ajudar quem 
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sofre, quem padece; seja com uma palavra 
de incentivo na fé, com anúncio querigmático, 
seja com alguma ajuda econômica. 
Começam a fazer parte da comunidade. Mas 
não era fácil, faltava conversão interior, mu-
dança de vida, desejo de uma renovada con-
versão missionária. 
Para isso, buscam com frequência o sacra-
mento da confissão. Por sinal, a primeira 
ação apostólica de Jesus foi enviar o Espí-
rito Santo sobre os Apóstolos e dar a eles o 
poder-serviço de perdoar os pecados “os pe-
cados daqueles que vocês perdoarem serão 
perdoados, os pecados daqueles que vocês 
retiveram lhe serão retidos “além de catequi-
sar e orientar os irmãos na fé: “ide e batizai 
todos os povos em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo”. 
Um fato que marcou para sempre a vida da 
comunidade dos apóstolos; foi a atitude de 
Ananias e Safira ( At 5, 1-8) o qual relata a 
condição da falta de conversão. 
Se diziam convertidos, mas não viviam nesta 
conversão. Restava uma vida de aparência. 
Assim, tomemos muito cuidado para não viver 
uma conversão aparente, onde os valores do 

evangelho, podem servir para os outros, 
mas não sevem para o meu eu interior.  
Portanto, católicos alegres com uma fé 
pascal é isso: participar da vida da comu-
nidade onde Jesus, o Senhor ressuscitado 
se manifesta. 
Aplicação do Dízimo do mês de abril de 
2019 
Neste mês de Abril de 2019 foram realiza-
dos os seguintes investimentos pastorais: 
infraestrutura: aquisição de lâmpadas e 
luminárias na parte externa da igreja, com-
pra de novos retransmissores de sinal de 
internet, aquisição de novos aparelhos te-
lefônicos; litúrgico-pastoral: aquisição de 
um nova caldeira e asperge, panos para 
toalhas de altar, restauro de capa de livros 
litúrgicos, compra de hóstias e âmbulas 
para partículas, sanguíneos, corporais e 
manustérgios; pastoral-evangelização: 
material para o retiro paroquial, bíblias 
para evangelização, aquisição de folhetos 
de cantos, aquisição de jornal o São Paulo 
(entregue gratuito ao final das missas), pa-
gamento da transmissão da missa da Ceia 
do Senhor, na Rádio 9 de Julho.

SORTEIO DOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL: No dia 7 de abril foram sorteados 3 Kits contendo um Círios 
Pascal da Família e uma Colomba. Os sorteados foram: Benedita de Lima e Silva, Ilda Maria Serafim e Luzinete Pereira Lima Santos. O 
próximo sorteio será no dia 5 de maio.
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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 9h e 15h em louvor a 
N. Sra. Aparecida na intenção 
dos enfermos, desempregados 
e pessoas da Terceira Idade

Novena Perpétua de Nossa 
Senhora Aparecida
Acontece todas as quar-
tas-feiras, às 15h. Venha cel-
ebrar conosco.

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

Atendimento sacerdotal
Os sacerdotes provisionados 
que atendem o santuários es-
tão à disposição nos seguintes 
dias e horários para confissões 
e direção espiritual: Segun-
da das 14h30 às 18h; terça a 
sábado das 9h às 12h e das 
14h30 às 18h; domingo duran-
te as celebrações das missas

Secretaria Paroquial
Diariamente das 8h às 19h

BAZAR BENEFICENTE
Terça a sexta-feira das 8h às 
11h45 e das 13h  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

Tríduo em louvor a Nossa Senhora 
de Fátima
10, 11 e 12 estaremos rezando em intenção 
especial a Nossa Senhora de Fátima de 
maneira especial pela libertação do mundo 
contra toda forma de escravidão. Também 
rezamos pelo Santo Padre o Papa Francisco 
na intercessão de Francisco e Jacinta Mar-
to (ambos já considerados santos em 13 de 
maio de 2017 pelo Papa Francisco). 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
11/05 às 11h30 - Todos os coordenadores de 
pastoral. 

Missa pelas mães
11/05, Domingo do Bom Pastor e dia das 
mães estaremos celebrando as missas em 
intenções de nossas mães vivas e falecidas. 
Venha e traga a sua intenção e deposite 
aos pés de Nossa Senhora Aparecida. 

