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Com a exclamação: O Senhor esteja convosco, na celebração da missa, o padre, recorda 
a comunidade em nome de quem e por quem nos reunimos. Aclamamos; “Ele está no 
meio de nós” e com isso recordamos que o Senhor está entre nós, seja na mesa da 
Palavra, seja na mesa a Eucaris� a, duas mesas que uma está em função da outra. 

Mas o Senhor con� nua entre nós ao terminar a missa. Ao retornar em nossas casas, 
em nossos afazeres mais co� dianos, lá está o Senhor Ressuscitado. Ao chorarmos com 
algum problema lá esta o Senhor como esteve com os pecadores. Ao ques� onar a fé, lá 
está o Senhor, assim como orientou Tomé e os doze. 

Amados irmãos, vejam a força desta expressão litúrgica em nossa vida que fortalece, 
encoraja e revigora a experiência espiritual com Deus. 

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva
Pároco Reitor

Meus caríssimos irmãos, queridas irmãs,
O Senhor esteja convosco!

Ele está no meio de nós!

Todos os anos a Pastoral Familiar Nacional, organiza a semana 
da Família. Veja a programação do nosso santuário 

11/08: Terça-feira às 20h15 uma mesa redonda sobre a 
Família em Tempo de Pandemia, organizado pelos padres do 
Santuário.

14/08: Sexta-feira às 20h15 uma mesa redonda sobre a 
educação na fé, dos pais e fi lhos, especialmente aos pais da 
catequese, orientado pelos padres do santuário. Já abordando 
alguns pontos no NOVO DIRETÓRIO DA CATEQUESE, lançado 
em julho em Roma. 
Acompanhe somente pelo Facebook: @aparecidaipiranga.

SEMANA NACIONAL DA FAMILIA 

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

ROUPAS - SAPATOS - ELETRODOMÉSTICOS 
ROUPAS DE BANHO E CAMA - BRINQUEDOS

Dias 14 e 15 de agosto, 
Sexta e Sábado, das 09h ás 18h.

Para ajudar a honrar
Nossos Compromissos Mensais

REALIZAREMOS BAZAR 
BENEFICENTE

Entrada pela Rua 1822
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VIDA PASTORAL: VOCAÇÃO FAMILIAR
A PATERNIDADE E 
A MATERNIDADE 
RESPONSÁVEL

“Os filhos são herança do Senhor, é 
graça sua o fruto do ventre. Como 
flechas na mão de um guerreiro são 
os filhos gerados na juventude. Feliz 
o homem que tem uma aljava cheia 
deles: não ficara humilhado quando 
vier à porta para tratar com seus ini-
migos” (Sl 127, 3-5)
Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos 
o mês de agosto. Para nós católicos, 
no decorrer deste mês devemos 
meditar e aprofundar a questão da 
vocação. Somos convidados a escu-
tar o chamado que Deus realiza em 
nossas vidas e dar a nossa resposta 
sincera. 
A palavra vocação que hoje é utili-
zada em diversas áreas, no contexto 
da igreja, parece que ainda se refere 
apenas ao sacerdócio e a vida reli-
giosa consagrada. Porém, todo ser 
humano possui uma primeira voca-
ção que é a vida. E todo batizado(a) 
possui a vocação de anunciar a Pala-
vra de Deus para toda criatura. 
Vocação é chamado, e para nós que 
possuímos fé, é um chamado de 
Deus. O Senhor da Vida interpela a 
pessoa humana para que ela possa 
se encontrar. Dessa maneira, consti-
tuir uma família não é uma obra do 
acaso, não é um simples gostar e se 
sentir bem. Constituir uma família é 
resposta de amor ao chamado que 
Deus realiza. 
Toda vocação nasce do seio da famí-
lia, e a família possui por si só, esse 
caráter missionário e vocacional. 
Onde a família é a casa da Palavra, 
onde todos não só escutam a Pala-
vra de Deus de forma passiva, mas 
se colocam ativamente como servos 
do Senhor. 
A Comissão Nacional da Pastoral Fa-
miliar, todo ano organiza a Semana 
da Família no mês de agosto. Este 
ano de 2020 dos dias 09 à 15. E a 
grande pergunta é: como viver pas-
toralmente essa semana em tempo 
de pandemia e no cotidiano fami-
liar?
O primeiro passo é ter um olhar con-
vertido. De modo que você consiga 
olhar para a sua casa e sua família 
como uma verdadeira Igreja Domés-
tica. Um lugar de encontro com a Pa-
lavra de Deus e com o próximo. 

