
INFORMATIVO - ANO XXX - MARÇO DE 2020 - Nº360

A IMAGEM 
PEREGRINA

“Eis o tempo de conversão / eis o 
dia da salvação / ao Pai voltemos, 
juntos andemos / eis o tempo de 
conversão!” Assim cantamos no 
tempo da quaresma, seja nas cele-
brações dominicais seja nas missas 
semanais. Um tempo favorável, que 
nos chama a viver os exercícios qua-
resmais, o jejum que a Igreja orienta 
que seja realizada nas quartas e nas 
sextas.

É a morti fi cação pessoal que ofe-
recida pelos nossos pecados deve 
gerar den-
tro de nós 
uma con-
versão inte-
rior. A vida 
de oração, 
em especial 
os salmos 
penitenciais   
(Sl 6, 31, 37, 
50, 101, 129 
e 142) re-
presentam 
igualmente um anti quíssimo modo 
de rezar a parti r da Palavra de Deus 
sob a perspecti va da conversão, 
além de consti tuírem um excelente 
método preparatório para o Sacra-
mento da Reconciliação, suscitando 
na alma a contrição (arrependimen-
to das faltas causado pelo pesar em 
se haver ofendido a Deus tão bon-
doso e misericordioso). 

O Exercício da caridade ou esmola, 
onde desprendemos algum valor 
monetário em prol de um projeto 
de caridade ou de evangelização. 
A Igreja Católica no Brasil, todos os 

Um tempo favorável de mudança 
de costumes...

PALAVRA DO REITOR

anos, no Domingo de Ramos faz uma 
coleta em prol das necessidades dos 
projetos de evangelização no Brasil. 
Este ano será dia 05 de abril, nosso 
convite que você parti cipe. 

Para a nossa edifi cação espiritual, o 
nosso santuário oferecerá sempre 
as quartas feiras, as 20h15, nos dias 
19/02, 04, 11, 18, 25 de março e 01 
de abril o Reti ro Quaresmal da co-
munidade dos jesuítas e será expos-
to pelos padres do santuário. Venha 
parti cipar conosco. Adquira seu livro 

na loja do 
Santuário. No 
próximo dia 
28 de março, 
sábado, das 
8h às 18h, 
realizaremos 
nosso reti ro 
paroquial no 
Colégio Pa-
dre Chico, em 
preparação a 

Semana Santa, faça a sua inscrição na 
Secretaria. 

Ao celebrar bem a quaresma, co-
lhemos bons frutos pascais. Os cos-
tumes que precisamos mudar para 
melhor envolver-se na vida comuni-
tária e familiar. Por isso, não deixe 
para amanhã o caminho espiritual 
que você pode fazer hoje. 

Aproveite este tempo favorável e 
faça uma boa confi ssão. Os sacer-
dotes atenderão, 30 minutos, an-
tes das missas semanais, às 12h, e 
19h30.

INICIADOS NA FÉ E 
ENVIADOS EM MISSÃO

Este ano a grande temáti ca pas-
toral será  iniciação a vida cristã, 
na qual iremos propor um cami-
nho de compreensão do mistério 
celebrado, a vivencia da Palavra 
escutada para que sejamos au-
tênti cos “discípulos missionários 
do Senhor” Em fevereiro ti vemos 
uma verdadeira semana do Espi-
rito Santo, onde estudamos o do-
cumento 107, da CNBB que toca a 
questão da importância da Inicia-
ção a vida cristã. Contamos com 
uma parti cipação em média de 80 
pessoas que se comprometeram a 
compreender o mistério em nossa 
vida cristã.

Neste mês de março realizaremos 
dia 07/03, das 14h30 às 16h00 o 
“dia da comunidade” onde as pas-
torais anunciarão seus trabalhos e 
acolheremos os pais da catequese 
e novos irmãos que chegarão para 
a comunidade cristã. 

Adquira na secretaria da Igreja o 
Projeto Pastoral e o calendário 
2020 para que você possa acom-
panhar bem de perto todas as ati -
vidades. 

FORMAÇÃO LITÚRGICA
 PASTORAL SOBRE A

SANTA MISSA

Próximo dia 14 de março das 
08h30 às 11h30 todas as pasto-
rais, movimentos, leitores, comen-
taristas, coroinhas, cerimoniarios, 
ministros extraordinários estão 
convocados para encontro de for-
mação teológico-pastoral sobre a 
Santa Missa. O encontro será terá 
a assessoria dos padres responsá-
veis pelo santuário. 



