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PALAVRA DO REITOR

Como ser e fazer a Igreja Católica na cidade de São Paulo

As pesquisas realizadas no ano de 2018 através da PUC/
São Paulo em vista do sínodo arquidiocesano, detectou 
que somente 30% dos católicos da arquidiocese São Pau-
lo possuem a prática religiosa de ir à Santa Missa aos do-
mingos. 

Com isso, percebe-se uma falta de senso da realidade 
eclesial ligada a vida cúltica dominical. Também o próprio 
“domingo” para a sociedade é um dia comum; de comér-
cio e outras ações. A desconfiguração do dia do Senhor 
e consequentemente do dia de descanso perde seu rico 
significado, com isso 
o significado da mis-
sa, acaba sempre 
em segundo plano. 

Portanto, podemos 
nos questionar como 
ser uma Igreja viva 
nesta cidade de São 
Paulo? Como dar 
testemunho de Cristo 
em uma sociedade 
tão longe dele?

O primeiro ponto 
fundamental é o for-
talecimento da fé 
católica, através de 
autênticos encon-
tros formativos, que 
tomem como base 
o próprio catecismo 
da Igreja Católica. 
Quando conhecemos melhor a nossa Igreja tudo muda! A 
forma de agir e ser uma presença viva na sociedade e na 
comunidade.

A Palavra de Deus precisa ser destaque, com nossos cur-
sos e encontros bíblicos capazes de motivar a vida espi-
ritual do povo católico. Bíblia na mão e Deus no coração, 
deve ser sempre uma máxima para nossa vida cristã. A 
busca da leitura orante da Palavra de Deus deve favorecer 

um encontro fervoroso e festivo com o Senhor, capaz de res-
ponder de forma muito concreta, nossos anseios de fé. 

Outro ponto fundamental é a valorização do papel da Missa 
enquanto encontro com o Senhor e não apenas com um even-
to. Ao participar da Missa estamos diante da paixão, morte e 
ressurreição do Senhor. O significado místico e espiritual do 
Santo Sacrifício da Missa deve remeter-nos também aos fins 
últimos dos homens. O materialismo distanciou muito o ho-
mem de Deus e como consequência da vida de fé. 

Por fim, o testemunho é fundamental para ser uma Igreja viva. 
Ninguém vai a um lu-
gar onde um fala mal 
do outro, ou mesmo, 
onde este não fala 
com aquele. Sem-
pre queremos um 
ambiente agradável 
e acolhedor onde se 
sinta bem sempre. 
Assim o testemunho 
de acolhida e de fra-
ternidade, mesmo 
com pessoas difí-
ceis, devem fazer 
parte da nossa pra-
tica de comunidade. 

Assim, a Igreja da 
arquidiocese de 
São Paulo será o 
que nós quisermos. 
Continuemos a fa-

zer este “caminho sinodal de comunhão e conversão missio-
nária” transformando nossas consciências e assim devemos 
todos, diáconos, padres e leigos nos sentirmos responsáveis 
por tudo. Somente assim a comunidade cresce, floresce e dá 
frutos. Hoje semeamos para que outros possam colher. Se não 
semearmos quem colherá? 

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva 
Pároco e Reitor 
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mensagem do Dízimo: Dízimo e a cidade de São Paulo