O novo Diretório da Catequese vai di-
zer no parágrafo 227 que: “A família 
é um anuncio de fé enquanto lugar 
natural no qual a fé pode ser vivida 
de maneira simples e espontânea. 
A família ‘tem prerrogativa única: 
transmite o Evangelho, radicando-o 
no contexto de profundos valores 
humanos. Sobre essa base humana, 
é mais profunda a iniciação na vida 
cristã: o despertar para o senso de 
Deus, os primeiros passos na oração, 
a educação da consciência moral e a 
formação do senso cristão do amor 
humano, concebido como reflexo do 
amor de Deus’”. 

12 de Outubro de 2019

Observando a citação acima, o pai e 
a mãe possuem como vocação uma 
grande responsabilidade na vida de 
fé dos filhos. Os pais são os primei-
ros anunciadores do Evangelho, os 
primeiros modelos de oração na vida 
de seus filhos e os primeiros a tes-
temunharem o seu amor por Jesus 
Cristo. 
É comum dizermos que os pais são 
os primeiros catequistas. E dentro da 
vocação familiar, os pais não podem 
fugir dessa responsabilidade e nem 
mesmo transferi-la para outros. No 
dia do batismo de vossos filhos, vo-
cês aceitaram a responsabilidade da 
educação da fé. Essa educação não 
é o levar para a catequese, mas ser 
catequese em suas casas. 
Os pais possuem muitas responsa-
bilidades para com os seus filhos: 
garantia de vida e sustentabilidade, 
educação, saúde, segurança, cuida-

do, amor e tantas outras coisas para 
a boa criação dos filhos. Mas não po-
demos deixar em um plano secun-
dário a questão da fé. Pois um bom 
cristão é um bom cidadão. 
Os pais ao abraçarem seus filhos, 
abraçam a própria vocação, aceitam 
e acolhem um chamado de Deus 
para o cuidado com o outro. Ao 
olharmos para a Sagrada Escritura 
encontramos muitos modelos de fa-
mília. E o grande modelo para nós é 
a Família de Nazaré, que viveram as 
dificuldades e sofrimentos próprios 
de seu tempo. Pensaram na questão 
da moradia, da saúde, da alimenta-
ção, do trabalho, do ensino, da segu-
rança e da Fé. 
A família de Nazaré exala o amor de 
Deus para o mundo. Souberam aco-
lher Deus em vossa casa, abraçaram 
o pr óprio Cristo no seu cotidiano. 
Existe hoje a mentalidade de que os 
pais devem ser os amigos de seus 
filhos. Por um lado, isso é verdade. 
Porém, o seu filho(a) precisa que 
você assuma sua vocação de pai e 
de mãe. Tem coisas que só os pais 
podem fazer. O pai e mãe podem e 
devem manter uma relação de ami-
zade, mas antes existe a relação de 
pais e filhos.
Para assumir a vocação da paterni-
dade e da maternidade de forma 
responsável é preciso abraçar o cha-
mado de Deus. É preciso tomar cons-
ciência de sua responsabilidade para 
com o outro. Olhamos para Deus 
que é modelo de Paternidade Perfei-
ta e olhamos para a Virgem Maria e 
também a Igreja que são modelos de 
Maternidade responsável. 
Hoje o convite é para uma conversão 
pessoal e familiar. Uma busca por 
tornar a nossa casa e a nossa família 
um lugar onde a Palavra de Deus nos 
motiva. Chamados a possuir uma 
vida de oração pessoal e familiar. 
Que neste mês de agosto, durante a 
semana da família, possamos cele-
brar juntos o dom da vida e da voca-
ção para qual o Senhor nos chama. 
“Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, 
como também todos os de tua casa” 
(At 16,31). Que Deus vos abençoe! 

Pe. Luiz Carlos T Filho, é padre da 
Arquidiocese de São Paulo e colabora 

no Santuário.
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ESPIRITUALIDADE: SAGRADA FAMÍLIA
A ESPIRITUALIDADE DA  

SAGRADA FAMÍLIA  
DE NAZARÉ

Durante o mês de agosto a Igreja reza e agradece a 
Deus pelas diversas vocações: ministérios ordenados; 
vida familiar, vida consagrada e vida laical. Todas 
essas formas específicas têm suas origens na vocação 
batismal, que em Cristo nos torna seus discípulos 
missionários. Mas existe um chamado que é anterior, 
primeiro, comum a todos nós, que é o da vida. Este 
dom inalienável nasce dentro do seio familiar. Por isso, 
a família é a vocação na qual todos nós participamos, 
seja como esposos, pais, filhos, irmãos, avós, netos, 
tios, primos... Sendo a família um dom querido por 
Deus, gostaria que olhássemos para uma família que 
se tornou ícone para 
as demais, a Sagrada 
Família de Nazaré.

