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NOS MESES DE ABRIL E MAIO NÃO HOUVE EDIÇÃO

ESTOU SEMPRE COM VOCÊS, 
ATÉ O FIM DOS TEMPOS!

Ao celebrarmos a Solenidade de Pente-
costes, encerramos o “tempo litúrgico da 
Páscoa”. E a Igreja neste “tempo litúrgico 
comum” apresente alguns sinais do Reino 
para que vivamos melhor a nossa fé. Vive-
mos ainda este tempo de pandemia e isola-
mento social, como forma preventi va, con-
tra o novo “corona vírus” (COVID-19). 
Nestes dias tenho rezado muito por todos 
vocês, aqueles que o Senhor colocou sob 
o meu cuidado pastoral. Tenho oferecido o 
meu terço diário, minha oração das horas e 
minhas eucaristi as, para que não se perca 
nenhum daqueles que ele chamou. 
Este tempo serviu para que percebesse 
a presença amiga, sincera e amorosa 
do Espírito Santo, presente em cada 
paroquiano e em cada peregrino. 
Jesus fez uma promessa com a vinda do Es-
pírito Santo; “estou com vocês até o fi m dos 
tempos”. E a cada dia, Deus confi rma isso a 
todos nós. 

MISSAS E CELEBRAÇÕES
De fato, recordando o saudoso São João 
Paulo II, a “Igreja vive da Eucaristi a”, estes 
dias, tenho recordado muito o ano euca-
rísti co em 2003, no qual, o papa alertava: 
“A Igreja vive da eucaristi a” e certamente 
isso que fez e faz com que todos nós, pos-
samos fi car unidos, mesmo longe uns dos 
outros, mas comungando espiritualmen-
te. Que o nosso sofrimento, choro, luto, 
dores oferecidas uns pelos outros, tome 
novo signifi cado. O mundo, só não está 
pior, porque a Santa Missa é oferecida de 
hora em hora em todo o mundo, para a 
nossa santi fi cação e louvor a Deus! 

PARTICIPAÇÃO NAS SANTAS MISSAS 
E OUTRAS ATIVIDADES

As missas serão transmiti das pelo face-
book no santuário nos seguintes dias e 
horários: 
Segunda a Sexta às 12h00 e às 19h30; 
Sábado às 16h00;
Domingo às 10h00 e às 18h30.
Seguimos assim até que as autoridades 
religiosas e sanitárias  autorizem um gru-
po mínimo de pessoas. Neste período 
você pode acompanhar pela nossa pá-
gina no facebook: www.facebook.com/
aparecidaipiranga. Todos os dias, nós 

padres do santuário, oferecemos a santa 
missa na intenção daqueles que o Senhor 
nos confi ou. 

PROVIDÊNCIA, CRIATIVIDADE 
E SERVIÇO

Essas três palavras devem animar a nos-
sa vida diante desta crise mundial: pro-
vidência, criati vidade e serviço. Que não 
nos falte à fé na providência, seja material 
ou espiritual. Deus é sempre providente! 
Nada nos falta! É do serviço onde a for-
ça e a coragem nos fazem seguir todos os 
dias, confi antes e animados na força do 
Espírito, pois sabemos que o Senhor está 
conosco. 
Para todos nós, foi muito difí cil viver es-
tes meses. Pessoas morreram e tantas 
outras perderam o emprego. Nossa roti na 
de vida foi desmontada por causa de um 
pequeno vírus que mudou a história do 
mundo. Fez os cristãos reinventarem sua 
forma de viver e rezar.
As nossas doações diminuíram, muitos 
cortes foram realizados, optamos por fa-
zer a redução de trabalho, entre os nossos 
colaboradores para poder ao menos man-
ter-lhes o emprego durante estes meses. 
Nós padres, abdicamos 40% do valor de 
nossas côngruas, conforme decisão do 
arcebispo de São Paulo, aplicado a toda a 
arquidiocese. 
Não nos faltou à criati vidade que vem do 
Espírito Santo para conseguirmos ajudar a 
“Missão Belém”. Conti nuamos sendo um 
ponto de arrecadação e doação de mate-
rial de higiene, alimentos e roupas para 
os irmãos acamados. Nestes meses mais 
de 200 cestas e 150 kits de higiene foram 
encaminhados. 
Em nosso santuário, neste mês de maio, 
conseguimos entregar 150 cestas básicas 
para as famílias assisti das pelo santuário.
Infelizmente, no mês de junho não fare-
mos a nossa tradicional quermesse, que é 
um evento que ajuda a completar as nos-
sas entradas durante o ano. Certamente, 
não faltará a providência divina e a cria-
ti vidade do Espírito Santo para cuidar do 
rebanho que o Senhor nos confi ou. 