Uma cidade tão plural como São Paulo 
possui várias opiniões sobre a forma de 
manutenção da Igreja que se realiza, entre 
coletas, doações e ofertas especialmente 
pelo dízimo. 
O dízimo não deve ser encarado como 
uma forma de arrecadação monetária para 
a Igreja. O dízimo é a minha contribuição 
livre e consciente da minha missão como 
batizado para ajudar as várias frentes de 
evangelização da minha comunidade e da 
diocese. 
Jesus ao anunciar o Reino falou abertamente 
da vida em comunidade e da necessidade 
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da comunidade se reunir para a eucaristia, para 
a catequese, para ajudar aos pobres e para o 
anuncio da Palavra. 
O salmista vem em nosso socorro afirmando: 
“Senhor quem habitará em vossa casa e 
em vosso monte santo habitará?” Com esta 
pergunta o salmista questiona a comunidade 
para perceber a natureza do dízimo enquanto 
contribuição livre e voluntaria, e logo mais 
responde: “ e aquele que tem as mãos puras e 
inocente coração” portanto, o dízimo deve ser 
dado de coração livre. 
Jesus usou a palavra igreja (Eclésia) 
algumas vezes se dirigindo aos discípulos. 
Uma delas é na parábola da ovelha perdida, 
demonstrando que “Igreja” é uma coletividade. 
Eu sou templo do Espírito, e você também, e 
devemos adorar a Deus na Eclésia (Igreja). 
É claro que, como membros ativos na igreja, 
devemos manter o lugar de culto e encontro 
dos irmãos, é preciso mantê-los cobrindo os 
custos diários. O dízimo é uma das formas 
para fazer isso.
Assim, compreendemos que o dizimista entrega 
o dízimo por amor e fé.

Com a sua ajuda conseguimos 
executar os seguintes serviços em 
junho:
Aquisição de material para o culto, 
vinho, hóstias e velas, flores para o 
Presbitério, restauro de 02 cálices, 
06 âmbulas e 06 patenas para 
distribuição da comunhão, troca de 
lâmpadas queimadas, pagamento de 
encargos trabalhistas, organização 
dos espaços de reunião, serviços 
permanentes com funcionários, 
água, luz, telefone, taxa regional, 
manutenção de três sacerdotes, 
ajuda ao seminário arquidiocesano 
Bom Pastor e 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 JUNHO: No dia 2 de junho foram sorteadas 4 Liturgias Diárias e um 
Kit de Proteção de Nossa Senhora Aparecida. Os contemplados foram: Ariane Aparecida Nogueira, Maria Claudia Pereira Lima, Vilma 
Demolo Ribeiro e Walfrido José Netto . O próximo sorteio será dia 7 de julho.

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO MÊS DE JUNHO 
No dia 2 de Junho foram sorteados 4 Liturgias Diárias e um 
Kit de Proteção de Nossa Senhora Aparecida. Os sorteados 
foram: Angela Maria Gonçalves Pereira, Antonio Marques de 
Almeida Manso, Letícia Normólia S. Moreira e Simone Maria 

Ribeiro. O próximo sorteio será dia 6 de julho.
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Adultos fazem seu retiro para a Crisma
A catequese com adultos realizou, no dia 29 de junho no Seminário de 
Teologia Bom Pastor o seu retiro da Crisma. Foi um momento edifican-
te. Agradeço as catequistas na preparação e o ensino da fé. Deus os 
abençoe. 

Somos uma comunidade viva e de fato uma Igreja em Saída como o Papa Francisco assim deseja. Muitas atividades marcaram a nossa 
presença de ser igreja durante o mês de junho: 

Padre Christopher se des-
pede do santuário   
No ultimo dia 23 de junho, na missa 
das dez horas da manhã, o viário 
paroquial Pe. Christopher celebrou 
seu envio. Vai ajudar na Paróquia 
Santa Terezinha do Bosque da 
Saúde com o Revmo. Pe. Uilson 
dos Santos. 

Festa Junina
A participação de todos na 
festa junina foi muito boa. 
Deus abençoe a todos pelo 
trabalho e pelas barracas 
sempre animadas. 

Que Deus 
os abençoe sempre. 

Campanha: Caridade no Santuário
Foi um grande Sucesso a campanha caridade no santuário mais 
de 2000 peças de roupas foram arrecadas e enviadas a Missão 
Belém. Cerca de 200 cobertores foram adquiridos e também en-
viados. 

Missa do dia de santo Antônio 
No dia 13 de junho fizemos memória de santo Antônio e tivemos as 
missas com a benção dos pães. 