A família de Nazaré, 
como nos apresenta 
o Papa Francisco na 
Exortação Apostólica 
Amoris Laetitia (AL), 
foi marcada no seu 
dia a dia por fadigas e 
até pesadelos (cf. AL, 
30). Os Evangelhos 
testemunham que 
em muitas ocasiões 
esta família viveu 
momentos dramáticos. 
Lembremo-nos da 
angústia de José que 
se encontrou diante 
da gravidez de Maria 
(Mt 1,18s); a falta de 
um lugar adequado 
para o nascimento de 
Jesus (Lc 2,1-7); a fuga para o Egito para proteger o 
menino Jesus de Herodes (Mt 2,13-15); a perda e o 
encontro do menino Jesus no Templo em Jerusalém 
(Lc 2,41-50); a mãe que contemplou a morte do Filho 
na cruz e o sepultou (Jo 19,25;38-42). Também hoje 
muitas são as provações que as famílias vivem, assim 
como a família de Nazaré viveu as do seu contexto. A 
espada de dor profetizada por Simeão (cf. Lc 2,33-35) 
continua ao longo da história a traspassar os corações 
e a ferir o seio familiar. Aqui caberia uma pergunta 
para a nossa reflexão: como pôde a família de Nazaré 
sobreviver aos percalços do seu tempo? 

Para ter esta resposta, ajudam-nos os diversos 
ícones que os artistas produzem da Sagrada Família. 
Comumente, José está ao lado de Maria com o 
menino Jesus no meio. Esta imagem reflete os pais 

que contemplam o filho com olhar de acolhimento, 
ternura e amor. Ali está o fundamento, o sentido 
e a esperança do lar de Nazaré: o próprio Jesus – 
Palavra eterna do Pai. A espiritualidade da Sagrada 
Família é certamente fundada numa vivência de fé 
cristocêntrica, que expressa a relação de comunhão 
perfeita no amor da Trindade Santa. Nossas famílias 
também são vocacionadas, a exemplo da família de 
Nazaré, a viver esta comunhão no amor: com Deus, 
consigo e com os irmãos, tendo Jesus sempre no 
centro das nossas relações.

Neste tempo de pandemia da covid-19 estamos 
passando mais tempo em nossas casas, 
consequentemente, mais tempo com nossas famílias. 
Não obstante as dificuldades que estamos vivendo, 

sobretudo a econômica 
com o alto índice de 
desemprego e diante de 
tantas incertezas, este 
tempo se tornou uma 
grande oportunidade 
para redescobrirmos o 
valor sagrado da família, 
lugar de encontro e de 
experiência de fé. Trata-
se da igreja doméstica 
onde a Palavra de Deus 
é acolhida, vivida e 
partilhada.             

Ao celebrar o mês 
vocacional e a Semana 
Nacional da Família, que 
neste ano ocorrerá de 
09 a 15 de agosto, cujo 
tema é: “Eu e minha casa 
serviremos ao Senhor” 
(Js 24,15), gostaria de 

convidá-los(as) a recitar diariamente a Oração à 
Sagrada Família (AL, 325).

“Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o 
esplendor do verdadeiro amor, confiantes, a Vós 
nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai 
também as nossas famílias lugares de comunhão e 
cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho 
e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de 
Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios 
de violência, de fechamento e de divisão; e quem 
tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente 
consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, 
fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter 
sagrado e inviolável da família, da sua beleza no 
projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e 
acolhei a nossa súplica. Amém.” 

Pe. Hernane Modena, é padre na arquidiocese  
de São Paulo, Vigário Paroquial do Santuário.

Imagem da Sagrada Família
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AGENDA PARA AGOSTO DE 2020

MÊS DE AGOSTO, EM TEMPO DE PANDEMIA
ATENDIMENTO DA SECRETARIA PAROQUIAL

Informações sobre: marcar missas de séti mo dia, bodas, bati smos, casamentos, agendar horário com padres 
somente nestes dias e horários: Segunda a Sexta: das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 19h00 | Sábado: das 
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 18h00.

 INTENÇÕES DE MISSAS DE SÉTIMO DIA, 1 MÊS, 1 ANO. 
Por moti vos operacionais, a parti r de agosto as intenções serão coletadas pelo telefone 2063 4654, no horário 
de atendimento (veja os horários acima). Serão lidas apenas as intenções de até 07 dias, 30 dias e um ano. 

As demais intenções serão colocadas na urna de intenções ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 

A missa a ser celebrada será para todos, por isso a oferta será livre a critério de cada um.

