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PALAVRA DO REITOR
A família como vai? 
O que as pesquisas do Sínodo Arquidiocesano nos revelaram?

O nosso santuário arquidiocesano não 
pode ficar de fora. Este ano de 2019 a 
Semana da Família traz Como tema “A 
Família como vai?”
Esta semana tem como objetivo orar 
pelas famílias e refletir sobre os vários 
desafios existentes: o amor humano, alegria do casamento, educação dos 
filhos, a realidade da viuvez, o suicídio, paternidade e maternidade res-
ponsável e assim a semana da família vem nos alertar sobre os desafios 
que a família enfrenta atualmente. Todos os católicos são chamados a vi-
ver esta semana, especialmente todas as nossas pastorais e movimentos. 
Na ocasião contaremos com o Ministério Fonte de Louvor. 
Batizados e Enviados: enviar novos discípulos
“Somos convidados a refletir sobre a iniciação à vida cristã que deve começar no 
seio da família pois é nela que devemos, por primeiro conhecer e amar a Deus” 
10/08 (Sábado) - Missa de Abertura Arquidiocesana
16h - Mosteiro da Luz; Av. Tiradentes, 678 - Luz 
11/08 (Domingo) Missa de Abertura paroquial da Semana da Família 
7h, 08h30, 10h e 18h

12/08 (Segunda) - Missas em louvor a Nossa Senhora Aparecida
Benção das casas (traga sua chave) 
09h, 12h e 15h - Missas
19h30 - Missa com as pastorais e movimentos

13/08 (Terça) - Maria intercede pelos filhos e filhas
Benção dos filhos (fotografias)
7h30h e 12h - Missas pelos filhos
19h30 - Missa com as pastorais e movimentos, em seguida palestra sobre 
Suicídio com o padre Lício Vale, da Diocese de São Miguel Paulista. Todos os 
pais da catequese e membros das pastorais estão especialmente convidados 

14/08 (Quarta) - Com Maria rezamos pelos avós
Benção dos avós e unção dos enfermos 
07h30, 12h e 15h - Missas
19h30 - Missa com as pastorais e movimentos com benção para os avós 

15/08 (Quinta) - São José: intercedei pelos pais! 
Benção dos pais 
7h e 12h - Missas
19h30 - Missa com as pastorais e movimentos e orações pelos pais 

16/08 (Sexta) - Sagrada família vossa família é!
07h e 12h - Missas 
19h30 - Missa com a renovação dos votos do casamento
17/08 (Sábado) - País entregam os filhos a Maria
14h -  Mães que oram pelos filhos com benção do Santíssimo e orações 
de libertação, com o apostolado da oração e a pastoral familiar e todas as 
pastorais
16h - Missa com bênção aos Filhos

18/08 (Domingo) - Assunção de Maria
7h, 08h30, 10h e 18h - Missa pelas famílias 

Há 25 anos atrás a Campanha da Fraternidade já aler-
tava sobre este tema. Era uma preocupação na Igreja 
do Brasil. Também o Papa São João Paulo II, em seu 
documento Familiaris Consortio (1983) propiciava ba-
ses sólidas para a Pastoral Familiar em nossas comuni-
dades. 

Mas foi o Papa Francisco que atualizou a questão prepa-
rando com toda Igreja um grande Sínodo sobre a Família 
capaz de estudar e aprofundar a “A alegria do Amor” ou 
Amoris Laetitia (2016).

O sínodo arquidiocesano também meditou sobre estas 
questões. No instrumento de trabalho que está é estuda-
do em nossas assembleias regionais destaco.

Apesar de nossas famílias serem o grupo mais atingido 
com as mudanças, 91% dos católicos entrevistados con-
sideram a família importante para a sociedade. De nos-
sa parte, isso é uma motivação pastoral muito grande 
pois podemos claramente reverter o quadro social atual, 
marcado pelo indiferentismo religioso e o individualismo. 
Isso poder ser revertido com a tomada de consciência 
e com o nosso envolvimento pessoal na vida pastoral 
e na evangelização. A fé vem pela pregação. Por isso, 
a importância da participação da missa e de encontros 
que formem a nossa identidade católica.