Missas de Corpus Christi 
No dia 20 de Jun-
ho foram celebra-
das as missas de 
Corpus Christi nos 
horários normais: 
As 17h30 fizemos 
uma belíssima 
procissão com o 
Santíssimo Sacra-
mento pelas ruas 

próximas ao Santuário, 
mostrando que somos 
uma Igreja viva e dando 
testemunho da nossa Fé.

Missa do Sagrado Coração de Jesus
No dia 28 de junho, celebramos a Santa Missa em honra do Sa-
grado Coração de Jesus. Rezamos nas missas pela santificação 
do Clero e na missa das 19h30 alguns irmãos e irmãs receberam a 
fita do apostolado e fizeram seu compromisso de se dedicarem em 
uma vida de oração, de trabalho com a caridade de maneira humil-
de e mansa e do testemunho do Amor que Jesus possui por nós. 

Missa sertaneja
No dia 30 de junho na Santa Missa das 18h, ocorreu a missa ser-
taneja. 

Missa pelas mães Missa de Pentecostes
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Horários  Do  Santuário SIA V OS

Oficinas de Oração e Vida
Venha conhecer esta nova forma de 
orar com o Senhor. Trata-se de uma 
excelente forma de encontro com o 
Senhor. Segunda feira das 19h30 às 
21h30. A partir de agosto também 
em novo dia e horário: as quintas-
feiras das 14h às 16h. Venha participar 
conosco! 
Catequese de adultos
Não importa a sua idade. Faça uma 
experiência de encontro pessoal com 
Jesus Cristo e receba os sacramentos 
da iniciação cristã: Batismo, Crisma 
e Eucaristia. Nossos horários de 
encontros são: sábado das 14h às 
17h, terça das 19h às 20h30.É ne-
cessário fazer inscrição trazendo uma 
cópia da certidão de batismo e RG. 
Visita aos doentes
Está à disposição a Pastoral da Saúde 
do Santuário para a visita aos doen-
tes. Por favor procurar a secretaria. 
Também o agendamento de visita aos 
doentes e bênção das casas, com os 
padres do Santuário. Por favor agen-
dar com as secretarias do santuário. 
Adoração ao Santíssimo
Quinta feira, dia 04 de julho as 18h 
e a hora santa no dia 05 de julho as 
18h30.
Celebração da vida com pastoral 
da criança
Trata-se da pesagem das crianças que 
será no dia 06 de julho a partir das 08h.
Celebração da Confirmação
Nosso Bispo Regional Dom Jose Ro-
berto virá no dia 07 de julho as 18h 
para presidir a Eucaristia e confirmar 
alguns jovens de nossa comunidade, 
rezemos por eles e participemos des-
te ponto de unidade da Igreja que é o 
celebrar junto ao Bispo. 
Missa em louvor a Nossa Senhora 
do Carmo
Será no dia 16 de julho terça-feira, 
com missas às 07h30, 12h e 19h30.  
Adquira seu escapulário na loja do 
santuário. Em todas as missas fare-
mos a imposição dos escapulários. 

PAROQUIAIS

Missa pelos avós
No dia 26 de julho, nos seguintes 
horários: 07h30, 12h e 19h30. 
Rezaremos em memória de 
Sant’Ana e São Joaquim, os pais 
de Nossa Senhora e avós de 
Jesus. Nesse dia, rezaremos de 
uma maneira toda especial pelos 
nossos avós. Venha celebrar co-
nosco e rezar pelos nossos avós, 
aqueles que caminham conosco 
e por aqueles que já intercedem 
por nós junto de Deus. 
Apostolado da Oração
Realizará sua reunião dia 27 de 
julho as 09h o Apostolado da 
Oração. Pedimos a presença de 
todas as zeladoras. 
Doação de Alimento aos 
necessitados
Quero agradecer a todos da pas-
toral da caridade pelo empenho e 
dedicação com os necessitados 
da comunidade. Agradeço imensa-
mente a participação de todos. Con-
vido aqueles que puderem a deixar 
um quilo de alimento para ajudar 
os irmãos que necessitam. Agra-
deço imensamente e que Deus o 
recompense por sua generosidade. 
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

