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...e sereis 
minhas testemunhas ... 

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva 
Pároco e Reitor 

No livro de Atos dos Apóstolos capítulo, 1 verso 8 Jesus enaltece 
a força que controlaria toda a vida da Igreja no início da pregação 
apostólica. Não é uma força humana, que se desfaz e desanima, mas 
uma força que veem do Espírito Santo, capaz de gerar no coração 
humano: perseverança, entusiasmo, autodomínio e muita vontade de 
ser um sinal do Reino de Deus!

Em tempos de individualismo, o testemunho da fé tornou-se algo mui-
to efêmero. Já para responder aos católicos do mundo inteiro, o então 
Cardeal Bergoglio, redator do documento latino Americano de Apa-
recida (2007) apresenta cinco passos firmes que os católicos devem 
fazer em um bom processo de formação de discípulos missionários: 
a) 10 - O encontro com Jesus, o Cristo: o Senhor nos chama pelo 
nome, com  a nossa identidade, nos remete a pensar nos primeiros 
sacramentos da nossa fé católica, batismo, crisma e eucaristia. O 
encontro com Jesus, sua vida e história, deve ter o fio condutor da 
vida do cristão. Sem o querigma (vida pública de Jesus, paixão, morte 
e ressureição) a vida cristã entre em um grande vazio; b) 20 - A con-
versão: ouvir Jesus causou admiração e por isso gerou a conversão. 
Conhece-lo muda a forma de agir diante das várias situações da so-
ciedade. Aceita-se melhor a cruz, como nosso caminho de salvação. 
É no batismo e na reconciliação que se atualiza a redenção de Cristo; 
c) 30 - O discipulado: É o amadurecimento do meu amor ao segui-
mento de Jesus, já as chateações do mundo não me fazem cair mais, 
mesmo conhecendo os limites de cada um, tenho minha fé focada no 
Cristo. Por isso, o estudo da catequese, não termina quando apenas 
recebo os sacramentos, mas continua de forma continua; d) 40 - A 
comunhão: Não existe comunhão fora de nossas famílias, nas paró-
quias, nas comunidades, assim o discípulo é aquele que participa da 
vida da Igreja; e) 50 - A missão: à medida que conhece o seu Senhor 
e o ama, tem vontade de levá-lo a tantos quanto precisam. Ser dis-
cípulo é ser missionário, são dois atributos unidos a vida do católico. 

Assim, estas reflexões sirvam para que a nossa edificação espiritual 
aconteça concretamente. Neste mês de setembro dediquemos este 
tempo favorável para dar restas respostas de fé as pessoas que nos 
procuram. Sejamos discípulos de missionários de Jesus o Cristo se-
jamos ...testemunhas fieis do Senhor. 
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mensagem do Dízimo: “enviai Senhor operários para a messe...“

DIZIMISTAS  ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

Alexandra Alves Ferreira
Alzenir Oliveira Tiago
Ana Gomes Lima
Ana Lucia Moreira Marques
Ana Maria de Oliveira Borges
Ana Maria do Nascimento
Ana Paula de Assunção Silva
Angela Elvira Viña da Silva
Antonio Marques de Almeida Manso
Antonio Soares de Abreu
Cecilia Haro Shimabuko
Clarice Rodrigues da Silva
Cleide Pereira de Oliveira
Cleusa Maia Santos
Deise Santos Silva
Dicler Ricardo Tinelli
Édipo de Oliveira Barros
Edson de Silva

Elizabete Alves da Cruz
Eliana Jubert Rocha
Eliane Miyuki Kohatsu
Hortência Oliveira Bontempi
Iracy Baseto
Ivete Becaro Moura
Jair Pereira
José Romildo de Andrade Mota
Jurandira das Dores de Paulo
Juscelino Tavares de Matos
Maria Alcinda Portela
Maria Alves Bezerra
Maria Aparecida da Silva
Maria Arminda Pedro Baron
Maria Claudiana Cavalcante Alencar
Maria da Conceição Carvalho de Oliveira Camara
Maria da Penha Hipolito Ruzante
Maria de Nazaré Vaz Vilela