A transmissão da fé foi outro ponto elencado sendo que 
89% dos católicos acham importante que seus filhos 
se tornem católicos. Porém, isso exige uma reflexão de 
nossa parte quanto a importância da catequese como 
base fundamental do processo de iniciação a vida a vida 
cristã, porque 74,82% tem seus filhos na catequese.

Para nossa surpresa, 87% dos entrevistados tiveram 
seus filhos batizados na Igreja Católica e 92% dos filhos 
dos católicos entrevistados já sabem rezar.

Assim, a resposta para a pergunta a família para onde 
vai, está dentro de cada um dos membros de nossas 
famílias quando assumem de fato seu papel na Igreja e 
sociedade. A comunidade paroquial, não pode ser vista 
como um grande dispensador dos sacramentos.

A Igreja é uma grande família, e há lugar para todos, 
onde nós seus filhos, desejamos somente antecipar aqui 
na terra a realidade do céu. 

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva 
Pároco e Reitor 

SEMANA DA FAMÍLIA NO SANTUÁRIO
Programação de 10 a 18 de Agosto de 2019



2   •   DÍZIMO

mensagem do Dízimo: Dízimo: Deus se faz família viver em comunhão

A maior prova da comunhão com 
Deus é a nossa prática de vivencia 
familiar. Deus ao nosso encontro. A 
Palavra de Deus, está repleta, de 
momentos onde Deus de maneira 
muito amorosa, mostra seu amor 
generoso com seu povo.
Em  Gn 18 no qual Deus promete 
a Abraão uma descendência. Ele 
já era um senhor bem idoso junto 
com sua esposa não poderia ter 
filhos. Deus o surpreende e faz 
uma promessa. Uma descendência 
mais numerosa que os grãos de 
areia. Promeça feita promessa 
cumprida, nasce Isac! 
Outro personagem bíblico que 
carrega consigo o sinal da 

DIZIMISTAS  ANIVERSARIANTES DE agosto

Ana de Jesus Franco
Antonio Bortali
Bartira Motta
Carlos Alberto Grispino
Caroline Rosa Campos
Cicero Gomes da Silva
Cleonice Tozzi
Elisângela da Fonseca Nascimento
Ellinton Carlos Paladino
Franciely Santos Bertoleza
Francisca Eloneide Farias Vieira
Francisca Joara D’arc de Souza
Gildete Batista dos Santos
Ilma Augusto Vieira
Inês de Souza Molina

Ivo Firmino de Matos
Izidoro Borghi Gatti
Ivonete Santos da Silva
José Cláudio Simoncelo
José Geraldo Rocha
José Guilherme de Souza
José Roque da Paixão Alves
Katiane dos Santos Soares
Marcia Regina Penha
Maria Aparecida Fragoso Colasso
Maria Augusta de Souza Ballotin
Maria Clara Ribeiro da Silva
Maria Cristina Russo Mota
Maria das Graças Xavier dos Santos
Maria de Deus Costa

Gabriela Soares de Araujo
Gilda Cosentino
Ivonete Santos da Silva

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS

Milton Gonçalves da Cruz
Walter Aparecida dos Santos

Maria Lucia Teixeira Rodrigues
Maria Teresa F. Fernandes
Maria Teresa Vidal
Raissa Aparecida Souza Nunes
Roberto Sandes
Sandra Ap. dos Santos Dolrioglo
Sergio Buscarioli
Sueli Tereza Baron Mantelli
Valmir Rodrigues de Oliveira
Valquiria Maria Freire
Vania Bosquet Maeda
Vilva Biazon Gongora
Wilson Lopes