ACONTECE NA REGIÃO
16º Encontro de namorados 
(para casais com mais de um 
ano de namoro). Dia 14 de julho, 
das 07h às 19h no Santuário 
São Judas Tadeu (Alameda dos 
Guaiós, 149 (Atrás da Igreja). 
Inscrição: R$ 30,00 por casal. 
Informações: nccipiranga ou Aline 
99456-1503/Laressa: 99893-1521

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
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
Todas as quartas feiras às 15h 
rezamos a Santa Missa e Novena 
Perpétua. Venha participar e rezar 
conosco. Missa às 15h.
Terço luminoso 
Todo segundo sábado de cada mês 
após a missa das 16h. 
Atendimento sacerdotal
Os sacerdotes provisionados que 
atendem o santuário estão à dis-
posição nos seguintes dias e ho-
rários para confissões e direção 
espiritual: Segunda, terça e quarta 
das 14h30 às 17h30; quinta, sexta 
e sábado das 9h30 às 11h30 e das 
14h30 às 17h30; domingo durante 
as celebrações das missas.
ATENÇÃO AO HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO DO SANTUÁRIO
Segunda a Sexta das 08h às 
19h30 (impreterivelmente) e
Sábado das 08h as 18h.
Reuniões e atividades pastorais 
devem encerrar às 22h (imprete-
rivelmente) (tais horários devem 
ser observados devido o horário 
de trabalho dos colaboradores do 
Santuário). 
BAZAR BENEFICENTE
Terça e sexta-feira das 8h às 17h.
Aos sábados das 8h às 13h.
Pedimos sua generosidade  com 
doações de roupas, calçados, 
utensílios em geral e móveis em 
boas condições de uso. 
Agradecemos sua colaboração.

4   •   ATIVIDADES DO SANTUÁRIO

Normas para 
Batismo no 

Santuário Nossa 
Senhora Aparecida 

(Segundo o Diretório 
dos Sacramentos da Ar-
quidiocese de São Pau-
lo) para crianças de 0 a 
06 anos. 
Acima dos 07 anos pro-
curar 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 sim-
ples da certidão de nasci-
mento 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 mis-
sa das 10h. 
O batizado é de um núme-
ro limitado de crianças. 
A espórtula cobrada é de 
R$ 100,00.
O Santuário dispõe de 
alguns horários para bati-
zados individuais, porém, 
estes dependem da agen-
da litúrgica no santuário.
Novo horário de batiza-
do coletivo 
Aos sábados às 10h, o 
santuário passa a acolher 
mais uma opção para ba-
tizados. 
Inscrições podem ser 
realizadas na secretaria 
paroquial no seguintes 
dias:
Segunda a quinta-feira 
das 8h às 18h. 
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Nossa Senhora do Carmo
O Carmelo é cantado na Bíblia por sua be-
leza. Sobre este monte o profeta Elias de-
fendera a pureza da fé israelítica no Deus 
vivo. No séc. XII, alguns eremitas, retirados 
nessa montanha, lá teriam fundado a ordem 
dos Carmelitas, votada à contemplação, sob 
o patrocínio da santa Mãe de Deus. A “me-
mória” de Nossa Senhora do Carmo foi insti-
tuída para recordar a data em que, segundo 
as tradições carmelitas , o primeiro geral da 
Ordem, são Simão Stock, recebeu das mãos 
de Maria o “escapulário” com a promessa de 
eterna salvação. Maria Imaculada, em Lour-
des, escolheu o dia 16 de julho para a última 
saudação a Bernadete. Maia é o ideal puríssi-
mo da vida religiosa.