Assembleia Paroquial em vista do Sínodo 
Arquidiocesano
19/05 às 14h30, toma lugar em nossa agenda 
a Assembleia Paroquial com os resultados sis-
temáticos da pesquisa do Sínodo Arquidioce-
sano. Todos estão convocados a participar, de 
maneira especial, os coordenadores e mem-
bros de pastorais e movimentos. Na ocasião 
será apresentado o resultado da pesquisa na 
Arquidiocese (realizada em junho e agosto) e 
também a que foi realizada em nosso períme-
tro. Também será abordado, a Carta Pasto-
ral, a qual aponta pistas interessantes para a 
Assembleia Paroquial, que serão abordadas. 
Adquira a sua carta na secretaria da Igreja. 

Retiro da catequese infantil
25/05, a partir das 08h, no salão Social do 
Santuário onde pais e crianças poderão 
aprofundar as questões da fé. Convidamos 
assim, os responsáveis e crianças para par-
ticipar deste dia. 

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

Curso de Noivos
11/05, das 08h às 18h teremos o nosso curso de 
noivos para casais que se preparam para receber o 
sacramento do matrimônio. Aproveite esta oportuni-
dade para meditar um pouco sobre resta realidade 
do casamento hoje. 

Casamento Comunitário
Abertas as inscrições para o casamento comunitá-
rio 2019. Será celebrado dia 07 de setembro. Infor-
mações na secretaria do santuário. Inscrições até o 
maio. 

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. 

Visita a doentes 
Está a disposição a Pastoral da Saúde do Santu-
ário para a visita a doentes. Por favor procurar a 
secretaria. Também a agenda de visita de doentes 
e bênçãos das casas, com os padres do Santuário. 
Por favor agendar com a secretarias do santuário. 

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 18h30. Aproveite estes momentos com Jesus 
Eucarístico. Venha fazer parte do Apostolado da 
Oração e receber a sagrada fita do apostolado. 

Ganhadores da Ação entre amigos
O santuário agradece a todos a participação 
em nossa ação entre amigos foram sorteados 
os seguintes colaboradores: Na missa das 07h 
Beatriz Rosa da Luz com número 2771, 08h30 
Luzia Batista com o número 1209, 10h Sr Adal-
berto com o número 0061, na missa das 18h 
Sr. Jose Antônio Pereira com o número 3551. 
Foram vendidos 2.100 números totalizando 
um valor de 10.500,00 que será revertido para 
pagar parte do valor dos lustres que foram R$ 
20.000. Tais lustres precisavam ser trocados.

PAROQUIAIS
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Almoço do clero do Setor Ipiranga

Foi preparado com muito carinho o almoço do clero do setor 
Ipiranga com a presença de nosso Bispo e Vigário Episco-
pal Dom José Roberto Fortes Palau dia 29/03. O Santuário 
agradece a visita e se coloca a disposição da Região Epis-
copal Ipiranga. O reitor também agradece a valiosa ajuda 
da equipe que preparou o almoço. 

Semana Santa 2019 
Não foi uma semana como as outras. Foi uma semana inesquecível 
onde vivemos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Dias de 
oração e atividades intensas. Padre Zacarias José de Carvalho 
Paiva, ao final da Solene Vigília Pascal agradeceu o empenho de 
todas as pastorais por esta semana. 

Retiro no Santuário Arquidiocesano 
No último dia 13 de abril, sábado, participaram do Retiro Paroquial cerca 
de 80 pessoas. Foi pregado pelo Reitor Padre Zacarias José de Car-
valho Paiva e pelo Pe. João Pedro Carrara, fundador da Comunidade 
Missão Belém. Ao final da missa o Pe. Christopher, celebrou a missa 
de encerramento. Outros membros da comunidade também estiveram 
presentes e deram seu testemunho de anúncio do querigma. 

Sexta-feira santa 
2019
O Grupo de Convivência 
Cristã 
apresentou mais uma vez 
a Paixão de Cristo.
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Quadro do Sagrado Coração de Jesus visita Apostolado da 
Oração
Recém criado o grupo do Apostolado da Oração recebeu a presença do quadro 
em memória ao 175 anos de presença da espiritualidade do Sagrado Coração 
de Jesus. Foi acolhido dia 12 de março na missa das 12h. Foi enviado dia 26/04 
às 19h30.  O santuário convida a todos, homens e mulheres que desejam formar 
esta grande Rede de oração pelo Papa Francisco, sempre as primeiras sex-
tas-feiras às 18h30 com a Hora Santa em seguida a Santa Missa.

Reunião dos Ministros Extraordinários da Comunhão
18/05, às 17h15 teremos a reunião com os ministros extraordinários da sagrada 
comunhão. A reunião contará com a presença do nosso pároco, por isso, não 
faltem.

