
INFORMATIVO

a imagem peregrina
santuário ARQUIDIOCESANO nossa senhora APARECIDA

ano XXIX - JUNHO DE 2019 - Nº 352

O tema da acolhida foi muito trabalhado 
em nossa assembleia paroquial, no últi-
mo dia 19.05.2019, e segundo as pes-
quisas é um tema caro a toda arquidio-
cese de São Paulo. Um tema que precisa 
ser refletido por todos os católicos. Isso, 
deve indicar-nos uma nova forma de ser 
e fazer a Igreja Católica acontecer. 
Não existe uma receita pronta para tratar 
este tema dentro das comunidades, no 
entanto a Palavra de Deus e a tradição da 
Igreja está repleta de situações que abor-
dam a importância da acolhida. Quero tra-
tar com vocês seis passos fundamentais 
para uma boa acolhida dentro da comuni-
dade cristã que julgo essencial. 
Disponibilidade: quem desejar ser dis-
cípulo da acolhida na comunidade deve 
ter disponibilidade de ir ao encontro 
do outro. No início da Igreja Primitiva, 
o  Apóstolo Paulo não media esforços 
para visitar as comunidades e anunciar a 
Palavra. O livro dos Atos dos Apóstolos 
depois do capítulo 15 relata estas visitas 
e o entusiasmo do Apóstolo. Assim, aco-
lher é ser sempre disponível. 
Conhecer o outro: quem deseja ser dis-
cípulo da acolhida deve conhecer o outro, 
saber seu nome, do que trabalha, como é 
sua família. Nem sempre é fácil. As vezes 
temos medo de falar da vida para quem 
está ao nosso lado. Mas estas barreiras 
humanas precisam ser quebradas. Quan-
do uma pessoa chegava dentro da comu-
nidade dos apóstolos, não se perguntava 
de onde era, ou o que ela fazia, mas sim, 
quem ela era e se desejava conhecer bem 
a Jesus e a sua comunidade. Quem co-
nhece a comunidade bem, assume para 
si uma nova forma de vida. 
Ser criativo: quem deseja ser discípu-
lo da acolhida precisa ser criativo com a 

vida. Ir ao encontro daquele que precisa, o 
que exige de nossa parte a criatividade pró-
pria daqueles que possuem o Espírito San-
to como guia. Recordemos da pregação de 
Paulo, aos pagãos, e ao falar de Jesus, usa a 
sua criatividade para falar de Jesus, no altar 
do “deus desconhecido” este Deus era Jesus. 
Renovar-se para o outro: quem deseja ser 
discípulo da acolhida deve renovar-se para o 
outro, ou seja, mostrar que o outro é impor-
tante. Que tudo o que sou somente tem sen-
tido se realizo o outro feliz. É também assim 
que se realiza plenamente a vocação cristã 
de cada batizado. Ser feliz e fazer os outros 
felizes. Os santos na vida da Igreja foram ca-
pazes de fazer isso. Recentemente a Igreja 
aprovou a canonização da “irmã Dulce dos 
pobres” o anjo bom da Bahia, assim a cha-
mavam. Ela foi capaz de renovar-se para os 
outros e santificar esta Terra de Santa Cruz. 
Perdoar o outro: apesar de todas as críticas 
que sofremos ou mesmo as mágoas que car-
regamos, o perdão é a melhor receita para vi-
ver bem a liberdade: “foi para a liberdade que 
Cristo vos libertou” (Gl 5,1). De nada adianta 
viver em comunidade com o coração cheio 
de rancor e mágoas. Assim não crescemos 
na fé. Se não crescemos corremos o risco 
que a nossa salvação não aconteça. O maior 
exemplo foi nosso mestre e Senhor Jesus, o 
Cristo quando diz: Porque me bates? A res-
posta não vem, mas Jesus perdoa no alto da 
cruz para sempre a vida daquelas pessoas. 
Orar pelo outro: para ser discípulo da 
acolhida é muito importante ter clareza da 
vida de oração. Orando entregamos tudo. 
Buscamos o tudo maior que é Deus. Nada 
nos falta quando Ele fala ao nosso coração. 
Acolhemos bem, quando oramos bem! Ao 
orar nos desarmamos de tudo que impede 
nossa edificação espiritual. Sentimento de 
culpa, remorso, raiva, enfim, tudo fica em 

