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PALAVRA DO REITOR
A Nossa identidade católica: 

desafios e perspectivas!

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva Pároco e Reitor 

A nossa identidade católica é formada pela: sagrada 
escritura, pela tradição da Igreja e pelo magistério. Ao 
longo da história, esta identidade foi se configurando e se 
apresentando a sociedade. 

Talvez o maior desafios nos tempos atuais seja perceber este 
universo que os católicos devem ser mergulhados. A vida 
cotidiana e a rotina da sociedade, nos rouba, oportunidade 
ímpares de perceber a importância de firmar esta identidade 
católica diante da atualidade. 

A Palavra de Deus, ou seja, a Sagrada Escritura, como diz 
Paulo aos Romanos, é útil para ensinar e corrigir toda a 
pessoa humana. Hoje se perpetua em nossas comunidades, 
estudos da Palavra de Deus e a “leitura orante da Bíblia” 
como grande fonte inspiradora da vida espiritual. A Palavra 
de Deus não é um livro de “autoajuda”, ao contrário, é a 
Palavra de Deus revelada ao humano para dar sentido e 
significado a vida e a sua história. 

Após a morte dos apóstolos, as comunidades primitivas foram 
confiadas aos “padres da Igreja”, que foram responsáveis 
pela continuidade da missão da Igreja nascente. Assim, 
escreveram, a tradição da Igreja, interpretando o que os 
apóstolos deixaram. 

O Magistério da Igreja se faz presente na palavra do Papa, 
quando, ele na autoridade que lhe foi dada pelo colégio 
dos cardeais, fala, explica e expõe ao povo de Deus, sua 
catequese. Ao abordar algum tema de nossa vida de fé, o 
Santo Padre, sempre traz consigo o nosso Catecismo e o 
nosso código canônico, herança importante par dar as bases 
de nossa vida de fé. 

A Igreja, fundada por Cristo e manifestada no dia de 
Pentecostes, existe para salvar a pessoa humana de todo o 
tipo de pecado. Para dar sentido à vida cristã e antecipar a 
realidade do Reino de Deus. 

Assim, nós os católicos no novo milênio, temos que ter muito 
claro, que para enfrentar os desafios cotidianos; a indiferença 
da vida de fé, a superação de uma fé mágica, ora cheia de 
superstições, o isolamento dos cristãos, somente por de ser 
vencida com uma autentica iniciação à vida cristã, capaz 
de promover e reconhecer  o conhecimento  da fé mais 
embasado e concreto na pessoa de Jesus, o Cristo. 

ORAÇÃO PELOS FALECIDOS
Reunido a família ou mesmo sozinho pode fazer a sua 
oração pelos falecidos de sua família. 

Dir: Em nome do Pai do Filho do Espírito Santo 
Todos: Amém

Dir: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo do Amor do Pai e a 
comunhão do Espirito Santo estejam sempre conosco. 
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo

Salmo 129 (130)
Dir: O salmo 129 é a prece de uma pessoa que perde uma 
pessoa querida e no meio de sua angustia clama a Deus. 
Rezemos juntos:
Vossos ouvidos estejam bem atentos / ao clamor da minha 
prece!
Se levardes em conta nossas faltas quem haverá de subsistir?  
Mas em vós se encontra o perdão / eu vos temo e em vos 
espero.
No Senhor ponho a minha / esperança, / espero em sua palavra 
/ A minh’alma espera no Senhor / mais que o vigia pela aurora.
No Senhor se encontra toda graça / e copiosa redenção. / Ele 
vem libertar a Israel / de toda a sua culpa.

Oração para acender a vela pelos falecidos
Na nossa tradição cristã acender a vela representa o “Cristo 
que ilumina a nossa vida” e não deixa que perecemos na região 
da morte. No sábado santo, a Igreja acende o Círio Pascal e 
proclama glorioso que “Cristo Ressuscitou”. No dia de nosso 
batismo nossos pais e padrinhos recebem a luz que é Cristo 
para que sejamos iluminados e recordamos a luz verdadeira que 
é Cristo. No dia que recebemos pela primeira vez o Corpo e 
Sangue de Cristo, acendemos uma vela para recordar o nosso 
batismo e purificar o nosso corpo para receber a dádiva do 
Corpo e Sangue de Cristo. No dia que somos crismados fomos 
apresentados ao Bispo, sucessor dos apóstolos, e invoca a 
presença do Espírito Santo que é a luz e discernimento para a 
nossa vida. Hoje representando a entrada na eternidade destes 
nossos irmãos (as) acedemos esta vela que é a presença de 
Cristo que nunca desampara aqueles que chamou para si.

Dir: Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai 
a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a 
nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. 

Próximo dia 2 de novembro, teremos as 
missas como de Domingo, 07h, 08h30, 10h  
e 18h, venha celebra conosco a memória 
daqueles que estão na eternidade. 
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mensagem do Dízimo
Aplicações dos recursos 

do santuário

DIZIMISTAS  ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

Abelardo Lima Xavier
Ana Claudia de Lima Hernandes
Antonia Maria Ramos de Sousa
Antonio Alberto Rodrigues Moura
Antonio Aragão
Antonio Francisco de Melo
Antonio Pereira Santos
Caroline Liza Pereira
Delvanio Pereira dos Santos
Deomédia Ribeiro dos Santos
Eduardo Fauzi Soufia
Edvando Apolinário da Cunha
Gisleine Pelissari Garcia

Iara Rodrigues de Sousa
Ideli Aparecida Longo
Irene Gubert Rocha
Irene Salete Fernandes Silva
Izabel Alves dos Reis Almeida
Isaura M. Pacheco 
Jane Carlos de Jesus Barbosa
José Cícero da Silva
Leci Francelina Cavalcante
Manoel Correia de Araujo
Maria Ap. C. Scapuccin
Maria Ap. Dias Pereira Marbritis
Maria Coelho Alves

