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A IMAGEM 
PEREGRINA

O evangelho de São Lucas (19, 1-10), re-
lata o encontro de Jesus com um homem 
chamado Zaqueu. Ele era um cobrador 
de impostos, uma pessoa bem di� cil. 
Mas, mesmo assim, ele é provocado a 
conhecer Jesus. Mas o que chamou a 
atenção de Zaqueu? Eu destacaria três 
grandes pontos:
Primeiro a pessoa de Jesus. Era agradá-
vel. Jesus falava olhando nos olhos. Jesus 
enxergava a alegria e a angús� a de cada 
um. Sabia dar a Palavra de ânimo, de cor-
reção fraterna, de alegria e de esperança 
na hora certa.
Em segundo lugar, Jesus era uma pessoa 
de a� tude, Ele pede para que Zaqueu 
desça da árvore. Ele quer ir a casa dele 
para tomar uma refeição. Ir à casa de 
alguém e tomar uma refeição, represen-
ta a in� midade que Jesus quer estabele-
cer com Zaqueu. Ele não é mais um estra-
nho. Mas alguém importante para Jesus.
Em terceiro lugar, associado às palavras 
de Jesus e ao seu gesto de encontro vem 
à conversão sincera do pecador. Ele reco-
nhece seus pecados e busca uma nova 
vida. Deixa as pra� cas do pecado. Quer 
compar� lhar seus bens com os pobres 
e res� tuir a quem pegou. Ele quer viver 
para sempre uma vida correta e é� ca.
No fi m, Jesus e Zaqueu se tornam ami-
gos. Aquela amizade que nasceu do co-
nhecimento mútuo, de um para com o 
outro, da alegria de sen� r-se bem perto 
de quem é novo e com a vontade de se-
guir o Mestre e assim é capaz de reconfi -
gurar a sua vida. 

Assim, também nós, a exemplo do Mes-
tre. Sejamos católicos acolhedores e 
agradáveis capazes de anunciar o Mestre 
que transforma o coração na alegria do 
encontro. 

DÍZIMO:
Eis o Mistério da fé: 

Quando o padre termina de consagrar o 
Corpo e Sangue do Senhor anuncia com 
alegria: “Eis o Mistério da fé”. O misté-
rio está ali, revelado no altar da cruz do 
Senhor jorra o Sangue da vida, o Corpo 
imolado é o sustento da Igreja Peregrina 
rumo à pátria defi ni� va. 
O Mistério da fé só pode ser compreendi-
do por quem deixa Jesus tomar um lugar 
de destaque em sua vida. Por isso, a San-
ta Missa deve ser para os católicos a reu-
nião mais importante de uma semana. 
Tudo perde seu peso, quando contem-
plamos a realidade do Mistério da Fé. 
A Igreja, que na missa é o povo de Deus, 
proclama: “anunciamos Senhor a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressurrei-
ção vinde Senhor Jesus” assim, a Igreja 
povo de Deus se organiza para anunciar 
a obra o Senhor até que ele venha. 
A alegria do padre é ver em nossa comu-
nidade paroquial, corações transforma-
dos, pessoas redescobrindo o sen� do da 
sua vida, crianças sendo evangelizadas. 
Enfi m, tudo corrobora para mostrar a 
grandeza do Senhor na vida da comuni-
dade de fé. 
Nessa perspec� va, o dízimo é a expres-
são concreta da minha fé madura e sin-

cera diante dos compromissos da minha 
comunidade. Devolver com alegria o dízi-
mo deve fazer parte de uma experiência 
de fé madura e sem igual do dizimista. 
Agradeço aos 670 dizimistas de nossa 
comunidade do Santuário Arquidiocesa-
no, alem dos inúmeros benfeitores. Deus 
lhes pague. Comigo vocês anunciam a 
Palavra do Senhor, até que Ele venha. 

“HOJE A SALVAÇÃO ENTROU NESTA CASA” 
(Lc 19, 1-10)

Pegue o folheto 
explicativo na secretaria 
da igreja e faça a sua adesão. 

Quer ser nosso dizimista? 