Adriana Moura Magalhães
Carlos Guerino Conforte
Juliana Pereira Vilela de Pinho
Luiz Francisco de A. Carvalho
Luiza Shigueko Moritani

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS

Sandra Regina Gomes Silva
Silvia Elaine B. Conforte
Wagner Aparecido de França
Wagner Luis Santos Oliveira

Maurilio de Jesus Souza
Mileide Rosin Brambilla
Nazira Nachabe Ortega
Olga de Castro Rossini
Osmarina Alves do Nascimento
Patricia Fiori Florentino
Paulo Augusto de Andrade Oliveira
Ricardo de Souza do Valle
Roberto Bibancos
Rogério Pelizzari de Andrade
Rogerio Schneid
Roque Benedito O. Campos
Rosalia Santana S. Macedo
Sergio de Biaze
Simoni Maria Ribeiro
Thais de Oliveira Borges
Uilson Alves dos Santos
Valéria Aparecida Cintra

SORTEIO DOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO: No dia 4 de agosto foram sorteadas 4 Kits contendo uma 
Bíblia e um Chaveiro. Os contemplados foram: Ivonete Santos da Silva, José Roque da Paixão Alves, Roberto Sandes e Valmir Rodrigues 
de Oliveira. O próximo sorteio será dia 01 de setembro.

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO MÊS DE AGOSTO 
No dia 04 de agosto foram sorteados 4 Kits contendo uma 
bíblia e um chaveiro. Os sorteados foram: Gabriela Soares 

de Araujo, Mariza A. S. Gimenez Garcia, Milton Gonçalves da 
Cruz e Walter Aparecido dos Santos. 

O próximo sorteio será dia 01 de setembro.

A Pastoral do dízimo, em especial, o Pe. Zacarias José, reitor do santuário deseja efusivas bênçãos 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! 

INVESTIMENTOS PASTORAIS
Neste mês de agosto foram reali-
zados os seguintes investimentos 
pastorais: aquisição de uma caixa 
de som para reuniões, manutenção 
da estrutura administrativa, côn-
gruas e espórtulas dos sacerdotes 
e diáconos, aquisição de materiais 
formativos (livros  para encontros), 
confecção de material para divul-
gação da pastoral, trocas de lâm-
padas queimadas, troca de fecha-
duras, restauro de livros litúrgicos 
(missais), flores para as missas 
dominicais, toalhas para o altar, vi-
nho, hóstias e velas, limpeza e or-
ganização dos espaços, aquisição 
de impressora. Tudo isso somente 
foi possível com a sua participação 
na vida do santuário. 

Deus o abençoe! 
Continue ajudando a deixar 

a casa de Nossa Senhora 
Aparecida mais aconchegante!

A força e a riqueza da Igreja 
não é material, mas sim ima-
terial. Ela é a presença de 
cada leigo e leiga que se dis-
põe a trabalhar para a messe 
do Senhor. 
No serviço ministerial que 
cada batizado é chamado 

a vivenciar está no anúncio da catequese, a vida litúrgica da 
Igreja, o trabalho social das comunidades e organismos, a vida 
missionária dos católicos, que acontecem de forma concreta 
quando proclamamos a Palavra de Deus para quem precisa.
Para que o tudo possa acontecer, precisamos ter clareza dos 
recursos a serem aplicados nos vários seguimentos da vida 
comunitária. Por isso, o dízimo é uma expressão concreta da 

nossa participação material 
nesta realidade imaterial. Ao 
devolver o dízimo, nos abrimos  
a esta realidade. 
Não importa o valor que você 
está devolvendo ao Senhor. 
Oferte livre e conscientemente 
e tenha certeza que o Senhor 
está contigo. Muitas bençãos 
de Deus acontecerão em sua 
vida. 
Para fazer sua adesão, procure 
a secretaria paroquial em nosso 
horário de atendimento. Deus o 
abençoe grandiosamente. 