Amelia Cavalcante Pelizzari
Giane Saes Sanches
Iolita Pereira dos Santos
José Miguel dos Anjos

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Márcia Aparecida Pólo
Maria Helena Segura Perez
Nilma da Silva Santos 

Maria de Lourdes Avila Rizo
Maria Regina Albuquerque Tokuda
Marli Siqueira
Marluci Domingos da Costa
Mauro Gribl
Miriam Augusto Melo Leite
Mônica Curi Ventura Salle
Myldle Joyce Di Mori
Odete Aparecida Voltarelli
Patricia Serrato Choy
Paulo Roberto dos Santos
Polonia Lombardo
Renato Yiague

SORTEIO DOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO: No dia 06 de outubro foram sorteadas 4 Imagens de Nossa 
Senhora Aparecida. Os contemplados foram: Ilze Manieli Suzano, José Antonio de Oliveira, Mauri Massani Fanji e Sandra Ramos da 
Gama. O próximo sorteio será dia 03 de Novembro.

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO 
MÊS DE OUTUBRO

No dia 06 de Outubro  foram sorteadas 4 
Imagens de Nossa Senhora Aparecida. 
Os contemplados foram: Anderson Ap. G. 
Fernandes, Odair Landemberger, Raimundo 
Sá de Azevedo e Zuleide R. da Silva. 
O próximo sorteio será dia 03 de novembro.

“Bendito seja Deus pelo dom da vida de nossos irmãos e irmãs dizimistas neste mês de novembro. Desejo a todos vocês, saúde e paz 
e muitas bençãos de Deus nosso Pai.”  Pe. Zacarias

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 nestes meses foram in-
vestidos no santuário: aquisição de uma 
caixa de som, microfones, cabos e pedes-
tais para equipes de cantos, aquisição de 
microfone de mesa, aquisição de corpo-
rais e sanguíneos para as celebrações, 
limpeza de placas (ao fundo da igreja) 
restauro de placas antigas, troca de ex-
tintores, instalação de iluminação interna, 
manutenção de iluminação interna, troca 
das lâmpadas do globo, troca do led da 
cruz,  limpeza do globo e da cruz, aquisi-
ção de uma geladeira e forno grande, uma 
chocolateira e uma prensa de sanduiche 
para as festas, aquisição de um impresso-
ra, roupas para cerimoniarios, 

Rita de Cassia Sandes
Rita Ivata Ishiyama
Robson Eleuterio Nishizawa
Rodrigo Felippe
Roseli Aparecida Penha Rodrigues
Salome Souza dos Santos
Silvio Calasso
Silvio Luis Scalco Bedami
Valdecir Barion 
Zelinda Bortolozzo Sanguetta

Em nome da pastoral do dízimo quero agradecer a participação dos dizimistas de nosso santuário que Deus os abençoe sempre mais. 

agradecimentos a 
Nossa Senhora Aparecida
Quero agradecer o tra-
balho valioso de todos 
que nos ajudara a fa-
zer a uma festa digna 
a Padroeira do Brasil. 
Passaram pelo San-
tuário mais de 30 mil 
pessoas durante todo 
o dia. Com as missas 
que começaram as 
05h30 e terminaram as 
19h30. Também com o 
serviço de confissões 
e bençãos ao final das 
missas. Nosso arce-
bispo Dom Odilo Pedro 
Scherer, não pode estar 
conosco devido a cano-
nização de Santa Dulce 
dos Pobres, mas en-
viou-nos junto do Papa 
uma benção.



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.

HORA SANTA
01/11, às 18h30 em seguida a 
missa do Apostolado da Oração 
e dia 07/11, às 17h, Adoração ao 
Santíssimo. Convido a todos que 
participemos. 

CURSO DE NOIVOS
Dia 09/11, teremos o Curso de 
Noivo para aqueles casais que 
se preparam para receber o sa-
cramento do Matrimônio. Infor-
mações na secretaria.
  
CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
Será dia 23/11, Sábado, 08h30. 

REUNIÃO DE LITURGIA
FATA A DATA. Com todas as 
equipes e ministros para forma-
ção e encontro. Será 17h15 em 
nosso Santuário.  

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

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

CURSO DE BATISMO
Neste mês de novembro não 
teremos o curso de batismo 
dias 02, 16 e 20. Maiores infor-
mações na secretaria do santu-
ário. 

MISSÃO BELÉM
Ao final das missas dominicais, 
a Missão Belém está oferecen-
do Trufas Força Haiti em prol 
das crianças e do Projeto Vida 
Nova com pessoas em situação 
de rua. 

DIA MUNDIAL DO POBRE
A pedido do Papa Francisco, 
todos os anos, no dia 17.11 se 
celebra o dia mundial do pobre. 
A Caritas da Região Ipiranga 
fara uma grande ação, em prol 
da comunidade de Heliópolis. 
Traga seu quilo e participe co-
nosco. Agradeço aqueles que 
colaboram conosco na doação 
de alimento aos assistidos da 
comunidade. 

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.

REUNIÃO DE COROINHAS E CERI-
MONIÁRIOS 
Sempre aos domingos das 
15h30 às 17h30 nossas reu-
niões. Estamos realizando as 
formações com as crianças e 
adolescentes convidados a par-
ticipar.
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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 P
alavra de Deus diária. 

Acompanhe as leituras 
da Missa  como a 

Liturgia Diária. 

Adquira a sua 
na loja do Santuário
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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.


