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O Advento 
O Advento é o primeiro tempo do Ano litúrgico, o qual 
antecede o Natal. Neste ano começa no dia 01 e termina 
no dia 24 de dezembro nas I vésperas da Vigília do Natal 
do Senhor.  Neste ano de 2019, iniciamos o ano de São 
Mateus. 

Um tempo de preparação
O tempo do advento nos envolve na perspectiva da 
vinda do Senhor. A Igreja celebra este tempo em 
quatro domingos, onde: nas duas primeiras semanas, a 
liturgia nos convida a vigiar e esperar a vinda gloriosa 
do Salvador. Nas duas últimas, lembrando a espera dos 
profetas e de Maria, nos preparamos mais especialmente 
para celebrar o nascimento de Jesus em Belém.

Sinais da nossa fé; a coroa e presépio 
Nossas famílias devem preparar o presépio. Criado por 
São Francisco de Assis para representar a importância 
de Jesus, na história humana, é uma bonita catequese 
para as nossas famílias. 
A coroa do advento, acesa em todas as igrejas, e pode 
ser acessas também em nossas casas, tem um profundo 
significado de preparação: A coroa comporta 4 velas nos 

seus cantos presas aos ramos formando um círculo. A 
cada domingo acende-se uma delas. As velas querem 
representar as várias etapas da salvação. 1º domingo: 
O perdão oferecido a Adão e Eva (Vigiai) 2º domingo: 
A fé dos patriarcas. (Esperai)  3º domingo: A alegria do 
rei Davi. (Alegrai-vos) 4º domingo: O ensinamento dos 
profetas: (Vem Senhor Jesus) 

Os exercícios espirituais para o Advento e Natal 
do Senhor 
Neste tempo do advento você deve firmar um propósito 
de mudança interior. Reflita que aspecto de sua vida 
espiritual precisa mudar? Preciso rezar mais? Preciso ler 
mais a Bíblia? Enfim, quem sabe se envolver com algum 
projeto pastoral da comunidade do santuário? 
Como todo tempo litúrgico o advento chama os católicos 
a prepararem sua vida espiritual realizando os seguintes 
passos: a novena de Natal,  a confissão e a caridade.  A 
Novena de Natal pode ser celebrada seja em família ou de 
maneira pessoal. Também preparar uma boa confissão! 
Também nossa caridade com os mais necessitados, seja 
na doação de uma cesta de alimentos ou nos donativos e 
dizimo para obra da evangelização do santuário.



BÊNÇÃO DA CEIA DE NATAL EM FAMÍLIA
1.Rito da Luz: O(a) dono(a) da casa acende a vela (ou velas pela casa), dizendo: 
Bendito sejas, Deus da eterna luz, por esta grande notícia: hoje nasceu o Salvador do 
mundo! 
Após o acendimento, todos repetem o refrão rezado ou cantado. 

2. Acolhida: Alguém da família pode dizer uma palavra, se oportuno, sobre a 
alegria deste dia, o quanto o Natal é importante para nós e nossas famílias, etc. 

3. Proclamação do Evangelho: Mt 1, 18-25 ou Lc 2, 1-20. Após a proclamação do 
evangelho, alguém traz a imagem do menino Jesus e a coloca no presépio, ou 
um local adequado, enquanto todos cantam: 1. Noite feliz, noite feliz / Ó, Senhor, 
Deus de amor / Pobrezinho, nasceu em Belém / Eis na lapa Jesus nosso bem / Dorme 
em paz, ó Jesus. / Dorme em paz, ó Jesus. 2. Noite feliz, noite feliz / Ó, Jesus, Deus 
da luz! / Quão afável é teu coração, Que quiseste nascer nosso irmão / E a nós todos 
salvar/ e a nós todos salvar. 3. Noite feliz, noite feliz / Eis que no ar vem cantar / Aos 
pastores os anjos do céu / anunciando a chegada de Deus / De Jesus Salvador/ de 
Jesus Salvador. 