TRÍDUO EUCARÍSTICO
“A Igreja vive da Eucaristi a”, com este lema 
de São João Paulo II, vamos realizar entre os 
dias 8, 9 e 10 de junho às 15h00, o Tríduo 
Eucarísti co. E no dia 11 de junho a Solenidade 

de Corpus Christi , a missa será transmiti da 
no facebook às 14h00.

CONSAGRADOS POR AMOR A 
MARIA, A MÃE DE JESUS

Após forem liberadas as celebrações e 
reuniões em nosso Santuário, vamos re-
alizar os encontros de formação para a 
consagração a Nossa Senhora, seguindo 
o método de São Luiz Maria Monfort. Já 
há um grupo que vai nos ajudar. Oportu-
namente vamos divulgar para que possa-
mos no dia 12 de outubro fazer a nossa 
consagração a Nossa Senhora Aparecida.

BREVE CURSO DA VIDA CRISTÃ

Durante este mês de junho, a parti r 
do dia 10 de junho, as quartas feiras, 
20h00, irei ministrar o curso “Breve 
curso sobre a vida cristã” com a inten-
ção de oferecer elementos teológicos 
e espirituais sobre nossa vida cristã.
Você pode parti cipar pelo facebook  
www.facebook.com/aparecidaipiranga

PROJETO FORÇA HAITI

Ajude a Missão Belém e o Santuário Ar-
quidiocesano Nossa Senhora Aparecida 
do Ipiranga a honrar seus compromissos,  
funcionários, contas de água, luz, telefo-
ne e internet. A cada quatro bombons ad-
quiridos ajudamos a dar uma refeição as 
crianças do Haiti .

FORMAS DE DEVOLUÇÃO DO 
DÍZIMO E DOAÇÕES 

Os dízimos e donati vos podem ser entre-
gues pessoalmente no santuário ou por 
deposito/transferência bancária através 
de nossas contas: Bradesco Agência 90 
conta 136.207-0 ou Banco Itaú Agência 
0194 conta 16869-6  Ou se preferir, pode 
fazer a sua doação através do cartão de 
crédito por meio do nosso site: www.
aparecidaipiranga.com.br através do link 
doações. Caso não possa ir ao banco ou 
vir ao santuário, pode ligar no santuário, 
através do telefone: 9 8444-0466 que os 
padres irão até você.  

OBRIGADO SENHOR

Agradeço ao Deus da vida a oportunidade 
de caminharmos juntos ainda neste tem-
po tão difí cil e realizamos este grande si-
nal de Deus na vida de todos. 

Querido dizimista, paroquiano, benfeitor, 
peregrino, Filho e Filha amada de Deus Pai!

CARTA DO 
PE. ZACARIAS
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ESPIRITUALIDADE

“É preciso passar por muitas tribulações 
para entrar no Reino de Deus” (At 14,22).