MISSAS NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS
As missas presenciais já foram retomadas. O santuário já foi adaptado com a aquisição de totem com álcool 
gel na entrada, lugares demarcados, respeitando o distanciamento social. Não é necessário agendar o horário 
para parti cipar da missa. Durante este mês de agosto ainda não celebraremos a missa semanal 
das 07h30. Todas às missas serão transmi� das pelo facebook: @aparecidaipiranga.com. 

HORÁRIO DAS MISSAS
Domingo: das 07h00, 08h30, 10h00 e 18h00 | Segunda e Quarta:  das 12h00, 15h00 e 19h30
Terça e Sexta: das 12h00 e 19h30 | Quinta: às 19h30 | Sábado: às 16h00

ATENDIMENTO DE CONFISSÕES:
Terças, Quartas e Sextas: das 14h00 às 17h00 | Sábados: das 09h00h às 12h00 e das 14h00 às 16h00

BATISMOS EM TEMPO DE PANDEMIA
Informações na secretaria da igreja.

Meditações de São João Maria Vianey
Tríduo em Louvor ao padroeiro dos párocos e dos padres
Dias 01, 02, 03 (Sábado, Domingo, Segunda), às 20h
Facebook: @aparecidaipiranga.com.br
Com o Pe. Zacarias, pároco e reitor do santuário.

Curso Bíblico sobre o Livro de Deuteronômio
Vamos aprofundar a Palavra de Deus, em especial o livro do Deuteronômio. 
Acompanhe conosco, às terças feiras nos seguintes dias: 04, 18 e 25 sempre às 20h15. 
Com o Pe. Zacarias, pároco e reitor do santuário.

Oração da manhã durante o mês de agosto
Salmo 05: Escuta, SENHOR, às minhas palavras, atende a meu clamor; 3. fi ca atento à 
voz da minha prece, meu Rei e meu Deus”
Para acompanhar a oração use a Liturgia das Horas, da Editora Paulus. A. Durante o 
mês de agosto, de segunda a sexta às 08h00. 
Acompanhe pelo facebook: @aparecidaipiranga.com.br 

ENCONTROS PASTORAIS VIRTUAIS
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DÍZIMO: O CAMINHO DA FRATERNIDADE

“O que poderei retribuir ao 
Senhor por tudo aquilo que 

ele fez em meu favor”
Sl. 115

Todos somos promotores da tra-
dição bíblica. Viver a fé implica 
em corresponder a uma religio-
sidade e sua práti ca. A devolução 
do dízimo para manter as obras 
do Senhor faz parte desta reli-
giosidade. O povo da bíblia, logo 
após a sua colheita oferecia à 
Deus, a décima parte.

Ao devolvemos à Deus o que o 
Senhor nos dá: saúde, emprego, 
família, a comunidade reunida 
em torno da missa.  Sacerdotes 
atendendo o povo de Deus, a 
formação de novos padres para 
a Igreja, a ajuda aos pobres. Sua 
generosa contribuição chega e 
tudo isso retorna a você como 
sinal da presença de Deus. O 
salmo 115 diz: “o que poderei 
retribuir ao Senhor por tudo que 
ele fez ao nosso favor” já pensou 
neste salmo? Percebeu quanto o 
Senhor te ama e na sua ternura 
te abraça? Por que não ser um di-
zimista do Santuário do Santuário 
Arquidiocesano. Faça a sua ade-
são na secretaria da igreja. 

Deus lhes pague por todo o bem 
que realizam entre nós. Sem vo-
cês não teríamos como anunciar 
tão bem o evangelho do Senhor. 
Saibam que todos os dias eu rezo 
por todos. Agradeço o dom de 
suas vidas, peço-lhes que Senhor 
os acompanhe e que os livre de 
todo mal. 

