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PALAVRA DO REITOR

“Viva Mãe de Deus e nossa sem pecado concebida, 
salve a virgem Imaculada, o Senhora Aparecida” 

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva 
Pároco e Reitor 

Sim, Maria é nossa grandiosa Mãe a 
qual todos os dias oferecemos nossa 
vida. Deixou-nos exemplo bonito de 
convivência e comunhão espiritual 
com Deus, através dos irmãos e irmãs. 
Venerada entre os cristãos especial-
mente os católicos é modelo de vida e 
de santidade. 

Foi aquela que apontou o Cristo, o 
Messias. As suas festas e solenidades 
demonstram isso, vejamos: 

No dia 08 de setembro celebramos a 
natividade de Nossa Senhora é sua 
memória é invocada como Mãe da 
Esperança para o mundo e aurora da 
salvação para todos os povos. 

Visita a sua prima Isabel, festa do dia 31 
de maio, onde na simplicidade é procla-
mada Mãe do Salvador e entoa do mais 
belo cântico da Bíblia; o Magnificat. 

Maria é também, a mulher do sofri-
mento, Senhora das Dores, celebrada 
no dia 15 de setembro, logo após a 
festa da Exaltação da Santa Cruz.

Já no dia 02 de fevereiro é invocada 
a memória de Nossa Senhora, como 
aquela que apresenta seu filho que é 
luz para o mundo. 

Algumas festas, celebradas de manei-
ra local, ganharam lugar no calendário 
romano e agora são celebradas em 
todo o mundo. 

O 12 de outubro
O Brasil no dia 12 de outubro venera Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida, ganhou o 
título também das autoridades civis e eclesi-
ásticas, de Padroeira e Rainha do Brasil. 

O maior sinal de Nossa Senhora Aparecida é 
sair das águas e os peixes aparecem. 

Ela é aquela que mostrou sua grandiosidade 
cuidando principalmente daqueles que não ti-
nham quem cuidasse, os doentes, os pobres 
e desprotegidos. 

A Igreja, serva e pobre
Cuidou o povo de Deus de um lugar digno, 
para a veneração de Nossa Senhora. Logo 
depois, os padres tiveram o cuidado de erigir 
uma capela e depois aquela bela basílica onde 
hoje é o Santuário Nacional de Aparecida. 

A devoção criou laços em muitos lugares e 
chegou à colina do Ipiranga. Palco de inúme-
ros cenários históricos, agora vai acolher o 
belo templo. 

Dom José de Gaspar Afonsenca e Silva, mo-
vido por zelo pastoral e visão evangelizadora 
deu posse ao novo pároco da “Parochia de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida da 
Várzea do Ipiranga o digníssimo  Pe. Mario 
Marques e Serra” e edificar aqui o belo tem-
plo neo gótico rico em detalhes que pudesse 
acolher para todo o sempre a bela imagem 
que percorreu o congresso eucarístico de 
1942. 

O congresso de 1942 
Em 1942 a Igreja do Brasil celebrou 
o 4º Congresso Eucarístico; o marco 
mais forte do catolicismo da cidade de 
São Paulo. Havia filas para confissão, 
centenas de crianças fizeram a primei-
ra eucaristia. Imagino o clima de fé e 
respeito que a cidade vivia.

Padre Mario e os primeiros paro-
quianos, desbravaram a cidade com 
este belo templo. Zelaram para que 
a imagem de Nossa Senhora fosse 
divulgada.

Hoje somos chamados a dar firmeza 
ao clamor que Maria faz ao seu povo 
para seguir seu Filho Jesus. “Fazei o 
que ele vos disser” 

Convoco os católico 
de nosso bairro 

para participar do dia 
12 de outubro. 

Prepare uma 
boa confissão, celebre com 

alegria 
a novena de Nossa 

Senhora Aparecida! 

Quero agradecer o sim dado com generosidade e comprometimento de vocês nesta 77º Festa de Nossa Senhora Aparecida. 
Foram meses preparando este dia para que fosse celebrado com toda dignidade que merece. Deus lhes abençoe por tudo. 
Agradeço, as inúmeras doações!!! Nós, padres e diácono do santuário, servidores do altar e do povo de Deus, agradecemos 
e rezamos por todos vocês! 