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Dia 26/05 na missa das 18h será a 
Coroação Solene de Nossa Senhora. 
Venha participar conosco. Maiores 
informações procure a Ana (Pastoral do 
Canto).

COMO DEVE SER O PADRINHO E A MADRINHA?

Escolher os padrinhos para uma criança é uma tarefa mui-
to importante que deve ser feita com atenção, levando em 
conta alguns fatores importantes. Primeiramente, o casal 
escolhido deve viver o batismo, ou seja, ser católico, ser 
crismado e ter uma vida de comunhão eucarística.
Para ser padrinho ou madrinha, não basta ser alguém co-
nhecido, amigo, parente, alguém importante na vida dos pais da criança, pode até trazer essas 
caraterísticas citadas, mas o compromisso é muito maior. O casal tem a missão de transmitir 
valores morais e cristãos à criança. Por tudo isso, listamos 10 atitudes que devem ser assumi-
das pelos padrinhos.
1• Viver a responsabilidade de ser padrinho: O padrinho deve acompanhar o seu afilhado 
com a presença, com o bom testemunho de cristão, fazer as vezes dos pais ou auxiliar os pais 
em suas faltas.
2• Criar vínculo com os irmãos do afilhado: É muito importante que os padrinhos tenham a 
sensibilidade de se relacionar com os irmãos do afilhado para que as demais crianças não se 
sintam excluídas.
3• Ser parceiro dos pais do afilhado: Os padrinhos devem ser companheiros dos pais, procu-
rando sempre respeitar os limites impostos por eles às crianças.
4• Assumir um compromisso: Quando os padrinhos são escolhidos e aceitam o convite, assu-
mem um compromisso perante Deus de amar e ajudar na educação da criança.
5• Criar momentos com a criança: Se puder e estiver próximo da criança procure, por exem-
plo, brincar, buscar na escola, tudo isso possibilita uma relação mais íntima.
6• Ser amigo: Os padrinhos devem estabelecer um elo de confiança com a criança, para que 
ela saiba que pode contar com eles em qualquer momento.
7• Não esqueça as datas importantes: Participe de datas como o aniversário, natal e outros 
momentos importantes. Essa presença não precisa se dar por meio de presentes, mas com 
palavras de carinho e amor.
8• Estar presente: Fazer parte do dia a dia da criança, procurar ouvi-la, passar um tempo com 
ela dedicando atenção e carinho. Acompanhar as pequenas conquistas, mesmo que seja ne-
cessário às vezes, ser por telefone ou internet.
9• Rezar pelo afilhado: Os padrinhos assumem no batismo a missão de rezar pelo seu afilhado 
todos os dias. 
10• Ajudar na formação religiosa do afilhado: Ajudar a criança a viver o amor a Deus, contri-
buindo com os pais no ensinamento das orações e no acompanhamento da participação ativa 
nos sacramentos da Igreja. Os padrinhos devem ter a consciência de que devem ser luz e 
fermento na vida cristã do afilhado.

Atentos as normas para Batismo 
no Santuário Nossa Senhora 
Aparecida (Segundo o Diretório dos 
Sacramentos da Arquidiocese de 
São Paulo) para crianças de 0 a 06 
anos. 
Acima dos 07 anos procurar a 
catequse.
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. 
CURSO DE BATISMO
As quartas-feiras das 19h às 21h
Aos sábados das 14h às 16h
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.
Novo horário de batizado coletivo 
A partir de 11 de maio, (Sábado) às 10h, 
o santuário passa a acolher mais uma 
opção para batizados. 
Inscrições podem ser realizadas na 
secretaria paroquial no seguintes 
dias:
Segunda a Sexta das 08h às 18h. Extraído do https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/10-atitudes-que-devem-ser-assumidas-pelos-padrinhos
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SAIBA O QUE É PRECISO PARA DAR ENTRADA EM UM PROCESSO DE NULIDADE 
MATRIMONIAL

RS3: Dom Sérgio como entender os 
conceitos “anulação” e “declaração de 
nulidade”?
Dom Sérgio: Anular um contrato: Duas 
partes decidem fazer um contrato, respei-
tando todos os quesitos da lei, Este é um 
contrato válido que as partes podem ir ao 
cartório e anular este ato, ou seja, decidir 
que o contrato não existe mais. Em relação 
ao matrimônio nós não usamos o termo 
anular, porque se o matrimônio é válido 
não podemos anular o sacramento, por-
que o que Deus uniu o homem não separe. 
Usamos o termo declaração de nulidade 
porque o Tribunal vai declarar que aquele 
matrimônio nunca existiu, nunca foi válido. 
Pode ter acontecido a celebração na igreja 
com bonitas fotos, mas houve algum vício 
(foi obrigado a casar), um impedimento ou 
defeito na forma canônica que  impede a 
validade daquela celebração.