PALAVRA DO REITOR

segundo plano. Eu não enxergo o outro 
como meu inimigo mas como um irmão, 
como alguém que precisa ser transfor-
mado como um dia eu fui. São João 
Maria Vianey era um padre bem jovem 
e foi enviado a Arns na França com a 
missão de ser um pároco de aldeia. Era 
um lugar horrível. Muita gente vivia na 
promiscuidade e no paganismo. Ele com 
sua oração e seu testemunho no confes-
sionário mudou aquele lugar. Se tornou 
o padroeiro dos párocos. 
De fato, espero amadurecer com vocês, 
estes temas que foram abordados em 
nossa assembleia paroquial e em nossa 
arquidiocese. Esta reflexão servirá para 
contemplar esta realidade dentro do 
nosso interior e amadurecer melhor es-
tes temas de vivência cristã para nossa 
edificação espiritual: Paulo alertava sua 
comunidade assim, “Cada um de nós 
procure agradar o irmão visando a sua 
edificação espiritual” (1Cor 4, 7).
Desejo a todos um feliz mês de junho 
repleto das bênçãos de Deus. Recebam 
minhas orações do pastor e amigo de 
todos. 

A IMPORTÂNCIA DA acolhida 

“...irmã Dulce 
dos pobres” o anjo bom da 
Bahia como assim a chamavam. 

Ela foi capaz De renovar-se 
para os outros e santificar esta 

Terra de Santa Cruz.” 

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva 
Pároco e Reitor 
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mensagem do Dízimo: Cidadãos do Alto: nascidos para Deus 

Você foi marcado 
com o selo do ba-
tismo e pertence 
a um reino sem 
igual:  o Reino de 
Deus. Já vivemos 

neste reino alguns aspectos da realidade do 
céu: a amizade entre os irmãos, a aplicação 
dos carismas em prol da comunidade e da 
sociedade, sua capacidade de integrar com 
a realidade que vive. 
Outras realidades viveremos somente quan-
do o Senhor nos chamar face a face. Você 
têm tudo para viver com alegria a realeza do 
seu batismo. Você não foi criado para ficar 
jogado no mundo. Você é a imagem e se-
melhança de Deus. Ele o criou por um ato 
de amor e o separou para fazer parte do seu 
Reino através da Igreja Católica. Você nas-
ceu para Deus no dia do seu Batismo onde 
seus pais e padrinhos pediram em seu nome 
a fé. A fé é um “Dom de Deus” doado no dia 
do batismo, cabe aos pais e padrinhos e de-
pois a você amadurecer o lado espiritual.  
Na dinâmica da vida, é preciso compreen-
der a história de sua fé, onde nos prepara-

DIZIMISTAS  ANIVERSARIANTES DE JUNHO

Adil Margarete Visentini Kitahara
Adilson José Amadio
Adriana Pacheco de B. Nascimento
Alzira Inácia de Jesus
Ana Lecy Sarno
Antonio Silva Oliveira
Arethusa Rodrigues Pontes
Ariane Aparecida Nogueira
Benedito de Souza Filho
Benedito Raimundo Neto
Brasilio Lopes Esteves
Celso Cadena Del Porto
Conceição Aparecida F. Magueta
Cyrene Siqueira de Melo
Deuza Maria Oliveira Andrade
Edila Serapião Trindade

Elisabete Elsa Celestino
Elizabet Fadoni Martini
Eulina Lopes de Carvalho
Fabio da Silva Montalvão
Francisco Otôneo Cavalcanti
Gabriel Ferreira da Silva
Hamilton Piva
Hilda Trajano
Irma de Almeida
Ivone Cassini Tasi
Ivone Peres da Silva
Jaime Borsari
João Batista Bonatelli
João de Jesus Lopes
João de Souza Nunes
João Fritola