Todos os anos a Igreja no Brasil 
apresenta um tema para ser con-
templado no tempo quaresmal. 
Este ano o grande tema e Dom e 
Vida e o lema inspirado do evan-
gelho de Lucas, 10, 33-34, que 
diz: “Viu senti u compaixão e cui-
dou dele”
Muito presente em dias atuais é 
a teologia do cuidado. É oferecer-
-se para ser um sinal para o outro 
que muitas vezes pode parecer 
distante de Deus e de si mesmo. 
Oferecer, uma palavra amiga, um 
sorriso, uma conversa casta e se-
rena para mostrar que saber vi-
ver é muito importante.
A Campanha da Fraternidade 
deste ano fala de Santa Dulce dos 
Pobres, uma jovem que doou sua 
vida para os pobres e pelos po-
bres. Que transformou um gali-
nheiro em hospital. Fez as autori-
dades perceberem que os pobres 
precisam ser tratados com digni-
dade. Certamente muitos pode-
riam dizer: “de onde vem tudo 
isso?”. A resposta é simples da fé 
em Jesus e a sua vontade de viver 
em comunidade. 
Certamente ela foi questi onada 
por muitos de onde viriam os re-
cursos para manter tudo o que 
realizava. Ela sempre acreditou 
na providência divina. Mostrou 
através de suas ações o rosto hu-
mano de Deus cheio de miseri-
córdia e de compaixão. 
Assim quando também expres-
samos nossa fé, na devolução de 
nosso dízimo acreditamos neste 
rosto humano de Deus, expresso 
na evangelização das crianças, 
nos projetos pastorais e sociais 
de nosso santuário. Nos torna-
mos uma imagem viva do Reino 
de Deus quando percebemos o 
nosso lugar dentro da Igreja. 
Agradeço mui� ssimo a generosi-
dade de nossos irmãos dizimistas 
que ajudam a fazer frente aos 
inúmeros desafi os econômicos 
que temos para que Palavra de 
Deus seja anunciada, a carida-
de prati cada e o povo de Deus 
evangelizado. Nestes meses de 
janeiro e fevereiro acolhemos 15 
novos dizimistas. Deus abençoe a 
generosidade e o compromisso.

DÍZIMO E INICIAÇÃO A VIDA CRISTÃ

DÍZIMO:
Viu e senti u compaixão 

e cuidou dele

DÍZIMO:
Viu, senti u compaixão e 

cuidou dele!

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 2020
A Pastoral do Dízimo e o pároco e reitor Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva, 
saúda o novo os dizimistas do mês de março e invoca as bênçãos de Deus sobre 
os vossos trabalhos.

• SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO
No dia 02 de fevereiro foram sorteadas 4 Bíblias. Os contemplados foram: 
Maria Aguida Gomes, Maria Elizier Bezerra, Maria das Graças Lopes e Maria 
Regina Pinheiro Carreira O próximo sorteio será dia 01 de Março de 2020.

BEM VINDO NOVOS DIZIMISTAS
Saúdo com alegria os novos católicos que tomaram consciência de sua missão 
bati smal e conosco querem cuidar da evangelização e da caridade. Deus os 
abençoe. 

Adriano Borges
Alan Icaro Nani
Albina Marti ns Ribeiro
Ana Maria Alves
Andre Lima Santos
Andrea Ricarti  Paula
Antonia Luzarina Rodrigues Nogueira
Aparecida Neusa dos Santos Flöter
Armando Bazetti  
Balbina Francisca da Silva
Benedito Barbosa
Benedito de Melo Neto
Cloudemira Fiori
Cristi ane Teixeira Arcebispo
Dalva Maria Andrade Milici
Edine Cadena Del Porto
Elzimar Maria Bezerra de Oliveira
Fabio Rodrigo de Souza Rocha
Fabiula Lopes Gomes
Felicia Ferrara
Francisco das Chagas Morais da Silva
Francisco Ferreira da Silva
Geraldo Luiz G. Blott o
Jailda  de Jesus
Jamile do Nascimento Dantas
Janete Aliano Santos Avilez
João Antonio de Alencar