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva 
Pároco e Reitor

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES AGOSTO
Ana de Jesus Fanco | Anderson Aparecido Genaro Fernandes | Anto-
nio Bortali | Bar� ra Mo� a | Carlos Alberto Grispino | Caroline Rosa 
Campos | Cicero Gomes da Silva | Cleonice Tozzi | Cris� ane Maria dos 
Santos | Ellinton Carlos Paladino | Francisca Eloneide F. Vieira | Gildete 
Ba� sta dos Santos | Ilma Augusto Vieira | Inês de Souza Molina | Ivo 
Firmino de Matos| Ivonete Santos da Silva | José Cláudio Simoncelo |
José Geraldo Rocha | José Guilherme de Souza | José Roque da Paixão 
Alves | Ka� ane dos Santos Soares | Luzinete Pereira dos Santos | Ma-
ria Ap Fradoso Colasso | Maria Clara Ribeiro da Silva | Maria Cris� na 
Russo Mota | Maria das G. Xavier dos Santos | Maria de Deus Costa |
Maria Lucia Teixeira Rodrigues | Maria Nazaré da Silva | Maria Teresa 
F. Fernandes | Maria Teresa Vidal | Marizete da S. de Mesquita | Raissa 
Aparecida Souza Nunes | Roberto Sandes | Sandra Ap. dos S. Dolrioglo 
| Sebas� ão Arantes Faria | Sergio Buscarioli | Silvia B. Conforte | Sueli 
Tereza Baron Mantelli | Valdir Rodrigues de Oliveira | Valquiria Maira 
Freire | Vania Busquet Maeda | Vilma Biazon Gongora | Wilson Lopes.

BEM VINDO NOVOS DIZIMISTAS
Cris� ane Ignacio Pacheco | Eloize Maria Pe� er | Juliana Parreira do 
Nascimento | Luziete Pereira dos Santos.

SORTEIO DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES JULHO
Em 5 de Julho foram sorteados quatro dizimistas aniversáriantes e presen-
teados com uma Liturgia Diária, mini Círio Pascal, além da oração da comu-
nidade, sendo eles: Adriana Francisca dos Santos | Domingos Gonçalves 
de Araujo | Erinaldo da Silva | Neusa Pereira Marques.

SORTEIO NOVOS DIZIMISTAS JULHO
Em 5 de Julho foram sorteados três novos dizimistas e presenteados com 
uma Liturgia Diária, mini Círio Pascal, além da oração da comunidade, sendo 
eles: Marinilza Alves de Araujo |Roberto Cohen | Wan Chi Ming. 

AJUDA DOS DIZIMISTAS E BENFEITORES
Com valiosa par� cipação de nossos dizimistas conseguimos 
este mês de julho realizar honrar nossos compromissos nas 
seguintes dimensões:
Dimensão religiosa: pagamento dos funcionários e encargos trabalhis-
tas, férias de funcionário, côngrua dos sacerdotes, água, luz, telefone, 
internet, reposição de lâmpadas queimadas, limpeza interna e externa, 
aquisição de vinho e hósti as, compra de material de limpeza e escritório, 
manutenção da casa paroquial (água, luz, telefone, gás, internet) paga-
mento da TFE (Taxa de fi scalização de estabelecimentos), cartas envidas, 
escapulários para dizimistas, fl ores e ornamentações. 
Dimensão missionária: pagamento da taxa regional para os serviços da 
arquidiocese de São Paulo, doação dos seguintes itens a Missão Belém: 
100 cestas de alimentos, 1500 mascaras, 20 litros de cloro, 10 litros. 
Dimensão carita� va: uti lizado para assisti r os necessitados que são nos-
sos cadastrados ou aqui pedem algum auxílio: 250 cestas básicas, 50 ces-
tas pequenas, doação de 01 cadeiras de banho para um doente.

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

Quer ser nosso dizimista? 

Em Julho foram 
celebradas

 80 missas em sua 
intenção.

Obrigado pela sua 
generosidade.

DIZIMISTAS E BENFEITORES
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11 97387.2082

Varlindo
o fotógrafo

CASAMENTOS •
 BATIZADOS •

ANIVERSÁRIOS •
EVENTOS •

Uma inicia�va do Santuário 
Arquidiocesano de Nossa Senhora 

Aparecida no Ipiranga.

Apresentação do Pe. Zacarias Paiva, 
reitor do mesmo Santuário.

Diariamente pela Rádio 9 de Julho 
AM 1600kHz e nesta página às 13h45min.

siga-nos no

pascom.aparecida.370

www.aparecidaipiranga.com.br
nossa página

(11) 2063-4654
fale conosco

atendimento@aparecidaipiranga.com.br
pedido de oração

(11) 9 8444-0466
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APRESENTA:
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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 Palavra de Deus diária. 

ADQUIRA NA LOJA DO 
SANTUÁRIO E ACOMPANHE A 

LITURGIA DA MISSA

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 a oferta | Devolva seu dízimo | Ajude os nescessitados

Rua Labatut, 781 - CEP 04214-000
Ipiranga - São Paulo

11 2063.4654 / 2272.5933 / 2272.1211

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

www.aparecidaipiranga.com.br

Salve vidas de
um jeito mais
gostoso!

Adquira no santuário as TRUFAS DA MISSÃO BELEM  ajude as crianças no Haiti com 4 refeições. 