Alessandro Cândido de Mattos
Angela Maria Gonçalves Pereira
Antonio Marques de Almeida Manso
Antonio Silva Oliveira
Ari Candido Moraes

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS Jaime Borsari
Jeci Francelina Cavalcante
Leida Pirini
Letícia Normólia S. Moreira
Pailo Cesar Fritola
Simone Maria Ribeiro

João Hiroshi Atoji
João Tadeu Perobelli
João V. Santana
José Fumihiro Narasaki
Luci Andreosi
Luciene Petronilha de Oliveira
Luiz Antonio Domingues
Luiza Maria Oliveira Lima
Macicleia Alves de Oliveira
Marcos Cesar Santos Simãoes
Maria Alice G. S. Brandão
Maria Aparecida Caso Moreira
Maria Aparecida dos Santos
Maria Claudia Pereira Lima
Maria de Lourdes da Silva
Marilene Maria de Abreu
Marinalva Rodrigues de Oliveira
Marli Alves da Costa

mos  para receber a “primeira comunhão e o 
sacramento da confirmação”, as amizades que 
fez na comunidade (Igreja/Paróquia) foram de-
terminantes para dizer quem é você!  Você que 
é escolhido para viver o carisma da determina-
ção, que é a forma mais concreta de viver os 
dons do Espírito Santo. Juntamente “com a de-
terminação” conseguimos ser uma pessoa “pro 
ativa”, ou seja, dar sempre o melhor de si em 
todas as situações. Deus sabe que você pode 
dar o melhor! 
O que muitas pessoas não descobriram ainda, 
é o seu principal carisma. O uso dos carismas 
em prol do Reino é fundamental. Você tem um 
carisma, e pode absorver melhor algum conteú-
do, ou mesmo uma facilidade de relacionar-se 
com as pessoas, escutando seus problemas 
ouvindo suas angústias, administrando con-
flitos, administrando inúmeras situações ao 
mesmo tempo e orientando as pessoas. Este 
é um bonito carisma que não pode ficar preso 
dentro de você, é algo que precisa ser colocado 
em comum. Quando se aplica plenamente um 
carisma se vive plenamente feliz. Muitas pes-
soas são infelizes porque não descobriram esta 
riqueza interior.

Com a sua ajuda conseguimos execu-
tar os seguintes serviços em maio:
Troca de lâmpadas, instalação de cabea-
mento para internet, contratação de nova 
linha telefônica para melhor comunica-
ção com o santuário, compra de pano 
para toalhas de altar, confecção de mate-
rial para o culto, aquisição de microfone 
para altar, aquisição de dois arquivos de 
aço para arquivar documentação, com-
pra de dois computadores, dedetização 
da cozinha da parte externa, compra de 
dois fogões,  para festas. Serviços per-
manentes com funcionários, água, luz, 
telefone, taxas regional, manutenção de 
três sacerdotes, ajuda ao seminário ar-
quidiocesano Bom Pastor etc. 
Somente com a sua generosidade e o 

seu compromisso tudo 
isso é possível. 

Dou graças ao Senhor por tudo de 
bom que faz no meio de nossa vida 
pastoral, servindo melhor a Igreja. 

Faço o convite, seja um dizimista da 
casa do Senhor. Participe conosco 

SORTEIO DOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO: No dia 5 de maio foram sorteados 4 Kits contendo uma Bíblia e 
um chaveiro de Nossa Senhora de Fátima. Os sorteados foram: Maria Pereira Alvar, Nelson da Silva, Paulo Tonelli e Regina Lucia Sandes. 
O próximo sorteio será dia 2 de junho.