Caríssimos irmãos e irmãs, vivemos em 
tempos difíceis, onde o sofrimento e o luto 
cerca a realidade de muitas famílias. Vidas 
atingidas e ceifadas por esta pandemia, e 
nos encontramos em meio a esta realidade 
sem compreender exatamente como isso 
nos afeta. 
Dificilmente, queremos meditar sobre a 
morte. Este não é o tema preferido, não 
é o assunto em nossas casas e nem mes-
mo em nossas “rodas de conversa”. Porém 
a morte faz parte da dinâmica da vida. Se 
possuímos a certeza de que estamos vivos, 
a outra certeza que temos é que a morte é 
uma realidade em nossas vidas.
Neste tempo de pandemia, muitas pessoas 
estão sendo forçadas a viver a experiência 
do luto. Onde, por conta do Covid-19, pes-
soas estão sendo atingidas e chegando ao 
óbito. E como compreender essa realidade 
que às vezes ceifam pessoas cheias de vida 
de maneira tão rápida? Como compreen-
der e viver o luto neste período?
A doutora e psiquiatra Elizabeth Kubler-
-Ross (1926-2004), elaborou um processo 
na compreensão do luto, que passa por 
cinco estágios. Este processo ficou bem co-
nhecido por muitas pessoas e bem difundi-
do em toda a sociedade. 
Neste processo, o primeiro estágio é o da 
negação, onde a pessoa não consegue 
acreditar na morte que acontece; o segun-
do estágio é a raiva, a pessoa é tomada 
por uma ira e revolta; o terceiro estágio 
é a negociação, a pessoa tenta barganhar 
com Deus, fazendo promessas e pactos, 
buscando alcançar um milagre; o quarto 
estágio é a depressão, é o choro, o isola-
mento, o questionamento sobre a vida e 
o sentimento da falta que o outro fará em 
sua vida; e o quinto passo é a aceitação, 
a pessoa é capaz de compreender racio-
nalmente tudo o que está acontecendo, 
percebe que nem tudo está perdido, que 
apesar da saudade, tudo valeu a pena. Ela 
sabe que será difícil, mas que existe a pos-
sibilidade de reestruturar sua vida mesmo 
com a saudade deixada pelo luto.
Este é um processo natural que o luto 
causa nas pessoas, mas o período que ele 
ocorre é variável. Uma pessoa pode pas-
sar pelos cinco estágios em horas, outros 
porém, levam anos para vivenciar essa 
experiência. Diante do luto somos questio-
nados pela própria vida. Pois a morte do 
outro me mostra que também sou mortal. 
E que não estou no controle de tudo. 
A vida não é descartável. A fé nos ensina 
que a vida não acaba, mas se transforma. 
“Se com Ele morremos, com Ele viveremos. 
Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos” 
(2Tm 2,11-12).
Encontramos dentro de nossa vida de fé 
a força para compreender a dinâmica da 
dor, do sofrimento e do luto em nossas vi-

das. O sofrimento virá, nossa vida passará 
também pela cruz antes da morte e antes 
da ressurreição. Por isso, precisamos com-
preender a realidade do sofrimento em 
nossas vidas e não podemos temer.
Este sofrimento chegará através do luto, da 
doença, dos problemas financeiros, da fal-
ta de saúde mental e psicológica, chegará 
por meio da traição, da falta do amor, da 
falta de compreensão e de tantas outras 
maneiras. Mas se existe o sofrimento, exis-
tira também a consolação.
Muitas pessoas em suas casas estão com 
crises de ansiedade, vivenciando a de-
pressão e a síndrome do pânico. Existe um 
medo pelo futuro desconhecido e isso vai 
afetando a nossa saúde mental e espiri-
tual. Coloca em crise a nossa fé e o nosso 
jeito de se relacionar com Deus.
Na Sagrada Escritura, encontramos o livro 
de Jó, onde percebemos como a dor e o so-
frimento pode atingir uma pessoa de inú-
meras maneiras e colocar sua fé em crise. 
Se você estiver com um tempo livre, faça 
essa experiência de rezar o livro de Jó nes-
te período, buscando compreender que o 
sofrimento e a tristeza são passageiras. A 
nossa fé é muito maior e Deus não desam-
para seus filhos.
Irmãos e irmãs, muito ainda poderia ser 
dito. Mas o fundamental é mantermos a 
esperança e a fé. É preciso buscar estar 
bem, se cuidar e encontrar a alegria do 
Ressuscitado. Permaneço unido com todos 
vocês através da oração e almejo que a Paz 
do Cristo Ressuscitado faça morada em teu 
coração e em tua vida!
“No mundo tereis tribulações, mas cora-
gem: eu venci o mundo!” (Jo 16, 33).

Pe. Luiz Carlos Ferreira Tose Filho 
Colaborador

“A esperança não  
decepciona...”