AVISOS PAROQUIAIS
FOLHINHA 2020: Adquira na loja do san-
tuário o calendário 2020 e colaborem 
com as obras do santuário e a sua ação 
evangelizadora.
LITURGIA DIÁRIA: É um bom material 
para acompanhar a Liturgia da Palavra. 
Adquira o seu na loja do santuário. 
VISITE A LOJA DO SANTUÁRIO: Presen-
teie seus familiares com objetos sagra-
dos: medalhas, cruzes, imagens, livros, 
terços, velas e outros; sempre temos 
uma novidade para a sua edifi cação es-
piritual.
TRUFAS FORÇA HAITI: Uma inicia� va 
da Missão Belém e do Santuário. Ao fi -
nal das missas dominicais, par� cipe de 
nossas inicia� vas. Adquirindo uma trufa, 
você ajuda os projetos da Missão Belém: 
como uma criança no Hai�  e moradores 
na Praça da Sé, com o projeto Vida Nova. 
HORA SANTA NO SANTUÁRIO: Dia 
02/01, Quinta feira, das 17h as 19h15 e 
03/01, Sexta feira das 18h30 as 19h15, 
em seguida a Missa do Sagrado Coração 
de Jesus. 
EM MEMÓRIA DO CÔN. COSMO MAESTRI:
No próximo dia 07 de janeiro, nas missas 
semanais: 07h30, 12h e 19h30 faremos 
em intenção de nosso querido Cônego 
Cosmo Maestri falecido há exatos 5 anos. 
ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A CATE-
QUESE: Para a primeira comunhão de 



crianças, jovens para a crisma e adultos. 
Re� re a folha de inscrição na secretaria 
do santuário.
CURSO DE BATISMO: O Santuário dispõe 
do Curso de Ba� smo para pais e padri-
nhos as quartas feiras das 19h às 21h e 
aos sábados das 14h às 16h. Os ba� zados 
acontecem sempre aos domingos depois 
da missa das 10h. 
INICIO DO ANO PASTORAL: Será na mis-
sa do dia 08/02, as 16h, contamos com 
a presença de todas as pastorais e movi-
mentos. Nos dias 11, 12,13 iremos apro-
fundar o estudo sobre a iniciação a vida 
cristã, para todas as pastorais. No dia 15 
(sábado) das 08h3- as 11h30, faremos 
um estudo aprofundado sobre o Ritual 
de Iniciação Cristã de Adultos e o projeto 
pastoral para 2020-2022. Peço a presen-
ça de todos. 
CURSO DE NOIVOS: Abertas as inscri-
ções para o curso de Noivos no Santuá-
rio, será dia 29 de fevereiro das 07h30 as 
18h. Faça sua inscrição na secretaria do 
santuário
OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA. Uma nova 
forma de evangelização e de oração. 
Quer compreender melhor Deus na sua 
vida? Par� cipe conosco dos nossos en-
contros. Inicio dia 02 de março (Segunda) 
as 19h30 e dia 05 de março as 14h00. 
CASAMENTO COMUNITÁRIO: Para este 
ano o casamento será no dia 01.08.2020, 
às 11h. Re� re na secretaria do santuário 
o formulário com todas as informações. 
Os agendamentos serão realizados a par-
� r do dia fevereiro. 
JORNAL O SÃO PAULO: Não deixe de re-
� rar no fi nal das missas o Jornal O São 
Paulo o semanário da Arquidiocese de 
São Paulo com todas as informações da 
nossa da vida da Igreja de São Paulo. 
Leve seu Jornal gratuitamente.
AJUDA AOS NESCESSITADOS: O San-
tuário necessita da doação de gêneros 
alimen� cios (cestas básicas) que serão 
des� nados aos carentes da comunidade 
e também a Missa Belém e outras comu-
nidades carentes da região Ipiranga. A 
Pastoral da Caridade agradece o empe-
nho e a colaboração de todos. 
SEJA UM DIZIMISTA DA CASA DO SE-
NHOR: O católico não paga o dízimo ele 
devolve o dízimo segundo as suas condi-
ções. Faça a sua adesão. O dízimo paro-
quial é aplicado na manutenção da co-
munidade, seja infraestrutura (limpeza e 
organização dos espaços), no atendimen-
to aos paroquianos (com funcionários e 
seguranças), seja com o culto (vinho, hós-

ajuda aos carentes Seja um dizimista da 
casa do Senhor. Procure a secretaria do 
santuário ao fi nal nas missas.