Monica Ester Braz Pereira
Raimunda Marques da Silva Sampaio
Rissiara Rissi
Roberto Aparecido Benedito
Roberto Pereira Rodrigues
Rosana  Carla P. Santos
Sandro Moraes dos Santos
Sansão Paz Felix
Sebastiana Delmira de Jesus
Sueli Aparecida Alliano Santos
Susiane Felix Casagrande Nishizawa
Tarcisio Vilela da Silva
Teresa Pacheco de Barros Nascimento
Vera Lucia Fernandes de Lemos
Vilma Demolo Ribeiro
Walfrido José Netto
Zélia Aparecida Sant’Ana Gonsales

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO MÊS DE MAIO 
No dia 5 de maio foram sorteados 4 Kits contendo uma Bíblia 
e um chaveiro de Nossa Senhora de Fátima. Os sorteados 
foram: Antonio Bortali, Francisco Miguel Lima Costa, José 
Francisco da Silva Junior e Raquel Aparecida de Queiroz 
Alves Freitas. O próximo sorteio será dia 2 de junho.
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Horários  Do  Santuário
Missas 
Segunda-feia às 
12h, 15h e 19h30
Terça a sexta-feira às 7h30, 12h 
e 19h30
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
1a sexta-feira do mês 
das 18h30 Hora Santa com 
Apostolado da Oração

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 Se-
nhora Aparecida
Acontece todas as quartas-feiras, 
às 15h. Venha celebrar conosco.

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

Atendimento sacerdotal
Os sacerdotes provisionados 
que atendem o santuário estão 
à disposição nos seguintes dias 
e horários para confissões e di-
reção espiritual: Segunda das 
14h30 às 18h; terça a sábado 
das 9h às 12h e das 14h30 às 
18h; domingo durante as cele-
brações 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, calça-
dos, utensílios em geral e mó-
veis em boas condições de uso. 
Agradecemos sua colaboração

SIA V OS

Tríduo de Pentecostes 
O Santuário realizará entre os dias 6 
e 7 (quinta e sexta) das 20h às 21h30, 
na igreja, o Tríduo de Pentecostes com 
os missionários da Comunidade Sha-
lom da Missão São Paulo. No dia 08 o 
encerramento será na solene vigília de 
Pentecostes no Vale do Anhangabaú. 
Missa do dia dos namorados
12 de junho, quarta-feira, as missas 
pelos casais e namorados: 07h30, 09h, 
12h, 15h e 19h30. Com a Novena Per-
pétua de Nossa Senhora Aparecida
Missa do dia de santo Antônio
13 de junho, quinta-feira teremos as 
missas de Santo Antônio com a bênção 
dos pães: 07h30, 12h e 19h30. 
Missas de Corpus Christi 
20 de junho serão celebradas as mis-
sas de corpus christi nos horários nor-
mais: 07h, 08h30, 10h e 17h30 saída da 
procissão com a missa as 18h. 
Missa do Sagrado Coração de Jesus
28 de junho dia do Sagrado Coração de 
Jesus. Rezemos pela Santificação do 
Clero. Em nosso santuário as missas se-
rão: 07h30, 12h00 e 19h30. Sendo que 
na missa das 19h30 algumas irmãos e 
irmãs do Apostolado receberão a fita. 
Missa sertaneja
30/06 as 18h Terá lugar nas festas ju-
ninas a missa sertaneja. Participemos 
com alegria destes dias de festividades 
e convivência.
Casamento Comunitário 
Abertas as inscrições para o casamen-
to comunitário 2019. Será celebrado dia 
07 de setembro. Informações na secre-
taria do santuário. Inscrições até o final 
de junho.
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. 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 sac-
ramento do Crisma no dia 07 de junho.