O ser humano é um ser de esperança. A es-
perança configura um dado existencial, que 
marca o percurso da vida de cada pessoa, 
de cada agrupamento humano. A mulher 
grávida tem a esperança de ver o rosto do 
seu bebê, de vê-lo sorrir, falar, caminhar. 
Os noivos de se casarem, constituindo uma 
família feliz. Os jovens de cursarem uma 
faculdade e se realizarem profissionalmen-
te. Os enfermos têm a esperança de serem 
curados que é compartilhada por aqueles 
que cuidam deles: médicos, enfermeiros, 
cuidadores. Em nível social, todos esperam 
viver em paz, numa sociedade sem violên-
cia, onde todos têm garantidos os direitos 
básicos de habitação, saúde, educação, 
para se viver com qualidade de vida; onde 
o exercício dos cargos públicos não visa os 
interesses próprios, mas o bem estar de 
todos. 
Comumente ouvimos o provérbio popular: 
“A esperança é a última que morre”. Há 
muita sabedoria nesta expressão, pois ela 
reflete este desejo do coração humano que 
insiste em continuar, mesmo quando tudo 

A dinâmica do sofrimento e 
do luto na vida do cristão.

parece dar errado, mesmo diante das mais 
tristes realidades que causam medo, dor 
e sofrimento. Por outro lado, a esperança 
muitas vezes depositada nas pessoas, em 
acontecimentos, em instituições, pode não 
ser correspondida, gerando decepção e 
amargura, e até mesmo descrença na pró-
pria vida. Diante das incertezas que nos 
circundam surgem assim pertinentes ques-
tionamentos: diante da pandemia do novo 
coronavírus, que tem adoecido e levado 
tantas pessoas ao óbito, outros ao desem-
prego dado a crise econômica, ao isola-
mento social, em que muitos se sentem 
amedrontados, ansiosos e deprimidos, se-
ria possível ter esperança diante do caos?
Para a fé cristã a esperança vai além de 
uma postura positiva diante das adversi-
dades. Ela é, como ensina a doutrina cristã 
católica, uma das virtudes teologais jun-
tamente com a fé e a caridade (cf. 1 Cor 
13,13). O que isso significa? O Catecismo 
da Igreja Católica explica que essas virtu-
des “são infundidas por Deus na alma dos 
fiéis para torná-los capazes de agir como 
seus filhos e merecer a vida eterna” (CIC, 
1813). Por meio da esperança colocamos 
nossa confiança não em nós mesmos, ou 
nos outros, mas “nas promessas de Cristo 
e apoiando-nos não em nossas forças, mas 
no socorro da graça do Espírito Santo” (CIC, 
1817). Desse modo, como continua o Ca-
tecismo a ensinar: “a virtude da esperança 
responde à aspiração de felicidade coloca-
da por Deus no coração de todo homem; 
assume as esperanças que inspiram as 
atividades dos homens; purifica-as, para 
ordená-las ao Reino dos Céus, protege con-
tra o desânimo; dá alento em todo esmo-
recimento; dilata o coração na expectativa 
da bem-aventurança eterna. O impulso da 
esperança preserva do egoísmo e conduz à 
felicidade da caridade” (CIC, 1819). 
A esperança cristã gera no coração huma-
no uma espera, mas não uma espera ansio-
sa e perturbadora, mas uma espera ativa 
e confiante. Pois, aquele que crê sabe em 
quem colocou a sua fé (cf. 2Tm 1,12); e, 
portanto, sabe que o Senhor é fiel em sua 
promessa (cf. Hb 10,23). O cristão que está 
em sintonia com Deus por meio da oração 
pessoal e comunitária é uma pessoa em 
estado de espera, e sendo Deus a sua re-
ferência e a sua esperança não há espaço 
para o medo, para a aflição, para a angústia 
e para a tristeza. O seu coração está sem-
pre transbordante do amor de Deus que 
foi derramado pelo Espírito Santo (cf. Rm 
5,5). Assim, mesmo diante das mais difíceis 
situações, como esta que nós e o mundo 
estamos vivendo, nós podemos bendizer 
a Deus, como nos ensina o Apóstolo São 
Paulo: “Nós nos gloriamos também nas tri-
bulações, sabendo que a tribulação produz 
a perseverança, a perseverança uma vir-
tude comprovada, a virtude comprovada 
a esperança. E a esperança não decepcio-
na...” (Rm 5,3-5).

Pe. Hernane Módena
Vigário paroquial



ORAÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA

BENDIGAMOS AO SENHOR PELOS NOSSOS DIZIMISTAS

Ó Maria, Tu brilhas sempre no nosso cami-
nho como sinal de salvação e esperança. 
Nós entregamos-nos a ti, Saúde dos Enfer-
mos, que na Cruz foste associada à dor de 
Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Salva-
ção do povo romano, sabes do que preci-
samos e temos a certeza de que garantirás, 
como em Caná da Galileia, que a alegria e a 
celebração possam retornar após este mo-
mento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Di-
vino Amor, a conformar-nos com a vontade 
do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele 
que tomou sobre si os nossos sofrimentos 
e assumiu as nossas dores para nos levar, 
através da Cruz, à alegria da Ressurreição. 
Amém.