providência de Deus é Jó (1 - 42). Perdeu tudo, seus bens, sua família, 
ficou doente, mas não perdeu sua fé em Deus. Foi a sua fé que o sustentou 
e o fez ter confiança de que nunca estaria sozinho.  
O que faz a nossa motivação acontecer é a nossa vida de fé em Deus. 
Neste Deus que nos dar a inteligência e força para que a cada dia 
possamos ir atrás de nossos anseios, necessidades e prosperidade.
O dizimista fiel carrega consigo estas marcas: crer que a promessa vem 
de Deus e por isso ela é infalível. Jamais esquece que Deus está consigo 
apesar de todas as provações. 
Assim, para que outros tenham a mesma alegria de encontro festivo com 
Deus, na palavra, na catequese e na eucaristia, devolvo em forma dizimo 
o que ele me concedeu como graça e como dom. 

CONSAGRAÇÃO DOS DIZIMISTAS 
DO SANTUÁRIO A NOSSA SENHORA APARECIDA
Senhora Aparecida, eu me consagro todo a vós, para sempre 
Vós louvar, para que que possa vos sempre vos amar. 
Consagro a minha língua para que vos louve. Consagro o 
meu coração para que eu seja totalmente vosso. 
Acolhei-me ó Mãe Aparecida debaixo de vossa proteção e 
socorrei-me em todas as minhas necessidades e sobretudo 
na hora de minha morte 
E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-
me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém 

SORTEIO DOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO: No dia 7 de Julho foram sorteadas 4 Kits contendo uma  Bíblia 
e um Chaveiro. Os contemplados foram: Joaquina Barbosa de Mello, Julieta Ignez Colonello Pivate, Marcos Antonio A. de Matos, Natalina 
Martins Miranda . O próximo sorteio será dia 4 de Agosto.

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO MÊS DE JULHO 
No dia 7 de Julho foram sorteados 4 Kit contendo uma Bíblia 
e um Chaveiro. Os sorteados foram: Elisangela da Fonseca 

Nascimento, Fábio Morandi, Valquiria Maria Freire e 
Zélia Coscarelli Revi. 

O próximo sorteio será dia 4 de Agosto.

A Pastoral do dizimo, em especial, o Pe. Zacarias Jose, reitor do santuário deseja efusivas bençãos de Deus sobre os seguintes irmãos: 

Agradeço imensamente a adesão dos novos dizimistas e invoco 
das bençãos de Deus sobre vossos projetos. Sejam bem-vindos. 

Como eles, venha você também e faça parte desta grande família! 

Com a sua ajuda con-
seguimos executar os 
seguintes serviços em 
julho:
Aquisição de material 
para o culto, vinho, 
hóstias e velas, flo-
res para o Presbitério, 
aquisição de jogos no-
vos de alfaias, capas 
para lecionários, troca 
de lâmpadas queima-
das, instalação de um 
interruptor no coro, 
pagamentos de encar-
gos de funcionários, 
pagamentos de água, 
luz, telefone, internet, 
manutenção de dois 
padres (pároco e vigário 
paroquial),  ajuda aos 
seminaristas e seminá-
rio Bom Pastor. 

Deus prove tudo 
isso graças a sua 

generosidade. 



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
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 12h 
e das 13h às 17h e 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.

SIA V OS

Oração pelas vocações 
sacerdotais 
Teremos dois momentos no santuário, 
dia 01/08 quinta as 17h e dia 02/08 as 
18h30, a primeira sexta em seguida a 
missa. Convidado todo o apostolado 
da oração. A partir deste mês todas as 
sextas feiras, nas missas do santuário 
rezaremos pelas vocações sacerdo-
tais. 

Reunião do Conselho Pastoral 
Paroquial
Fica convidado os membros do conse-
lho pastoral, administrativo e demais 
membros para a reunião dia 03/08, as 
08h30. 