Visita aOS doentes 
Está à disposição a Pastoral da Saúde do Santuário 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 
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. 
Arquidiocese de São Paulo promove solene vigília de 
Pentecostes
Com o lema “Deus habita esta cidade: somos suas 
testemunhas”, nos dias 8 e 9 de junho, no Vale do 
Anhangabaú, no centro da Capital Paulista, acontecerá a 
Vigília de Pentecostes. O evento é uma iniciativa do Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, organizado 
pelos movimentos, novas comunidades e associações 
de fiéis atuantes na Arquidiocese. Um dos objetivos é 
manifestar publicamente a fé e a presença da Igreja na 
cidade pelos diferentes carismas e missões. “Durante a 
Vigília de Pentecostes, haverá ricas e variadas iniciativas e 
expressões de evangelização. Num momento de celebração, 
será invocada a força do Divino Espírito Santo sobre a cidade 
de São Paulo”, afirmou Dom Odilo, na divulgação do evento.
Atividades permanentes do santuário
Segunda: 19h30 às 21h30 - Oficina de Oração e vida
Quarta-feira: 20h15 às 22h - Reflexão Bíblica
3º Sábado de cada mês: 14h às 16h - ajuda aos 
necessitados
Sábado: 14h30 às 17h - Catequese com crianças
Sábado: 14h30 às 17h - Catequese de Crisma (jovens)
Domingo: 8h30 às 11h - Catequese com crianças
Domingo: 15h30 às17h30 - Encontro de Coroinhas

PAROQUIAIS
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo, represen-
tante da CNBB no Conselho Episcopal 
Latino-Americano (Celam), foi eleito nesta 
quarta-feira, 15, como 1º vice-presiden-
te do Celam. A eleição ocorreu durante a 
Assembleia Geral ordinária do Conselho 

Pastoral da Criança faz homenagem ao dia das 
mães
O Dia das mães 
foi marcante em 
Nosso Santuário 
Arquidiocesano. No 
sábado dia 05 tive-
mos a festividades 
com as crianças 
da pastoral da criança. No 
domingo dia 06 um grande 
momento de oração em to-
das as missas marcado por 
oração e cantos. O Padre 
Zacarias agradece a presença e participação de todos. 

Santuário faz peregrinação aO Santuário Nacional 
de Aparecida  
Junto com toda a arquidiocese de São Paulo o Santuário participou 
da 118 Romaria da Arquidiocese de São Paulo ao Santuário Nacio-
nal. Certamente foi muito edificante e motivador esta participação. 

Retiro da Catequese
No dia 25 de maio teve 
lugar na agenda do San-
tuário o Retiro da Cate-
quese com a participação 
das crianças, pais e cate-
quistas. Nossos parabéns 
a coordenação da cate-
quese pelo belo trabalho.

Encontro com Jovens marca o último domingo de maio
No dia 26.05, no período da tarde teve lugar o encontro de jovens no 
qual visou a aprofundar o carisma e conhecimento de Jesus Cristo. 
O encontro foi organizado pelos jovens e pelos vigários paróquiais 
do santuário. 

Paroquia-Santuário realiza sua assembleia 
paroquial. 
Cumprindo o que o Arce-
bispo pede em sua carta 
pastoral no dia 19.05 reu-
niu-se paroquianos com a 
intenção de aprofundar o 
sentido da vida da comuni-
dade. Em breve a comissão 
sinodal se reunirá para dar o 
formato que atividades que 
precisamos fazer para apli-
car bem o Sínodo em nossa 
Paróquia e Santuário.

Episcopal, em Tegucigalpa, em Honduras, 
que teve início na segunda-feira 13 e vai 
até o dia 18.  Durante o encontro também 
serão tratados temas que determinam a 
ação pastoral da Igreja na América Latina e 
Caribe, além de assuntos como migração, 
corrupção e prevenção e tratamento aos 

abusos sexuais por parte de membros da 
Igreja. Ao longo da Assembleia, os bispos 
participarão de momentos de oração e de 
partilha da vida de fé e de comunhão ecle-
sial. Também definirão as diretrizes para a 
Igreja da América Latina e Caribe para o 
próximo quadriênio de 2019 a 2023.