SUB TUUM PRAESIDIUM 

À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de 
Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em 
nossas necessidades, mas livrai-nos sempre 
de todos os perigos, ó virgem gloriosa e ben-
dita. Amém

COMUNHÃO ESPIRITUAL 

Dado que não se pode fazer a Comunhão 
sacramental com Cristo, participando na Eu-
caristia, contudo pode-se expressar o desejo 
de o receber no próprio espírito mediante 
estas palavras, que ajudam a entrar em Co-
munhão espiritual com Ele 

Meu Jesus, Creio que estais presente no 
Santíssimo Sacramento. Amo-vos acima de 
tudo e a minha alma suspira por Vós. Mas 
dado que agora não posso receber-vos no 
Santíssimo Sacramento, vinde, pelo menos 
espiritualmente, ao meu coração. Abraço-
-vos come se já estivésseis comigo: uno-me 
inteiramente a Vós. Ah! Não permitais que 
eu volte a separar-me de Vós! Ó, meu sumo 
bem e doce amor, inflamai o meu coração, a 
fim de que eu seja abrasado no vosso amor 
para sempre. Amém. 

Santo Afonso de Ligório

Oração à Virgem do Divino 
Amor pelo fim da epidemia

O dízimo é um compromisso de fé e de 
amor com a comunidade, onde vive-se 
o espírito da partilha e da doação, fun-
damentados no mandamento do amor, 
centro do Evangelho. É também um sinal 
concreto de amor e gratidão a Deus pelos 
dons que recebemos, sobretudo, pelo seu 
imenso amor que nos quer participantes 
de sua vida.
Em tempos de pandemia, devolver o dízi-
mo é um ato de amor e compromisso com 
o próximo, não apenas o cumprimento de 
um mandamento da lei de Deus e da Igre-
ja, mas uma grande oração silenciosa que 
oferecemos ao Pai. E o Pai que vê nossas 

reais intenções, percebe a dignidade e a 
sobriedade de nossa prece. 
E como contribuir diante de um período 
de isolamento social? Nosso Santuário 
Arquidiocesano disponibilizou o número 
de contas e um link organizado no site 
pelo sistema Orgsystem de Gestão.
Estes meses de março, abril e maio, com 
muito custo e fazendo uso da nossa re-
serva, conseguimos honrar os nossos 
compromissos. Contamos muito com a 
valiosa ajuda e participação de cada um 
de vocês, seja nas doações, espórtulas 
de missas, na devolução do dízimo, na 
doação de ajuda de alimento aos neces-
sitados (que somente nestes dois meses 

houve um grande acréscimo).
Para conseguir dar assistência a todos 
que nos procuram, de forma organizada, 
houve redução de horário no atendimen-
to e algumas manutenções deixaram de 
ser realizadas. 
Mas tudo isso vai passar, e logo, celebra-
remos com muita alegria o fim da pande-
mia. A vida vence a morte. Assim, os pa-
dres do santuário já estão se organizando, 
para verificar os protocolos de segurança, 
para atender a todos. Depois de tudo 
isso, sairemos muito mais fortalecidos. 
Um grande abraço e minha saudação à 
todos vocês.

DÍZIMO E SOLIDARIEDADE 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES 
DE MARÇO

Adriano Borges
Alan Icaro Nani
Albina Martins Ribeiro
Ana Maria Alves
Andre Lima Santos
Andrea Ricarti Paula
Antonia Luzanira Rodrigues Nogueira
Aparecida Neusa dos Santos Flóter
Armando Bazetti
Balbina Francisca da Silva
Benedito Barbosa
Benedito de Melo Neto
Cloudemira Fiori
Cristiane 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. Blotto
Jailda de Jesus
Jamile Do Nascimento Dantas
Janete Aliano Santos Avilez
João Antonio de Alencar
João Bosco Ribeiro
José Alexandrino Bezerra
José Martin 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 Ventini
Maria Augusta Romano
Maria Cecilia Penha
Maria Conceição Costa Quirino
Maria Luiza Gon Abreu
Massamar Oliveira Sanquetta
Matildes Pereira
Mauricio Dumont Carlos
Michel Santos de Lima
Nadir Prudente Santiago
Osmar farias
Osvaldo de Lemos
Rafael Henrique A. Oliveira
Rosemary Guarise Lisa da Silva
Sidnei Luis Amadio
Valter Aparecido Faustino
Willian Edgard Costa