O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, saúda to-
dos os casais que no próximo dia 07 de setembro às 11h recebe-
rão o sacramento do Matrimônio. 
Aos cerimonialistas (Pastoral Familiar) e a secretaria do santuário 
agradeço imensamente. 

Casamento Comunitário 2019

Com estima e benção a todos. 
Pe. Zacarias Jose de Carvalho Paiva, pároco e reitor 



Horários  Do  Santuário
Missas 
Segunda-feira 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, 12h, 15h e 19h30 em 
louvor a N. Sra. Aparecida na in-
tenção dos enfermos, desempre-
gados 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. 
Terço luminoso 
Todo segundo sábado de cada mês 
após a missa das 16h. 
Atendimento sacerdotal
Confissões: Segunda a quinta-
-feira das 14h30 às 18h, sexta-fei-
ra das 9h às 12h e das 14h30 às 
18h e sábado das 14h às 17h. 
Atendimento Sacerdotal: Segun-
da a sexta-feira das 14h30 às 17h45 
e sábado das 14h30 às 17h30.
ATENÇÃO AO HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO DO SANTUÁRIO
Segunda a sexta-feira das 8h 
às 12h45 e das 13h às 19h30 
(impreterivelmente) e
Sábado das 8h às 12h e das 
13h30 às 18h.
Reuniões e atividades pastorais 
devem encerrar às 22h (imprete-
rivelmente) (tais horários devem 
ser observados devido o horá-
rio de trabalho dos colaborado-
res 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

ENCONTRO PESSOAL COM CRISTO
Quer conhecer bem melhor Je-
sus? Ama-lo para segui-lo? O 
EPC, quer apresentar da forma 
mais clara possível a presença 
de Jesus. Venha participar com 
a gente. Será dia 14.09, das 
08h às 17h. O encontro é gra-
tuito basta participar. 

ENSAIO PARA COROAÇÃO
Todos os anos, no dia 12 de ou-
tubro é realizada uma bonita co-
ração de Nossa Senhora Apare-
cida. Especialmente as crianças 
são convidadas a participar. Para 
isso teremos os ensaios, aos 
sábados, às 10h. Vamos incen-
tivar as crianças a participarem. 

CURSO BÍBLICO PAROQUIAL
A pesquisa sinodal realizada o 
ano passado revelou uma grande 
necessidade de formação bíblica. 
Neste mês setembro teremos 
encontros bíblicos nos seguin-
tes dias: 04, 11, 18 e 25 sempre 
na missa das 19h30. Traga sua 
bíblia para aproveitar. Os temas 
serão as Cartas de São João. 

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS 
No dia 21.09, às 14h em nosso 
Santuário acontecerá a escuta 
da Palavra. Será um encontro 
de leitura orante da Palavra de 
Deus oferecido pelo Arsenal da 
Esperança. Convidamos a todos 
que participem. 

ENCONTRO DOS CORAIS
Nossa Paróquia Santuário aco-
lherá dia 22.09, domingo após 
a missa das 18h e encontro dos 
Corais. Teremos boas peças 
musicais apresentadas, convido 
todos que participem. 

TARDE DE LOUVOR
Dia 28.09, a partir das 14h tere-
mos em nosso santuário um mo-
mento de oração com os Jovens 
e o ministério Fonte de Louvor. 
Convidamos todos que partici-
pem de mais esta iniciativa. 

PAROQUIAIS

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA  
É uma nova forma de orar. São 
15 encontros e servem para 
ajudar a nossa vida de oração. 
Venha participar. Segunda-
feira das 19h30 às 21h30 e as 
quintas-feiras das 14h às 16h. 
Venha participar conosco! 