Arcebispo de São Paulo é nomeado 1º vice presidente do CELAM

Coração de Nossa 
Senhora
No último domingo do 
mês de maio tivemos 
coração de Nossa Sen-
hora. Uma bonita cele-
bração, com cantos e 
orações foram prepa-
radas. Meu parabéns a 
Ana Sebastiana pela or-
ganização e ensaios.
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A MISSA

A missa é a reunião mais importante que 
um católico pode celebrar no dia. E a pai-
xão morte e ressureição do Senhor. Para 
bem participar da missa é importante ob-
servar alguns pontos quando a nossa pos-
tura na celebração: 
- Sentado: É uma posição cômoda, uma 
atitude de ficar à vontade para ouvir e me-
ditar, sem pressa. 
- De pé: É uma posição de quem ouve 
com atenção e respeito. Indica a prontidão 
e disposição para obedecer. (Posição de 
orante). 
- De Joelhos: Posição de adoração a 
Deus diante do Santíssimo Sacramento 
e durante a consagração do pão e vinho. 
- Genuflexão: É um gesto de adoração 
a Jesus na Eucaristia. Fazemos quando 
entramos na igreja e dela saímos, se ali 
existir o Sacrário. 
- Inclinação: Inclinar-se diante do Santís-
simo Sacramento é sinal de adoração.
- Mãos levantadas: É atitude dos orantes. 
Significa súplica e entrega a Deus. 
- Mãos Juntas: Significam recolhimento 
interior, busca de Deus, fé, súplica, con-
fiança e entrega da vida. 
- Silêncio: O silêncio ajuda o aprofunda-
mento nos mistérios da fé. Fazer silêncio 
também é necessário para interiorizar e 
meditar, sem ele a Missa seria como chuva 
forte e rápida que não penetra na terra. 
1 – A fé
Cremos que “o nosso Salvador, na última 
Ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do 
seu Corpo e Sangue, com o fim de perpe-
tuar através dos séculos, até à sua vinda, 
o sacrifício da cruz e, deste modo, confiar 
à Igreja, sua amada Esposa, o memorial 
da sua Morte e Ressurreição” (Instrução 
Geral do Missal Romano, n.2).Ter fé no 
que se celebra é fundamental, pois acredi-
tamos com toda a Igreja no único e eterno 
sacrifício de amor de Jesus Cristo celebra-
do na Missa, com a certeza de que “a Eu-
caristia é o resumo e a suma de nossa fé” 
(CIC. 1327). Nisto, não basta somente ser 
batizado e estar inserido na Igreja, mas, 
também, é preciso que creiamos no que 
celebramos em cada Liturgia.
2 – A preparação
É necessária uma preparação em todos os 
sentidos, para participar bem do momento 
ápice que é a Missa. Lucas 22,7-13 narra 

que Jesus mandou preparar uma grande 
sala quando ia celebrar com seus discípu-
los a ceia pascal, em que instituiu o sacri-
fício do seu Corpo e Sangue. Sobre essa 
passagem bíblica que mostra toda uma 
preparação, “a Igreja sempre julgou dirigi-
da a si esta ordem, estabelecendo como 
preparar as pessoas, os lugares, os ritos e 
os textos, para a celebração da Santíssima 
Eucaristia” (IGMR, n.1).
Dessa forma, diante do grande mistério de 
amor que se apresenta a nós na Missa, 
devemos com antecedência preparar o 
nosso coração, para bem vivê-lo. Já, bem 
antes da celebração, é importante tentar 
administrar as possíveis agitações inte-
riores, as preocupações vãs, ansiedades, 
confusões e tudo o que é secundário, em 
relação ao essencial que será a Celebra-
ção Eucarística.

3 – A disposição
A Missa é central para o católico e todos 
devem direcionar-se com disposição e 
liberdade a este momento. Ir por simples 
obrigação à Missa é privar-se dos vários 
benefícios que ela proporciona, porque, 
Deus espera de nós atos de amor e fé, e 
não só uma presença preceitual, que tam-
bém deve se observar. Na Celebração da 
Missa, centro de toda vida cristã, encontra-
-se o ápice da ação pela qual Deus santi-
fica o mundo em Cristo, e o culto que os 
homens oferecem ao Pai por adorar o Filho 
Jesus (Cf. IGMR, n.16). Portanto, é preciso 
que alimentemos nossa disposição, para 
estarmos e participarmos bem da Missa, 
com tudo que somos e prestarmos o culto 
ao Pai no Filho, com alegria e gratidão.