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES 
DE ABRIL

Adriano José dos Santos
Alcino Rodrigues de Melo
Alexandre Sampaio
Alexandre Scapuccin
Alice do Carmo Kaneko
Alice Pimenta Sandes
Ana da Costa Coimbra
Angela Aparecida Ferreira
Antonia Josefa de Souza da Silva
Antonio Alves Paiva

Antonio Gonçalves Neto
Antonio Jorge de Souza Lima
Antonio Rodrigues Nogueira
Beatriz Helena Fernanda Peres
Cassiano Ricardo Ferreira
Cideni Francisca Bernardino de Almeida
Cleusa Suzano Viana
Daisy Assunção Ripani
Edelcio Pessi
Edmilson Pacheco da Silva
Efigenia Pereira de Souza
Elesabete Collado
Erick De Oliveira Fernandes De Souza
Fauzi Soufia Neto
Florita Noli Fernandes
Francisco Miguel Lima Costa
Ilda G. Fitola
Ilda Maria Serafim
Ildeni Batista de Oliveira
João Marques do Nascimento
Joelma de Conceição Lima
José Furlan Junior
Maria Aparecida Esteves Lourenço
Maria Da Luz Silva Dos Santos
Maria da Penha O.C.Campanes
Maria De Jesus Alves Da Silva
Maria de Fátima Ferreira da Silva
Maria de Fátima Landemberger
Maria Francisca dos Santos
Maria Francisca Sousa de Sá
Maria Inalda Alves Freire de Souza
Maria José Da Silva
Maria José Vieira Bernardo
Maria Rosa Baldini Bortali
Maria Silva Gomes
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Marcelo Ferreira
Marlene Domingos Bati sta
Matheus Ribeiro Leite
Mauro Marti ns de Loiveira
Mercedes Pelissau Garcia
Mirian Ap.Ferreira De Andrade
Neide Tosoni
Olária Ap.Fasão Machado
Osana Maria Dantas Ribeiro
Raquel Aparecida de Queiroz Alves Freitas
Regina Angela Carneiro
Regina Reis Fernandes de Lemos
Rodrigo Braga De Mesquita
Rosmari Aniello
Salvador José Nunes
Solange Gallego Garcia
Sonia Maria de Toledo
Stella Maria Riccett o
Valcicleide Silva dos Santos
Valter Caetano De Sousa

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
DE MAIO

Adriana Moura Magalhães
Alessandro Cândido de Matt os
Ana Beatriz P. Bordini
Angela Maria Gonçalves Pereira
Antonia Bessani Bossolini
Avelina Gonzales V. Mazzei
Beatriz Tavares Ramires
Carlos Guerino Conforte
Carmen Lucia Carreira L. Santos
Cicero Henrique Carlos Pereira
Cleide Maria Ferlin de Bacco
Cleonice Bonon Bovis
Danielle Alves Marques
Edson Thomé
Elisete Aparecida Zanotti  
Eunice Sarviano
Fábio Geraldi
Fabio Scapuccin
Flavia de Barros Silva
Glaice Aparecida Lucin Moura
Iêda Edna de Aguiar Rocha
Indailza dos Santos Arsinio
Ivanir Costa Cavalcante
João Carlos Orlando
José de Jesus Pereira Almeida
José Miguel dos Anjos
José Roberto Perico
Leonti na Palombo Varoto
Letí cia Namólia S. Moreira
Luciani Almeida Sampaio de Oliveira
Manoel Francisco da Silva
Márcia Silva de Oliveira
Marco Antonio Lopes
Maria Ap. dos Santos
Maria Aparecida Brito de Oliveira
Maria das Graças dos Passos
Maria do Socorro Santos
Maria José de Alencar
Maria Miranda de Souza