Meus queridos voluntários(as), 



ROMARIA DO SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO 
AO SANTUáRIO NACIONAL

Participemos deste grande 
momento de oração e encontro

DIA 26 DE OUTUBRO (SÁBADO)
Saída às 06h, retorno às 18h

Adquira sua passagem na secretaria da igreja 

2   •   DÍZIMO

mensagem do Dízimo:
 “Fazei tudo o que ele vos disser;” 

DIZIMISTAS  ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

Adelaide Alves de Amorim
Adriana Nordi
Alberto Ferreira Marques
Ana Maria do Nascimento
Ana Paula Ceolim Amadio
Antonio Blefari
Antonio José Jekl
Antonio Moura Primo
Antonio Talarico
Ari Candido Moraes
Azilá Barbara dos Santos
Carolina Oliveira Rodrigues
Cecilia dos Reis Alvares
Cecilia Moreira Serra
Cicera Almeida dos Santos

Deoclesiano Silva Junior
Diego Borges da Silva
Edilene Fernandes da S. Lopes
Elisa Almendro
Fátima Aparecida Santos Campos
Francisca Heronilda da S. Sousa
Francisco Alcimar Matias
Francisco das Chagas Carv. Araujo
Francisco Nilo dos Reis Santos
Francisco Paes de Andrade
Ilze Manieli Suzano
Iracema Manseira Amaral
Irene Vecchio
Jackson Antonio da Silva
Jair Faustino de Andrade

Anderson Ap. G. Fernandes
Edimilson Alves de Pontes
Elenice Prospero dos Santos
Eleonora Saverbonn Santana

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Iêda Edna de Aguilar Rocha
Lia Amaral L. J. de Almeida
Odair Landemberger
Olária Ap.Fassão Machado

João Batista de Sousa
Joaquim José dos Reis
José Antonio de Oliveira
José de Oliveira Gonçalves
José Evaldo de Souza
José Francisco da Silva Junior
Katia Miyarato
Marcos Murata
Maria Aparecida Vilela 
Maria de Fatima R. A. Oliveira
Maria Lucia Neves de Oliveira
Mauri Massani Fanji
Milton Gonçalves da Cruz
Ordalina Lacerda Borges
Paulo Roberto Rorato

SORTEIO DOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO: No dia 01 de setembro foram sorteados 4 Kits contendo 
uma Bíblia e um Chaveiro. Os contemplados foram: Ana Lucia Moreira Marques, Maria da Conceição Carvalho de Oliveira Camara,  
Mileide Rosin Brambilla e Rogerio Schneid . Oa próximo sorteio será dia 06 de outubro.

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO 
MÊS DE SETEMBRO

No dia 01 de setembro foram sorteados 4 Kit 
proteção de Nossa Senhora Aparecida. Os 
sorteados foram: Carlos Guerino Conforte, 
Juliana P. Vilela de Pinho, Sandra Regina G. 
Silva e Wagner Ap. de França. 
O próximo sorteio será dia 06 de outubro.

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! 

Com estas palavras 
Maria Santíssima foi 
sinal da providência 
divina na vida de um 
casal, que ao fazer 

sua festa de casamento percebeu que não ti-
nha mais vinho. As festas de casamento dura-
vam dias, por isso, as guarnições de comida e 
bebidas eram grandes. Jesus, sua mãe suas 
amigas e seus discípulos foram convidados 
para esta bela celebração. 
Jesus, segundo o evangelho de São João, 
o evangelho dos sinais, escolhe uma festa 
de casamento para manifestar o seu “poder 
serviço” transformando a água em vinho, ou 
seja, devolve a esperança para quem andava 
na tristeza e na incerteza. 
A atitude de Jesus foi de profunda obediência 
à sua mãe, mesmo questionando-a: “mulher a 
minha hora ainda não chegou” 
Em nossa vida cotidiana, somos continua-
mente, impedidos a pensar: o que fazer com 
estas situações? Como agir diante daquela 
situação? A resposta vem das palavras de 
Maria aos serventes? “Fazei o que ele vos 

disser” assim, como saber o Jesus diz?  No 
meio de dúvidas e incertezas da vida apre-
sento quatro passos fundamentais para tomar 
mais intimidade a dar um passo sólido e firme 
em qualquer decisão:
Silencie seu coração: não precisa começar 
a dizer para os outros o que você quer fazer. 
Reze estes dias. Celebre Deus dentro do seu 
coração. E no silêncio que Deus se manifesta. 
Há horas que falamos poucos e escutamos 
muito. Recorde-se que as maiores decisões 
do mundo foram tomadas no silêncio. Veja Je-
sus no horto das oliveiras. Ficou em silêncio. 
Reze com os salmos: os salmos são uma 
poderosa oração da Igreja para todas as si-
tuações. A oração bem realizada motiva nos-
sa vida. Torna-nos mais íntimos com o Senhor. 
Selecione melhor sua rede de amigos: 
Jesus somente foi naquele casamento 
porque fazia parte de pessoas conhecidas. 
Estas pessoas gostavam de ouvir Jesus, sua 
conversa, e suas histórias. Jesus fazia tudo 
isso de maneira a construir uma consciência 
de vida no outro. Ele mudou consciências e por 
consequências transformou comportamentos. 
Foi capaz de fazer quem não tinha valor algum 
repensasse a sua vida e percebesse seu valor 
na sociedade. Jesus fez o povo de seu tempo 