João Bosco Ribeiro
José Alexandrino Bezerra
José Marti n da Silva Sobrinho
Juliana Pereira de Vilela de Pinho
Luiza Shigueko Monitani
Marcelo José Souza Menezes
Marciano de Jesus dos Santos
Maria Adjane Costa Silva
Maria Antonia da Conceição
Maria Aparecida Divina Venti ni
Maria Augusta Romano
Maria Cecilia Penha
Maria Conceição Costa Quirino
Maria Luiza Gon Abreu
Massamar Oliveira Sanquett a
Mati lda Pereira
Mauricio Dumont Carlos
Michel Santos de Lima
Nadir Prudente Santi ago
Osmar Farias
Osvaldo de Lemos
Rafael Henrique A. Oliveira
Rosemary Guarise Lisa da Silva
Sidnei Luis Amadio
Valter Aparecido Fausti no
Willian Edgard Costa

Antônia Salambo M. S. Maikel
Jamile do Nascimento Dantas
Josiane de Oliveira G. Franco
Marcelo Ferreira
Maria Ap. Avilar Matos

Maria Nazaré da Silva
Rosemeire Gaspar Thomé
Sebasti ão Arantes Faria
Valter Caetano de Sousa

• SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DO MÊS FEVEREIRO
No dia 02 de Fevereiro foram sorteadas 4 Bíblias. Os contemplados foram: Duilio 
Tapuira Murai, Elaine Cristi ni Perosi Varella, Maria José da Silva e Ricardo Antonio 
dos Santos . O próximo sorteio será dia 01 de Março de 2020.

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

Quer ser nosso dizimista? 



HORA SANTA: Toda primeira quinta-
feira do mês, e neste mês será dia 05 
das 17h às 19h, venha celebrar esta 
tarde com o Senhor. 

HORA SANTA:  Pelas  vocações 
sacerdotais, sempre as primeiras 
sextas feiras, neste mês será dia 06 das 
18h30 às 19h30 em seguida a missa do 
Apostolado da Oração. 

TARDE DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA 
PAROQUIAL: no próximo dia 07 as 
14h30 as 17h00, terminado com a 
missa, iremos conhecer um pouco 
da história da comunidade, nossas 
atividades. Este encontro é organizado 
pelas pastorais para recepcionar os pais 
da catequese com as crianças e com os 
adolescentes da crisma.  As pastorais 
também deverão ser presente e se 
apresentar.

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA: Uma 
nova forma de evangelização e de 
oração. Quer compreender melhor 
Deus na sua vida? Participe conosco 
dos nossos encontros. Inicio dia 02 de 
março (Segunda) as 19h30 e dia 05 de 
março as 14h00. 

RETIRO QUARESMAL 2020: A partir do 
dia 04 de março, as quartas feiras, às 
20h15, até o dia 01/04 aprofundaremos 
o retiro quaresmal, meditando os 40 
dias com o Senhor. Adquira seu livro na 
secretaria ou na loja do santuário. 

O GRUPO DE CONVIVÊNCIA CRISTÃ: 
começou com os ensaios para a 37º 
Paixão de Cristo. Participe. Sempre aos 
sábados as 18h e aos domingos as 19h. 

REUNIÃO PREPARAÇÃO DA SEMANA 
SANTA: Próximo dia 07 as 17h30 
teremos a nossa reunião para preparar 
a semana santa. Por isso, peço a todas 
as pastorais e também ministros 
extraordinários da comunhão, leitores, 
cerimoniarios, coroinhas, músicos 
que não faltem. Vamos aprofundar a 
teologia e já ir organizando a semana 
santa.

REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO 
PASTORAL: No próximo dia 14, das 
08h30 às 11h30 iremos realizar 
reunião ampliada do Conselho Pastoral 
Paroquial com todos os responsáveis 
pela liturgia; padres, diáconos, ministros 
extraordinários da comunhão, leitores, 
cerimoniarios, coroinhas,  músicos 
etc. o objetivo deste encontro é uma 
formação prática sobre a Santa Missa, 
por isso não faltem. 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA 
INICIAÇÃO A VIDA CRISTÃ: Nos dias 14 
e 21 (Sábado) das 14h30 às 16h, e 15 e 

22 (Domingo) das 08h30 às 10h, os pais 
da catequese terão encontro formativo 
sobre a iniciação a vida cristã. Peço que 
não faltem.

ENCONTRO COM AS EQUIPES 
LITURGICAS DAS MISSAS:  Será dia 
21 as 17h15, e terá como objetivo 
expor alguns elementos práticos na 
preparação dos sagrados vasos e na 
sagrada liturgia. Pedimos a participação 
de todos. 

COLABORE COM O 
SANTUÁRIO

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

AÇÃO ENTRE AMIGOS: serão sorteadas 
4 cestas de produtos pascais no 12.04 
o valor do número é R$ 5,00. Colabore 
conosco com a reforma do salão 
paroquial e com a reforma do piso da 
casa paroquial. 