4 – Os gestos e postura do corpo
A Igreja ensina que “os gestos e posições 
do corpo tanto do sacerdote, do diácono e 
dos ministros, como do ‘povo’ devem con-
tribuir para que toda a celebração resplan-
deça pelo decoro e nobre simplicidade, se 
compreenda a verdadeira e plena significa-
ção de suas diversas partes, e se favoreça 
a participação de todos” (IGMR, n. 42).
É imprescindível que o nosso corpo, mente 
e coração estejam em conformidade com o 
que se está celebrando. Que a visão esteja 
focada no altar e no sacerdote; que a audi-
ção absorva os sons que ajudam a viven-
ciar o mistério celebrado; e que até o tato 
não desvie nossa atenção, ao utilizar obje-

tos que não estão relacionados ao momen-
to Eucarístico. Que todo o nosso ser esteja 
voltado para a Liturgia celebrada. Que toda 
nossa postura seja adequada à sacralidade 
da Missa.
Tudo isso, para que, todos formem um só 
corpo, quer ouvindo a palavra de Deus, 
quer participando nas orações e no canto. 
Pois, essa é uma unidade, que manifesta-
-se em beleza nos gestos e atitudes corpo-
rais que os fiéis observam todos juntamen-
te (Cf. IGMR, n.96).

5 – Guardar o silêncio
Antes do início da celebração é louvável 
observar o silêncio na Igreja, sacristia e 
lugares mais próximos, para que assim, 
haja uma devida preparação para celebrar, 
devota e dignamente, os ritos sagrados. 
Na Missa, deve-se guardar nos momentos 
próprios, o silêncio sagrado como parte da 
celebração, em que no ato penitencial e ao 
convite à oração, o silêncio destina-se ao 
recolhimento interior; nas leituras e homilia, 
o silêncio é para uma breve meditação so-
bre o que se ouviu; e depois da comunhão, 
o silêncio favorece a oração interior de lou-
vor e ação de graças (Cf. IGMR, n. 45).
6 – Atenção à liturgia
É importante que toda a assembleia, povo 
de Deus, participe integralmente da Missa, 
observando cada parte que são: os ritos 
iniciais; a liturgia da palavra; a liturgia Eu-
carística; e o rito de conclusão. Outro ponto 
é ter a clareza do Tempo Litúrgico o qual a 
Igreja está celebrando, que são os ciclos do 
Tempo Comum, Advento, Natal, Quaresma 
e Páscoa.
Com isso, a realização litúrgica da Missa, 
por meio de sinais sensíveis, que alimenta, 
fortalece e exprime a fé, deve suscitar em 
cada pessoa o desejo intenso de participar 
ativamente e plenamente. Pois, “pela Cele-
bração Eucarística já nos unimos à liturgia 
do céu e antecipamos a vida eterna, quan-
do Deus será tudo em todos” (CIC. 1326).
O Papa Francisco na sua catequese do dia 
8 de novembro de 2017 disse: “Não vos es-
queçais: participar na Missa é viver, mais 
uma vez, a paixão e morte redentora do 
Senhor”. Portanto, a vivência deste sublime 
mistério de amor, sempre nos conduzirá ao 
próprio Cristo, que se entregou e se entre-
ga a cada um nós no hoje da sua Páscoa 
celebrada na Missa.
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CONSAGRAÇAO DA CASA AO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS

“Os leigos encontrarão, por meio desta 
amável devoção, todo o socorro necessário 
a seu estado, ou seja, a paz nas suas 
famílias, o alívio nos seus trabalhos, 
as bênçãos do Céu em todos os seus 
empreendimentos, a consolação nas suas 
misérias e encontrarão, precisamente, 
neste Sagrado Coração, o lugar de refúgio 
durante toda a sua vida e, principalmente, 
na hora da morte” (Promessa de Jesus 
a Santa Margarida Maria Alacoque – II 
Obras, p. 627 – Vida, p. 275)
Coração Sagrado de Jesus, que revelastes 
à bem-aventurada Margarida Maria 
o desejo de reinar sobre as famílias 

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 
Aos sábados às 10h, o santuário passa a 
acolher mais uma opção para batizados. 