4. Bênção da Ceia: Todos se reúnem ao redor da mesa e alguém, em nome de 
todos, faz a oração de bênção: Bendito sejas Tu, Senhor, Deus da vida, que de forma 
admirável quiseste assumir nossa condição humana, tornando-nos filhos da luz. 
Todos: Glória a Deus no mais alto dos céus. Ó Deus de infinita bondade, que tornas 
cada vez mais firme a união dos teus filhos e filhas ao partir o pão, abençoa a nós e 
a estes dons que vamos repartir; concede-nos que, ao sentar-nos com alegria a esta 
mesa comum, saibamos sempre alimentar a nossa vida fraterna e partilhar o pão com 
os famintos. 
Todos: Glória a Deus no mais alto dos céus. Guiados pelo Espírito de Jesus, o Verbo 
de Deus feito carne, e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: 
Todos: Pai nosso... 

5. Abraço da paz e refeição: Como filhos e filhas do Deus da paz, saudemo-nos com 
um abraço fraterno, desejando-nos uns aos outros um feliz Natal. Segue-se a refeição 
de confraternização.

Nas missas e celebrações durante a sema-
na de 16 a 20 e 23 (nas celebrações das 
19h30, missa da comunidade) estaremos 
realizando a novena de natal. Adquira na 
secretaria ou na loja do santuário as nove-
nas de natal da Arquidiocese de São Paulo.

CONFISSÕES PARA O ADVENTO E 
NATAL 
Entre os dias 17 a 20 (das 09h às 12h, 
14h30 às 17h30 e durante a missa das 
19h30), 21 (sábado) das 09h às 12h,  23 
(segunda) das 09h às 12h e das 14h30 
às 17h30. Dia 24 das 09h às 12h.

MISSAS DE FINAL DE ANO 
Dia 24/12: 07h30 e 12h.  (missa própria 
do dia)
Dia 24/12: 20h00 Vigília do Natal do 
Senhor.
Dia 25/12: 07h, 08h30, 10h00, 18h00 
Missa do dia de Natal
Dia 31/12: 07h30, 12h (própria do dia) 
07h30 e 12h.
Dia 31/12: 20h00 Solenidade de Santa 
Maria Mãe de Deus
Dia 1/1/2020: 07h, 08h30, 10h00, 18h00 
Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus

EXPEDIENTE PAROQUIAL
Dia 24 e 31 das 08h as 12h.

NOSSAS CELEBRAÇÕES
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DIZIMISTAS  ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO

Alidiana Aquino Souza
Amelia Cavalcante Pelizzari
Ana Cavalcante de Alencar Aquino
Antonio Carlos Rodrigues Barbosa
Antonio Getulio de Souza
Antonio José Soares de Miranda
Aparecida Jeronymo
Aparecida Miranda da Silva
Edilena Barbero Zaffalon

Elenice Prospero dos Santos
Fanny Maria Fossa
Francisco Antonio de Alencar
Iraim Matos Bezerra
Irene Lazarim Franzin
Irmã Luci Batista da Fonseca
Ivanildo José dos Santos
Joanina Bartoletti Perna
João Joaci Ricante Filho

Joelma Gomes Almeida
José Laercio da Silva Santos
Marcos Aparecido Perna
Maria Aparecida Hernandes
Maria Aparecida P. Lopes
Maria José de Andrade Paulino
Maria Luiza Ribeiro Reis
Maria Madalena Ferreira dos Santos
Marieta Nunes Marques

SORTEIO DOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO: No dia 03 de novembro foram sorteadas 4 Capelinhas e o 
Terço da Santa Dulce dos Pobres. Os contemplados foram: Miriam Augusto Melo Leite, Rita Ivata Ishiyama, Robson Eleuterio Nishizawa, 
Valdecir Barion . O próximo sorteio será dia 01 de dezembro.