Reunião com ministros 
extraordinários da comunhão
03/08, as 17h15 teremos a reunião 
com os ministros extraordinário da 
sagrada comunhão com o reitor pe. 
Zacarias. 

Semana da Família de 
10 a 18 de agosto
Terá destaque em nossas agendas a 
semana da família. Não deixe de par-
ticipar. Será uma semana repleta de 
bençãos. 

Donativo para os carentes 17/08
Agradecemos imensamente a cola-
boração da doação de alimentos aos 
necessitados. O santuário precisa da 
doação de gêneros alimentícios que 
serão doados aos carentes e a Missão 
Belém. No próximo 17/08 será entre-
gue as cestas aos assistidos. Todos 
os meses o santuário ajuda centenas 
de famílias com a sua ajuda. Agrade-
cemos a Pastoral da Caridade pela 
sua valiosa ajuda. 

Curso Bíblico Paroquial 
Teremos em agosto e setembro o cur-
so bíblico paroquial. Veja o calendário 
das datas. Este ano da Igreja propõe 
estudarmos a 1º carta de São João. 
Convide parentes e amigos. O tema 
será: “ele nos amou primeiro” 

PAROQUIAIS

Curso de Noivos 
Dia 24/08, das 07h30 as 18h, em 
nosso santuário teremos o Cur-
so de Noivo. Sempre é um es-
paço de troca de experiencias e 
conhecimento sobre o amor hu-
mano. Inscrições na secretaria. 

Oficinas de oração e vida
Venha conhecer esta nova forma 
de orar com o Senhor. Trata-se 
de uma excelente forma de en-
contro com o Senhor. Segunda 
feira das 19h30 às 21h30. A par-
tir de agosto também em novo 
dia e horário: as quintas-feiras 
das 14h às 16h. Venha participar 
conosco!

Aberta as inscrições para 
catequese com adultos 
Se você não pode ainda rece-
ber os sacramentos da iniciação 
a vida cristã. Batismo, Crisma 
e Eucaristia, venha participar 
conosco: Nossos horários de 
encontros são: sábado das 14h 
às 17h, terça das 19h às 20h30. 
Pede-se os seguintes documen-
tos: cópia da certidão de batismo 
e RG.

Visita aos doentes
Está à disposição a Pastoral da 
Saúde do Santuário para a visita 
aos doentes. Por favor procurar 
a secretaria. Também o agen-
damento de visita aos doentes 
e bênção das casas, com os 
padres do Santuário. Por favor 
agendar com as secretarias do 
santuário.

Reunião de coroinhas e 
cerimoniarios
Sempre aos domingos das 
15h30 às 17h30 nossas reu-
niões. Retornaremos nossas 
atividades com as formações 
praticas, com o reitor e os semi-
naristas teólogos. Especialmen-
te as crianças e adolescentes 
convidados a participar. 

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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Nós o amamos porque ele 
nos amou primeiro
O mês de setembro se tornou 
referência para o estudo e a 
contemplação da Palavra de 
Deus, tornando-se em todo o 
Brasil, desde 1971, o Mês da Bí-
blia. Desde o Concílio Vaticano 
II, convocado em dezembro de 
1961, pelo papa João XXIII, a 
Bíblia ocupou espaço privilegia-
do na família, nos círculos bíbli-
cos, na catequese, 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 Episco-
pal Pastoral para a Animação 

Bíblico-Catequética da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
dando continuidade ao ciclo do tema 
“Para que n’Ele nossos povos tenham 
vida” propôs para o Mês da Bíblia o es-
tudo da Primeira Carta de João, com 
destaque 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 
Carvalho Paiva

CURSO BÍBLICO SOBRE O MÊS DA 
BÍBLIA EM AGOSTO E SETEMBRO

Gratuito

LITURGIA 
DIÁRIA 

(adquira na ??????

4   •   COMUNICADOS GERAIS E APOIADORES

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: 1500 exemplares

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