RS3: Quais são os motivos para a decla-
ração de nulidade?
Dom Sérgio: Podemos apresentar os mo-
tivos em três grandes grupos. Primeiro gru-
po é em relação à habilidade das pessoas 
para o casamento. A pessoa pode ser inábil 
para o matrimônio. Por exemplo, uma mu-

Fonte: (https://formacao.cancaonova.com/diver-
sos/o-sacramento-do-matrimonio/)

lher antes de quatorze anos é inábil para o 
matrimônio. O segundo grupo de motivos 
são os chamados vícios de consentimento. 
Por exemplo: a pessoa celebra o matrimô-
nio, mas sofre de alcoolismo crônico. Outro 
exemplo: celebra o matrimônio mas não 
aceita ter filhos. O terceiro grupo é cons-
tituído pelos defeitos de forma canônica. 
Exemplo prático para entender o defeito de 
forma:  Não havia nenhum padrinho (tes-
temunha) na celebração do casamento. O 
direito exige ao menos dois padrinhos ou 
madrinhas (testemunhas) para a validade 
da forma canônica.

RS3: Quais são os impedimentos?
Dom Sérgio: São doze impedimentos que 
tornam nulo ou inválido o matrimônio. Os 
principais impedimentos em nossa realida-
de são: disparidade de culto, parentesco 
(ser primos), a idade, consanguinidade, 
afinidade e pública honestidade. Esses são 
alguns exemplos.

RS3: Nas novas normas quais são as fa-
ses e custos do processo?
Dom Sérgio:  A porta de entrada para de-
claração de nulidade continua sendo o libelo 
que deve ser apresentado ao juiz, no caso, 
o vigário judicial. Ele vai definir o caminho, 
ou seja qual o tipo de processo que deve ser 
seguido. Para os vícios do consentimento 
poderá ser seguido tanto o processo ordiná-
rio como o processo breve, se tiver as con-
dições já apresentadas acima. Se há um im-
pedimento ou defeito de forma seguirá outro 
caminho, que é o processo documental. 

RS3: Qual a tarefa do pároco e bispos 
no acompanhamento do processo?
Dom Sérgio: Para os párocos e bispos o 
Moto Proprio fala sobre uma estrutura es-
tável que deve ser criada na diocese e nas 
paróquias. Essa estrutura tem por finalidade 
acompanhar os casais em dificuldade e que 
acreditam que seu matrimônio é nulo e que-
rem uma orientação segura da Igreja. Essa 
estrutura estável, bem organizada, estará 
sob a responsabilidade direta do Bispo dio-
cesano que contará na sua estrutura com a 
presença de leigos, diáconos e padres.

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 pá-
roco para verificar a data, (não adian-
te agendar antes: festa, buffet, etc, 
sem antes ver a data na Igreja); 
2-  Deve abrir o processo matrimo-
nial na paróquia, onde o noivo ou a 
noiva, tem domicilio, ao menos 5 me-
ses antes do matrimônio. Lá devem 
apresentar os seguintes documentos: 
a) comprovante de endereço, b) Cer-
tidão de Batismo atualizada (6 meses 
antes), cópia simples de  RG e curso 
de noivos;
3-  O casamento somente será ce-
lebrado se o casal, apresentar a 
Habilitação Matrimonial da paróquia 
onde abriu o processo ao menos 01 
mês antes da data marcada no San-
tuário. A não apresentação acarreta-
rá no cancelamento da data. Se o 
casamento for realizado com efeito 
civil deve estar atendo as diligências 
necessárias e documentos para tal. 