Maria Pereira Alvar
Maria Socorro dos Santos
Marilia José S. da Silva
Marizon Alves de Oliveira
Nair Andrade Leite
Paloma Galvão Nunes
Paulo Cesar Fritola
Regina Lucia Sandes
Roberto de Almeida Fernandes
Roberto Roman
Robson Helber Silva Cabral
Rodrigo Marti ni
Rosa Mercês Franco de Godoy
Rui Antonio Amorim
Sandra das Neves Queiroz
Sirlene Almeida Brito
Thiago Oliveira de Lima
Valci Divino Rizo
Valeria de Fati ma Fadoni Périco

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
DE JUNHO

Adil Margarete Visenti ni
Adriana Pacheco de Barros Nascimento
Alzira Inácia de Jesus
Ana Lucy Sarno
Antonia Romanelli
Antonio Silva Oliveira
Arethusa Rodrigues Pontes
Ariane Aparecida Nogueira
Benito Raimundo Neto
Benedito de Souza Filho
Brasilio Lopes Esteves
Celso Cadena Del Porto
Conceição Aparecida F. Magueta
Cyrene Siqueira de Mello
Daniele Maria Alice Carrapett o
Deuza Maria Oliveira Andrade
Edila Serapião Trindade
Eliana Bernardo de Lima
Elisabete Elsa Celesti no
Elizabet Fadoni Marti ni
Eulina Lopes de Carvalho
Evelin Gange Galasci
Fabio da Silva Motalvão
Francisco Otôneo Cavalcanti 
Gabriel Barbosa Franco
Gabriel da Silva
Gabriel Ferreira da Silva
Gabriel de Souza
Gilda Consenti no
Hamilton Piva
Hilda Trajano
Irma de Almeida
Ivone Cassini Tasi
Ivone Peres da Silva
Jaime Borsari
João Bati sta Bonatelli
João de Jesus Lopes
João de Souza Nunes
João Fritola 
João Hiroshi Atoji
João Tadeu Perobelli

João V. Santana
José Fumihiro Narasaki
Karina Caseiro
Lia Amaral J. de Almeida
Luci Andreosi
Luciene Petronilha de Oliveira
Luiz Antonio Domingues
Luiz Francisco de A. Carvalho
Luiza Maria Oliveira Lima
Macicleia Alves de Oliveira
Marcos Cesar Santos Simões
Maria Alice G. S. Brandão
Maria Aparecida Caso Moreira
Maria Aparecida dos Santos
Maria Claudia Pereira Lima
Maria de Lourdes da Silva
Marilene Maria de Abreu
Marinalva Rodrigues de Oliveira
Marli Alves da Costa
Monica Ester Braz Pereira
Raimunda Marques da Silva Sampaio
Ricardo Antonio dos Santos
Rissiara Rissi
Roberto Aparecido Benedito
Roberto Pereira Rodrigues
Rosa Maria Araujo
Rosana Carla P. Santos
Rosivan Soares dos Santos
Sandro Moraes dos Santos
Sansão Paz Felix
Sebasti ana Delmira de Jesus
Sueli Aparecida Alliano Santos
Susiane Felix Casagrande Nishizawa
Tarcisio Vilela da Silva
Teresa Pacheco de Barros Nascimento
Vera Lucia Fernandes de Lemos
Vilma Demola Ribeiro
Walfrido José Nett o
Zélia Aparecida Sant’Ana Gonsales
Zelia Coscarelli Ravi

NOVOS DIZIMISTAS ENTRE 
OS MESES DE MARÇO A MAIO

Wan Chi Ming
Erick de Oliveira Fernandes de Souza
José Nilton F.Da Silva
Luiza Jacinto de Farias
Maria da Luz Silva dos Santos
Marli Confort Cerqueira
Manuela Vieira Rodrigues
Antonia Salambo M.S.Maikel
Josiane De Oliveira G.Franco
Maria Ap.Avilar Matos
Maria Nazaré da Silva
Marinilza Alves de Araújo
Rosemeire Gaspar Thomé
Sebasti ão Arantes Faria
Sebasti ão Arantes Faria
Valter Caetano de Sousa

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 90
CONTA: 136 207-0
CNPJ 63.089.825.0104-50

BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 0194
CONTA: 16869-6
CNPJ 63.089.825.0104-50

Santuário Arquidiocesano Nossa Sra. Aparecida do Ipiranga

Faça já a sua doação!

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

CAROS DIZIMISTAS 
E BENFEITORES

Todos os meses são 
celebradas 130 missas em 

sua intenção, obrigado pela 
sua generosidade.