CONFISSÕES NO MÊS DE JANEIRO: Os sa-
cerdotes atenderão de terça a sexta das 
14h00 as 17h00, e aos sábados das 09h 
as 12h. 

� as e velas), na manutenção dos ministros 
(o santuário dispõe de dois sacerdotes 
para atender o povo além de outros pa-
dres que colaboram devido ao número de 
missas e atendimentos), inves� mentos na 
vida pastoral como aquisição de folhetos 
e livros para a pastoral, com a nossa ajuda 
monetária aplicada na vida missionária da 
Arquidiocese de São Paulo, além da nossa 

APOIO:

Ademilson Soares dos Santos
Alcides Donizete da Silva
Aline Marcela Andrade de Oliveira
Antonia Alexandra M. Silva
Antonia Cris� na Gomes Lopes
Antonio Carlos Caliano
Aparecida Miachiro
Aparecida Pestana Piconi
Aparecida Sabah Abi Hars Gomes
Carlos Alberto Pinto Rocha
Carlos de Oliveira
Caroline Cris� ne Perosi Varella
Celmara Moraes Chaves
Cin� a Arsani Magalhães
Claudinei Andrade Leite
Creusa M. de Fa� ma Carvalho
Daniela Cris� na Guerreiro Milanez
Deolinda de Souza Mar� ns
Douglas O. da Silva
Edina Marina B. de Souza
Elizabete Agnello Rebizzi
Elza Elenice Titonelli Gonçalves
Formato Decor Persiana e Cor� nas
Gisele Miranda
Gustavo da Cruz Santos
Julieta Arsani Magalhães
Manoel Francisco da Silva
Márcia David de Brito
Maria Aparecida Guerreiro
Maria Aparecida Oliveira Bispo
Maria da Guia Gomes Sampaio

Maria do Socorro Souza
Maria Helena Di Nizo
Maria José dos Santos
Maria Rochele Azevedo
Mariana Gonçalves Colhado
Maristela Rocha
Mariza A. S. Jumenez Garcia
Marlene Rodrigues Silva
Mayara Lucas Faus� no
Nair Said Ferreira
Olympio da Silva Caseiro Junior
Patricia Sousa Gomes
Paulo Roberto R. Bernardo
Rafael Linemburg
Raimundo Pereira de Oliveira
Raquel Delfi no
Reginaldo José de Barros
Ricardo Ragot Marques
Rita Maria da Silva
Roberto Messias Dorigom
Sandra Fidencio
Sebas� ão Olegario Lourenço
Sonia Aparecida Virgilio da Silva
Sueli Mariana da Paixão Furlan
Terezinha de Jesus Rodrigues
Terezinha Vasconcelos Andrade
Thiago da Silva Cerqueira
Vera Lucia Conceição
Vera Maria Antunes Mendonça
Wagner Aparecido de França
Zenaide Silva Almeida dos Santos

Adriano Carlos da Silva
Cris� ane Maria dos Santos
Daniele Maria Alice Caropelto
Fabio Rodrigo de Souza Rocha
Isaias Morgado Coelho

Ivo Santos Ferreira
Maria de Jesus Alves da Silva
Maria Zildene de Jesus
Rosivan Soares dos Santos

SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO
No dia 01 de dezembro foram sorteados 4 Kts de 01 Panetone e Calendário 
2020 do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Os contemplados foram: Edilena 
Barbero Zaff alon, Francisco Antonio de Alencar, Maria Aparecida P. Lopes e Ma-
ria José de Andrade Paulino O próximo sorteio será dia 05 de Janeiro de 2020.                  

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO
No dia 01 de dezembro foram sorteados 4 Kts de 01 Panetone e Calendário 
2020 do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Os contemplados foram: Apareci-
da Sabah Abi Mars Gomes, Enivaldo Cavalcante de Lira, Moacir Donize�   Vieira 
Cassiano e Sonia Aparecida Virgilio da Silva . O próximo sorteio será dia 05 de 
Janeiro de 2020.

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO - 2020

BEM VINDO NOVOS DIZIMISTAS