Muitos paroquianos perguntam sobre 
o processo de nulidade matrimonial 
e como isso acontece na vida e na 
missão da Igreja. Abaixo reproduzo 
uma boa entrevista realizada entre o 
Regional Sul 3 e Dom Sergio de Deus 
Borges, Bispo Auxiliar de São Paulo e 
Presidente do Tribunal Eclesiástico de 
São Paulo. Maiores dúvidas podem 
ser tiradas diretamente com o Reitor 
do Santuário Pe. Zacarias Jose de 
Carvalho Paiva, também é Assessor 
Arquidiocesano da Pastoral Familiar.
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O Santuário Arquidiocesano se prepara para a sua grande festa junina
No mês de junho nos dias, das 17h às 22h nos dias 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30, e no mês de julho dia 01 e 02. Venha participar de nossa 
tradicional festa junina. Os valores arrecadados serão investidos nas obras da igreja. Você pode ajudar doando:

RELAÇÃO DOS ITENS PARA A FESTA JUNINA EM 2019
Atualizada em 26/04/2019

LEGUMES | FRUTAS 
Tomates: 2 Caixas por fim de semana - caixas no mês
Cebola:  3 Sacos por fim de semana - 12 sacos por mês
Batata: 2 sacos por fim de semana - 8 sacos por mês
Mandioca: 20Kg por fim de semana - 60Kg por mês
Batata Frita: 15 pacotes por fim de semana - 60 pacotes por mês
Milho: 15 sacos por fim de semana - 60 sacos por mês
Canjica: 10kg por fim de semana - 40Kg por mês
Laranja: 1 caixa por mês
Maçã: 1 caixa por mês 
Abacaxi: 10 por mês 
Gengibre: 3Kg por mês 
Arroz doce: 5Kg por fim de semana - 20Kg por mês
Abóbora: 2 grandes por fim de semana - 8 grandes por mês

CARNES 
Linguiça Calabresa: 06 pacotes por fim de semana - 24 pacotes por mês
Bacon: 4 mantas por mês - 04 mantas por mês
Costela ou Ponta agulha: 20Kg por fim de semana - 60Kg por mês
Ovos: 2 caixas com 30 bandejas
Acém ou miolo de acém: 20Kg por fim de semana: 80Kg por mês 
Espeto de frango: 10Kg por fim de semana - 40Kg p/mês
Linguiça fresca: 20 pacotes por mês 
Salsicha: 4 pacotes de 2Kg e meio: 16 pacotes por mês 
Carne moída: 10Kg por fim de semana: 40Kg por mês 
Carvão: 17 pacotes  grande por mês
Espeto de carne:  38Kg por fim de semana - 152Kg por mês

ENLATADOS | CONDIMENTOS 
Ketchup: 3 galões por mês
Mostarda: 1 galão por mês
Maionese: 4 baldes de 1,5  por mês

FARINACEOS 
Açucar:  344Kg por mês: dividido em todas as barracas

DERIVADOS DE LEITE
26 caixa de leite por mês: dividido em todas as barracas
Leite condensado : 100 latas por mês 
Creme de leite: 100 latas por mês
Chantilly: 64 por mês
Leite de coco: 16 garrafas grandes por mês

BEBIDAS
Pinga: 16 garrafão por fim de semana - 64 garrafão por mês
Vinho: 14 garrafão por fim de semana - 56 garrafão por mês
Água: 50 fardos por mês
Suco: 15 fardos por fim de semana - 60 fardos por mês
Cerveja: 50 fardos por fim de semana - 200 fardos por mês
Coca-cola: 50 faros por fim de semana - 200 fardos por mês
Coca-zero: 15 fardos por fim de semana - 60 fardos por mês
Fanta: 10 fardos por fim de semana: 40 fardos por mês
Soda: 10 fardos por fim de semana: 40 fardos por mês

FRIOS
Parmesão: 4Kg p/mês
Massa de pastel: 30 rolos por fim de semana - 120 rolos por mês
Mussarela: 3 pçs por fim de semana - 12 pçs por mês
Pizza: 1.000 pçs por mês

PÃO E DERIVADOS
Pão de queijo: 6 pct de 3kg por mês
Batata palha: 16Kg por mês
Pão de hot dog: 150 por fim de semana - 600 por mês

8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30  de junho 
e 01 e 02 de julho, das 17h às 22h

O Santuário precisa de sua ajuda,
seja na doação de prendas (veja lista) 

seja com a participação de 
voluntário na festa. 

DOE UM HORA DO SEU DIA 
PARA A NOSSA FESTA.



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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Santuário

Rua Labatut, 781 - CEP 04214-000
Ipiranga - São Paulo
Fones: 2063 4654 / 2272 5933 / 2063 9174

secretaria@aparecidaipiranga.com.br
atendimento@aparecidaipiranga.com.br
www.aparecidaipiranga.com.br

Direção: Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva
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Prezados paroquianos
Cooperem com as pastorais de sua comunidade.
Seja um patrocinador deste Jornal.