ABERTA AS INSCRIÇÕES PARA 
CATEQUESE COM ADULTOS
Nosso santuário está sempre 
disposto a acolher adultos para 
serem iniciados na vida de fé 
católica. Se você não recebeu os 
sacramentos do batismo, crisma 
e eucaristia venha participar co-
nosco. Informações nos seguin-
tes dias e horários: sábado das 
14h às 17h, terça das 19h às 
20h30. 

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
AOS CARENTES
Graças a generosidade de 
vocês já conseguimos ajudar 
nossas famílias e outras mais. 
Agradecemos e pedimos ainda 
mais sua generosidade.

VISITA AOS DOENTES
Os sacerdotes e a pastoral da 
saúde estão à disposição para 
visita aos doentes. Por favor 
encaminhar nomes na secreta-
ria do santuário.

VISITA A LOJA DO SANTUÁRIO
Temos um espaço onde você 
encontra uma série de produtos 
religiosos para a sua edificação 
espiritual. Vejam a Liturgia Diá-
ria, é um exemplo de um mate-
rial muito bom para acompanhar 
a Palavra de Deus diária. 

REUNIÃO DE COROINHAS E 
CERIMONIÁRIOS 
Sempre aos domingos das 
15h30 às 17h30 nossas reuni-
ões. Estamos realizando as for-
mações práticas, com o reitor e 
os seminaristas teólogos. Espe-
cialmente as crianças e adoles-
centes convidados a participar.

Normas para Batismo 
no Santuário Nossa 
Senhora Aparecida 

(Segundo o Diretório dos Sa-
cramentos 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, Cer-
tidão 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 do-
mingos após a missa das 10h. 
O batizado é de um número 
limitado de crianças. 
A espórtula cobrada é de R$ 
100,00.
Inscrições podem ser rea-
lizadas na secretaria paro-
quial no seguintes dias:
Segunda a quinta-feira das 9h 
às 12h e das 13h às 18h.

Acompanhe 
as leituras 

da Missa  
como a 
Liturgia 

Diária. 
Adquira a 

sua na loja 
do Santuário
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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

ARTIGOS RELIGIOSOS

BÍBLIAS, 
TERÇOS,
IMAGENS, 
MEDALHAS, 
CHAVEIROS, 
E MUITO MAIS!

VENHA CONHECER 
A NOSSA LOJA!

OUTUBRO
MÊS DE NOSSA 

SENHORA APARECIDA

óleo, creme de leite, 
leite condensado, 

molho de tomate e 
macarrão

Entregue sua doação na 
secretaria no horário de 

atendimento.

Estamos preparando 
a grande festa para 

homenagear a nossa 
Padroeira, e você 

pode participar deste 
momento tão especial 

doando itens para a 
festa: 

77a Festa
da Padroeira do Brasil

12 de outubro
sábado

Missas:  05h30, 07h30, 
08h30, 10h, 11h30, 13h, 
14h30, 16h e 19h30
Procissão pelas ruas do 
bairro: 17h
Enfeite a frente de sua 
casa e de seu comércio 
para receber a benção!

Missa Campal Arquidioce-
sana e coroação de Nossa 
Senhora pelas crianças: 18h

QUERMESSE
Das 07h às 22h

ESPECIAL
Bolo de Nossa Senhora

ROMARIA DO SANTUÁRIO 
ARQUIDIOCESANO AO 

SANTUáRIO NACIONAL

DIA 26 DE OUTUBRO 
(SÁBADO)

Saída às 06h, 
Retorno às 18h

Adquira sua passagem na 
secretaria da igreja 

Novena
De 03 a 11 de outubro

A pastoral da criança
 precisa da doação de brinquedos 
para a festa do dia das crianças. 

Brinquedos para crianças 
de 0 a 12 anos 

Entregue os brinquedos na 
secretaria no horário de atendimento.

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS 
PARA AS CRIANÇAS
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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: 1000 exemplares

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