Bênção e imposição do escapulário
Oremos: Senhor nosso Deus, autor da san-
tidade e seu aperfeiçoador, que chamais à 
plenitude da vida cristã e à perfeição da ca-
ridade os que fizestes renascer da água e do 
Espírito Santo, olhai com benevolência para 

Nossa visita ao santíssimo deve 
ser sempre marcada com 

alegria ao coração. Estamos diante 
de Jesus Eucarístico autor de toda 
a vida. Por isso, é fundamental 
nosso respeito, principalmente 
dentro da capela do Santíssimo. 
Lá Jesus espera a nossa visita. 
Nós nos abastecemos dele. São 
João Maria Vianney, padroeiro do 
clero diocesano, enviado para Arns 
na França para ser um simples 
pároco de aldeia. La passava 
horas diante do Senhor. Ele dizia 
“não preciso dizer nada ao Senhor: 
eu olho para Ele e Ele olha para 
mim” por isso como é importante 
a nossa presença diante de Jesus 
Eucarístico. Abaixo algumas 
orações que podem ser realizadas 
diante do Santíssimo Sacramento 
de forma individual ou mesmo em 
grupo. 

Oração 
Alma de Cristo
(recomenda após receber a santa 
comunhão)
Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro das Vossas Chagas, escon-
dei-me.
Não permitais que de Vós me separe.
Do espírito maligno, defendei-me.
Na hora da minha morte, chamai-me.
E mandai-me ir para Vós,
para que Vos louve com os Vossos 
Santos,
por todos os séculos.
Amém.

Oração de Santo Ambrósio: para 
antes da santa missa
Senhor Jesus Cristo, eu, pecador, não pre-
sumindo dos meus próprios méritos, mas 
confiando na vossa bondade e misericórdia, 
temo entretanto e hesito em aproximar-me 
da mesa do vosso doce convívio. Pois meu 
corpo e meu coração estão manchados por 
muitas faltas, e não guardei com cuidado o 
meu espírito e a minha língua.
Por isso, ó bondade divina e temível majes-
tade, na minha miséria recorro a Vós, fonte 
de misericórdia; corro para junto de Vós a 
fim de ser curado, refugio-me na vossa pro-
teção, e anseio ter como Salvador Aquele 
que não posso suportar como Juiz. Senhor, 
eu Vos mostro as minhas chagas e vos re-
velo a minha vergonha. Sei que são gran-
des e muitos os meus pecados, e temo por 
causa deles, mas espero na vossa infinita 
misericórdia.

Salve, Vítima salvadora, oferecida no patíbulo 
da Cruz por mim e por todos os homens. Salve, 
nobre e precioso Sangue, que brotas das chagas 
do meu Senhor Jesus Cristo crucificado e lavas 
os pecados do mundo inteiro.
Olhai-me com os olhos da vossa misericórdia, 
Senhor Jesus Cristo, Rei eterno, Deus e homem, 
crucificado por todos os homens. Ouvi-me, pois 
espero em Vós; Vós que sois fonte inesgotável 
de perdão, tende piedade das minhas misérias 
e pecados.
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa criatura resgata-
da por vosso Sangue. Arrependo-me de ter pe-
cado, desejo reparar o que fiz.
Livrai-me, ó Pai clementíssimo, de todas as mi-
nhas iniquidades e pecados, para que, inteira-
mente purificado, mereça participar dos Santos 
Mistérios. E concedei que o vosso Corpo e o 
vosso Sangue, que eu, embora indigno, me pre-
paro para receber, sejam perdão para os meus 
pecados e completa purificação de minhas faltas.
Que eles afastem de mim os maus pensamentos 
e despertem os bons sentimentos; tornem efica-
zes as obras que Vos agradam, e protejam meu 
corpo e minha alma contra as ciladas dos meus 
inimigos.
Amém.

estes vossos 
servos que 
r e c e b e r a m 
com devoção 
o Escapulário 
do Carmo e 
vão usar dili-
gentemente 
como sinal de 
consagração 
a Nossa Senhora do Carmo. Fazei que sejam 
imagem de Cristo, vosso Filho, e, terminada a 
sua passagem por esta vida, com a ajuda da Vir-
gem Mãe de Deus, sejam admitidos na alegria da 
vossa morada celeste. Por Jesus Cristo, nosso 
Senhor. T: Amém.