pensar; que formar um grupo de discípulos 
configurados na sua própria imagem. 
Perceba seu lugar dentro da sociedade: 
Jesus foi capaz de perceber seu lugar na 
sociedade, questionou o templo, ouvindo 
os pobres e fazendo-os perceber que 
ajudar-se é a melhor solução, partilhando 
com quem nada tem! A fraternidade e a 
solidariedade é algo fundamental para a 
vida de quem segue o mestre.
Minha fé é expressa pelas obras que 
prático, seja no anúncio da Palavra, seja na 
minha ajuda monetária para participar mais 
efetivamente da obra da evangelização. 

Priscila Santos Avilez
Rita de Cassia do Nasc. Oliveira
Rosemeire Santos Brandão
Rosiane Maria Evangelista
Samuel Galvão Nunes
Sandra Ramos da Gama
Sidália Pommê Gomes da Silva
Silvio Figueiredo Bedine
Sirlene Galvão de Oliveira Nunes
Terezinha de Jesus da Cruz
Valéria Seolin Zacaria
Vanilde Soares de Araujo
Vita Viana Monteiro

Raimundo Sá de Azevedo
Rosa Mercês F. de Godoy
Sandra Mansur
Shirley de Carvalho
Terezinha Vasc. Andrade
Zuleide R. da Silva



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 
intenção dos enfermos, desem-
pregados 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. 

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 PAROQUIAIS Normas para Batismo 
no Santuário Nossa 
Senhora Aparecida 

(Segundo o Diretório dos 
Sacramentos da Arquidio-
cese 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 
domingos 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.

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 Arquid-
iocesana e coroação de 
Nossa Senhora pelas 
crianças: 18h

QUERMESSE
Das 07h às 22h

ESPECIAL
Bolo de Nossa Senhora

Novena
De 03 a 11 de outubro

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA NO 
SANTUÁRIO
Será um momento de entrega 
ao Senhor. Dia 02/10 (quinta) às 
17h, e no dia 04(sexta-feira) às 
18h30 em seguida a missa. Par-
ticipemos

MISSA COM VOLUNTÁRIOS E 
CONVIVÊNCIA
Será dia 05/10(sábado) às 16h 
a missa seguida de encontro de 
oração e convivência.  

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 quin-
tas-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 conosco. 
Informações nos seguintes 
dias e horários: sábado das 
14h às 17h, terça das 19h às 
20h30. 

DOAÇÃO AOS CARENTES
Graças a generosidade de vo-
cês já conseguimos ajudar nos-
sas famílias e outras mais. Agra-
decemos e pedimos ainda mais 
sua generosidade.

NOSSA SENHORA APARECIDA
77a Festa da Padroeira do Brasil

RETIRE A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NA SECRETÁRIA DA IGREJA 

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

Precisamos da doação 
de itens para a festa 

de Nossa Senhora 
Aparecida: óleo, creme 

de leite, leite 
condensado, molho de 

tomate, macarrão

DOAÇÕES 
PARA A FESTA DE 
NOSSA SENHORA 

APARECIDA

Entregue sua doação na 
secretaria no horário de 

atendimento.
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A pAstorAl dA criAnçA

 precisA dA doAção de

 brinquedos pArA A 
festA do diA 

dAs criAnçAs. 

Entregue os brinquedos na secretaria no horário de atendimento.

DOAÇÃO DE 
BRINQUEDOS 

PARA AS 
CRIANÇAS

VISITE A LOJA 
DO SANTUÁRIO

VENHA CONHECER A NOSSA LOJA!

Temos um espaço onde você encontra 
uma série 
de produtos 
religiosos para 
a sua edificação 
espiritual. Vejam 
a Liturgia Diária, 
é um exemplo 
de um material 
muito bom para 
acompanhar a Palavra de Deus diária. 

Acompanhe 
as leituras da 
Missa  como a 
Liturgia Diária. 

Adquira a sua na loja do Santuário

Brinquedos para crianças de 0 a 12 anos

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: 2000 exemplares

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