“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

Alan Icaro Nani
Aparecida Sabah Abi Mars Gomes
Enivaldo Cavalcanti de Lira
Fábio Geraldi
Gustavo da Cruz Santos
Marizete da S. Braga de Mesquita

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS
Moacir Donizetti Vieira Cassiano
Rodrigo Braga de Mesquita
Rodrigo Cuscuolo Munhoz
Rogério Armenio
Sonia Aparecida Virgilio da Silva 

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO MÊS DE 
NOVEMBRO: No dia 03 de novembro foram sorteadas 
4 Capelinhas e o Terço da Santa Dulce dos Pobres. Os 
contemplados foram: Amélia Cavalcante Pelizzari, Iolita 
Pereira dos Santos, José Miguel dos Anjos e Nilma da Silva 
Santos. O próximo sorteio será dia 01 de dezembro.

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! 

Nadia Aparecida Rosa Borges
Nilma da Silva Santos
Regiane de Girolano Moyses
Regivaldo Muniz Lima
Sueli Aparecida Soave
Valdinéia Costa Lima
Em nome da pastoral do dízimo 
quero agradecer a participação dos 
dizimistas de nosso santuário que 
Deus os abençoe sempre mais. 



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.

FOLHINHA 2020 
Adquira na loja do santuário o 
calendário 2020 e colaborem 
as com as obras do santuário 
e a sua ação evangelizadora. 

VISITE A LOJA DO SANTUÁRIO 
Neste natal e ano novo 
presenteei seus familiares 
com objetos sagrados. 
Adquira-os na loja do 
santuário, Terços, cruzes, 
imagens, velas, liturgia diária 
e outros.  
  
TRÍDUO VOCACIONAL  
Durante os dias 04, 05 e 
06 de dezembro, as 19h30 
teremos o tríduo vocacional 
pela ordenação dos novos 
sacerdotes da Arquidiocese 
de São Paulo, que serão 
ordenados dia  07.12.2019. 
Também os novos diáconos, 
entre estes os seminaristas 
Eldino e Benedito que neste 
ano de 2019, desenvolveram 
seu estágio pastoral entre nós.  

HORA SANTA 
O santuário dispõe mensal-
mente de dois momentos 
diante de Jesus eucarístico 
sendo: 1ª quinta feira do mês 
dia 05/12, das 17h as 19h e 
a 1ª sexta feira do mês dia 
06/12, das 18h30 às 19h15. 
Venha participar conosco. 

FESTA DE NATAL DAS 
CRIANÇAS DA PASTORAL DA 
CRIANÇA 
Será dia 07.12, a partir das 
08h as 11h. Agradeço a to-
dos que nos ajudaram com 
a doação dos itens para as 
crianças. Deus lhes pague. 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA 
A CATEQUESE 
Para a primeira comunhão de 
crianças, jovens para a crisma 
e adultos. Vejam as informa-
ções no informático e retire a 
folha de inscrição na secreta-
ria do santuário. 

PRIMEIRA MISSA DO PADRE 
LUIZ CARLOS 
Dia 08.12 as 10h venham 
participar conosco. 

AJUDA AOS NESCESSITADOS: 
Chegado o final do ano o nú-
mero de pessoas que recor-
rem ao santuário passando 
por necessidade aumenta ain-
da mais. Por isso, peço a sua 
ajuda com a doação de cestas 
básicas ou alimentos para os 
assistidos da comunidade. 

PARTICIPE DO NOSSO DIA 
12.12. DIA EM LOUVOR A 
NOSSA SENHORA APARECIDA
07h30, 09h00, 12h00, 15h00 
e 19h30. Venha celebrar 
conosco. 

MISSA EM LOUVOR A SANTA 
LUZIA E BENÇÃO DOS OLHOS 
13.12 às 07h30, 09h00,  
12h00, 15h00 e 19h30

INFORMAÇÕE SOBRE: MISSAS DE 
NATAL E FINAL DE ANO 

E OS HORÁRIOS DE CONFISSÕES 
VERIFIQUE A PÁGINA 2! 
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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
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Prezados paroquianos
Cooperem com as pastorais de sua comunidade.
Seja um patrocinador deste Jornal.