O Sacerdote impões o escapulário
Recebe este Escapulário, e confia no amor de 
tão grande Mãe. Comporta-te de tal maneira que, 
com a ajuda da Santíssima Virgem, te revistas 
cada vez mais de Cristo e a sua vida se mani-
feste na tua para glória da Santíssima Trindade e 
para o bem da Igreja e dos homens. 
T: Amém. 



Nós o amamos porque ele nos 
amou primeiro
O mês de setembro se tornou 
referência para o estudo e a con-
templação da Palavra de Deus, 
tornando-se em todo o Brasil, 
desde 1971, o Mês da Bíblia. 
Desde o Concílio Vaticano II, con-
vocado em dezembro de 1961, 
pelo papa João XXIII, a Bíblia 
ocupou espaço privilegiado na fa-
mília, nos círculos bíblicos, na ca-
tequese, nos grupos de reflexão, 
nas comunidades eclesiais.
Este ano, 2019, será o 48º em 
que a Igreja no Brasil come-
mora o Mês da Bíblia. Neste 
sentido, a Comissão Episcopal 
Pastoral para a Animação Bíbli-

SEMANA DA FAMÍLIA 2019: 
DE 10 A 18 DE AGOSTO DE 2019

Com o tema “A família, como vai?”, a Semana Nacional da Família 
deste ano quer indicar a necessidade da família vivenciar uma pro-
funda experiência de Jesus e da sua Palavra para conseguir vencer 
os desafios e dificuldades que encontram em seu caminho, e assim 
compreender seu papel evangelizador na Igreja e na sociedade.
“A pergunta ‘A Família como vai?’ continua a ser também para a 
Igreja um desafio não só por causa da complexidade em responder 
as questões que a envolve, mas principalmente porque também o 
mundo parece esperar a resposta para ajudá-lo a não ferir mais a 
própria família que, não deixou de ser a célula da sociedade”,

SEMANA DA FAMÍLIA É NO SANTUÁRIO COM: 
PREGAÇÃO, LOUVOR E ADORAÇÃO. 

10 e 11 (Sábado e Domingo) missa em ação de graças pelos 
pais.  Com a oração e bênção toda especial. 
12 Segunda: A família como vai: oração pelas famílias enlutadas!
12h e 15h: Oração pelos falecidos - 19h30:  Missa em Louvor as famílias
13 Terça: A família como vai: Cura dos males psicológicos
07h30, 12h e 19h30: Missa em Louvor 
20h: Palestra sobre suicídio: E foram deixados para trás com o Pe. 
Licio Vale
14 Quarta: A família como vai: Bênção dos casais
7h30, 12h e15h: Missas - 19h30: Missa com louvor
15 Quinta: A família como vai: Bênção sobre os desempregados
7h30, 12h e 15h: Missas -  19h30: Missa com louvor
16 Sexta: A família como vai: Bênção dos doentes e idosos 
7h30, 12h e 15h: Missas - 19h30: Missa com louvor
17 Sábado: A família como vai: Terço pelos filhos
14h: Oração do Terço - 16h: Missa 
18 Domingo: A família como vai: Dia de Comunidade 
07h, 08h30, 10h e 18h: Missa

Venha e traga a sua família!

co-Catequética da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), dan-
do continuidade ao ciclo do tema “Para 
que n’Ele nossos povos tenham vida” 
propôs para o Mês da Bíblia o estudo 
da Primeira Carta de João, com desta-
que para o lema “Nós amamos porque 
Deus primeiro nos amou” (1Jo 4,19). A 
partir de agosto adquira o livro na loja 
do santuário. Se possível traga a sua 
bíblia, caderno e caneta. 
Onde: No santuário Nossa Senhora 
Aparecida do Ipiranga
Quando: sempre as quartas-feiras 
dias: 21 e 28 de agosto e 04, 11, 18 e 
25 de setembro.
Horário: das 20h10 às 21h50 
Palestrante: Pe. Zacarias José de Car-
valho Paiva

CURSO BÍBLICO SOBRE O MÊS DA 
BÍBLIA EM AGOSTO E SETEMBRO

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