Inscrições podem ser realizadas na 
secretaria paroquial no seguintes 
dias:
Segunda a quinta-feira das 8h às 18h. 

cristãs, nós queremos hoje proclamar 
Vosso reinado mais absoluto sobre a 
nossa família. Nós queremos viver desde 
hoje segundo a Vossa vida, queremos 
fazer florescer entre nós as virtudes às 
quais prometestes a paz já aqui na terra; 
queremos banir para longe de nós o 
espírito do mundo que Vós reprovastes. 
Vós reinais sobre nossas inteligências 
pela simplicidade da fé, reinareis sobre os 
nossos corações pelo amor sem reserva, 
em que estão abrasadas para Convosco 
e que conservaremos em nós ardente, 
pela recepção frequente de Vossa divina 
Eucaristia.

BÊnção de Santo Antônio

(Para as missas em memória de 
Santo Antônio) 

V: A nossa proteção está no nome do 
Senhor
R: Que fez o céu e a terra 
V: Rogai por nós Santo Antônio
R: Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo

Oremos: 
Senhor Deus, nós vos bendizemos 
pelas vossas maravilhas operadas 
em Santo Antônio, vosso confessor 
e doutor, e vos pedimos por sua 
intercessão alegre que a vossa Igreja, 
viva em paz e unidade, caminhando 
incólume até as alegrias eternas junto 
a vós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho na unidade do Espirito 
Santo. 
R:  Amém 

V: Eis a cruz do Senhor – afastem-se 
de vos todos os inimigos da salvação. 
Porque venceu o Leão da tribo de Judá, 
descente de Davi, Jesus Cristo, nosso 
Senhor (aleluia)

BÊnção das famílias

Salmo 116
Refrão: Será abençoado todo aquele que 
teme o Senhor
V: Louvai ao Senhor, nações todas, * cele-
brai o Senhor todos os povos. 
V: Porque sua graça foi poderosa conosco * 
ele é fiel para sempre. 
R: Glória ao Pai ao Filho * e ao Espírito San-
to. Assim como era no princípio, agora e 
por todos os séculos dos séculos. Amém. 

V: Senhor envia-lhes socorro. 
R: E de Sião, protegei-os 
V: Ouvi, Senhor, minha oração 
R: E chegue a vós meu clamor
V: O Senhor esteja convosco 
R: Ele está no meio de nós

Oremos: 
Estendei, Senhor a vossa mão em auxílio 
aos vossos fieis, a fim de que eles ponham 
todo o seu coração em procurar-vos e mere-
ça obter os seus justos pedidos. Deus eterno 
e todo poderoso, lançai um olhar favorável 
sobre estes vossos servos que vem ao vos-
so santuário para render-vos graças em sua 
alegria. Concedei que recebam eles os dons 
da vossa graça, e fiquem unidos no amor no 
decorrer desta vida, e cheguem (com seus 
filhos) às alegrias da felicidade eterna. Por 
Cristo Nosso Senhor. 
R:  Amém
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RELAÇÃO DOS ITENS PARA A FESTA JUNINA EM 2019

LEGUMES | FRUTAS 
Tomate: 2 caixas por fim de semana - 8 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 - 80Kg 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 - 80Kg 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

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

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

Atualizada em 29/05/2019

O Santuário precisa de sua ajuda, seja na doação de prendas (veja lista) seja com a participação de voluntário na festa
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Santuário

Rua Labatut, 781 - CEP 04214-000
Ipiranga - São Paulo
Fones: 2063 4654 / 2272 5933 / 2272 1211

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

Direção: Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva
Diagramação / Impressão:
Renata Lima / A.N. Gráfica
Tiragem: 2000 exemplares

Prezados paroquianos
Cooperem com as pastorais de sua comunidade.
Seja um patrocinador deste Jornal.