MINI CIRIO PASCAIS: adquira na loja e 
na secretaria do santuário, o mini círio 
pascal que será aceso no sábado santo. 

LITURGIA DIARIA: É um bom material 
para acompanhar a Liturgia da Palavra. 
Adquira do seu na loja do santuário. 

VISITE A LOJA DO SANTUÁRIO: 
Presenteei seus familiares com objetos 
sagrados: medalhas, cruzes, imagens, 
livros, terços, velas, sempre tem 
uma novidade para a sua edificação 
espiritual. 

TRUFAS FORÇA HAITI: Uma iniciativa 
da Missão Belém e do Santuário. Ao 
final das missas dominicais participe 
de nossas iniciativas. Adquirindo uma 
trufa, você ajuda os projetos da Missão 
Belém: como uma criança no Haiti 
e moradores na Praça da Sé, com o 
projeto Vida Nova. 

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. 

DOAÇÃO DE ALIMENTOS AOS 
NESCESSITADOS: O Santuário agradece 
imensamente a caridade de todos 
os paroquianos e peregrinos. Todos 
os meses conseguimos assistir 120 
famílias carentes, além de ajudar 
algumas paróquias da região Ipiranga 
e a Missão Belém. Este mês devido as 
férias, sempre cai um pouco as doações. 
Em nome da Pastoral da Caridade peço 
a sua generosidade. 

ANOTE NA SUA
AGENDA

CURSO DE BATISMO: O Santuário 
dispõe do Curso de Batismo para pais 
e padrinhos as quartas feiras das 19h 
às 21h e aos sábados das 14h às 16h. 
Os batizados acontecem sempre aos 
domingos depois da missa das 10h.

CASAMENTO COMUNITÁRIO: para 
este ano o casamento será no dia 
01.08.2020, às 11h. Retire na secretaria 
do santuário o formulário com todas as 
informações. Os agendamentos serão 
realizados a partir do dia fevereiro.

ATENÇÃO AO HORÁRIO 
DE ATENDIMENTO DO  

SANTUÁRIO  
Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 
das 13h às 19h30. (impreterivelmente)
Sábado das 8h às 12h e das 13h30 às 
18h. 

 d e v e m  e n c e r r a r  à s  2 2 h 
( i m p r e t e r i v e l m e n t e ) 

ATIVIDADES DO 
SANTUÁRIO

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, desempregados e 
pessoas da terceira idade.

NOVENA PERPÉTUA DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA
Todas as quartas-feiras às 15h rezamos 
a Santa Missa e Novena Perpétua.

TERÇO LUMINOSO
Todo segundo sábado de cada mês após 
a missa das 16h. 

ATENDIMENTO SACERDOTAL
Confissões: Terça a Sexta das 14h30 às 
17h30, sexta-feira das 9h às 12h e das 
14h30 às 18h e sábado das 14h às 17h. 

ATIVIDADES PARA O MÊS DE MARÇO
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Varlindo
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CASAMENTOS • BATIZADOS
ANIVERSÁRIOS • EVENTOS

XEROX P/B e COLORIDA • TRANSPARÊNCIA • DUPLO OFÍCIO
ENCADERNAÇÃO: ESPIRAL, CAPA DURA E WIRE-O • PLASTIFICAÇÃO ATÉ TAMANHO A3 

CARTÃO DE VISÍTA• FOLHETOS • CÓPIAS PARA METRO (ENGENHARIA)
PLOTAGEM: A0 E A1

EDMILSON / DÉBORA

Copy
Graph

COPIADORA & GRÁFICA RÁPIDA

copigraph@terra.com.br
Rua Manifesto, 1807 - Ipiranga - 11 2915.7526

HOMEOPATIA
FISIOTERAPIA - FLORAIS

WELEDA - PANIZZA

PRODUTOS NATURAIS
CHÁS MEDICINAIS
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

Rua Arcipreste Andrade, 503 • Loja 1 - 11 2068.8346 / 2273.5908

Rua Labatut, 781 - CEP 04214-000
Ipiranga - São Paulo
11 2063.4651 / 2272.5933 / 2272.1211

secretaria@aparecidaipiranga.com.br
atendimento@aparecidaipiranga.com.br
www.aparecidaipiranga.com.br

Direção: Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva
Diagramação: Fábio Lopes
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Prezados Paroquianos
Cooperem com as pastorais de sua comunidade.
Seja um patrocinador deste Jornal
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