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Meus queridos irmãos e irmãs 
espero que todos estejam bem! 
Sempre rezo e intercedo a Deus 
por aqueles que o Senhor me 
confi ou como pastor e guia desta 
comunidade que é o santuário 
arquidiocesano Nossa Senhora 
Aparecida do Ipiranga.

Tenho comigo a imagem do 
profeta Isaías que assim como nós 
passou por um tempo de exílio. 
Certamente um pouco diferente 
de nós. Mas com senti mentos 
semelhantes com os que vivemos 
hoje. Todos somos chamados a 
proclamar a salvação como como 
processo de transformação da 
realidade. 

Deus olha para nós com olhar de 
Pai, amoroso, capaz de oferecer todas 
as forças para superar as difi culdades 
que enfrentamos: solidão, falta 
de paciência, falta de recursos 
econômicos, os relacionamentos, etc. 

Ele é capaz de fomentar dentro de 
um senti mento de refl orescimento 
do deserto do nosso coração capaz 
de gerar a esperança em tantas 
situações difí ceis.

O nosso futuro está na forma 
que realizamos a leitura de Deus 
em nossa vida. Ele nos ensina a 
capacidade de sempre buscá-lo, 
dia após dia “enquanto ainda se 
disser hoje” é assim entusiasmar-
se sempre na busca da nova 
evangelização. Trazer viva a fé e 
a esperança que nos motiva 
sempre. 

Nestes tempos de pandemia, o 
Senhor nos chama a três ati tudes 
de fé básica: reescrever a nossa 
história de fé, confi rmar nossos 
relacionamentos e reprojetar a 
nossa vida interior. 

O Povo de Deus, precisou 
rescrever a sua história 
interpretando as situações que 
passavam e isso foi muito bom 
para eles. Tomaram a constante 
presença de Deus nas muitas 
situações.

Os relacionamentos humanos 
ou são mais próximos ou afas-
tados, é um convite a perceber 
a importância das amizades, do 
companheirismo e da fraternida-
de pastoral. Onde um reza, inter-
cede e se preocupa com o outro. 

Muitas amizades serão fortaleci-
das neste tempo, através da ajuda 
humanitária, mas também da pre-
sença humana. Somos chamados 
a reprojetar a nossa vida interior. 

Imagino que o longo tempo em 
casa, a solidão consigo mesmo, 
aproximou-nos mais de Deus e 
nos fez perceber que precisamos 
rezar. Como Deus vem ao nosso 
encontro. Como é importante a 
minha práti ca evangelizadora. E 
quantas bonitas ideias podem 
nascer depois que tudo isso 
terminar, e edifi cará a vida de 
muita gente. 

Meus queridos paroquianos, 
confesso que me entristece muito 
não ver todos vocês no Domingo, 
ao celebrar a missa. Mas tenho fé 
em Deus que logo vai passando 
tudo isso e voltaremos com maior 
força a proclamar o nome do 
Senhor Jesus pelos telhados.

DEUS NO CORAÇÃO

Pe. Zacarias José de Carvalho 
Paiva, é padre da arquidiocese 

de São Paulo, reitor e pároco do 
Santuário.
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ESPIRITUALIDADE

VIRGEM DO CARMO,  
ROGAI POR NÓS

Desde os tempos mais antigos do 
cristianismo, Maria, Mãe de Je-
sus, é venerada e invocada pelos 
cristãos (cf. Lumen Gentium, 66). 
A oração de súplica mais antiga 
dirigida a Maria é datada entre os 
séculos III e IV, o Sub tuum prae-
sidium: “À vossa proteção recor-
remos, Santa Mãe de Deus”. Ao 
longo dos séculos, a história da 
Igreja registra muitíssimas expe-
riências de fé, de graças recebi-
das por Deus por intercessão da 
Mãe de Jesus, que como em Caná 
da Galileia, interveio junto ao Fi-
lho quando o vinho da festa de 
casamento havia acabado (cf. Jo 
2,1-11). Por ser a Mãe do Senhor 
(Lc, 1,43), e depois Mãe da Igreja 
(Jo 19,25-27), a Bem-Aventurada 
Virgem Maria é chamada respei-
tosamente e carinhosamente de 
Nossa Senhora. Seus incontáveis 
títulos se devem as diversas ma-
nifestações em diferentes con-
textos e circunstâncias. Um des-
ses títulos é celebrado no dia 16 
deste mês de julho, cuja devoção 
é uma das mais antigas da Igreja, 
Nossa Senhora do Carmo.
A devoção a Nossa Senhora do 
Carmo está ligada a Ordem dos 
Carmelitas. Trata-se de uma re-
ferência ao Monte Carmelo, uma 
montanha famosa da Palestina 
considerada um lugar sagrado, 
onde o profeta Elias anunciou 
o Deus verdadeiro ao vencer 
os 450 profetas de Baal (cf. 1Rs 
18,20-40). Lá também contem-
plou subir do mar uma pequena 
nuvem (cf. 1Rs 18,20-44). Uma 
antiga interpretação piedosa viu 
nessa pequena nuvem a prefigu-
ração de Maria. 
Na era cristã, muitos homens 
buscaram no silêncio e na beleza 
do Monte Carmelo um lugar para 
se encontrar com Deus, por meio 
da oração, da meditação e da 
penitência. O próprio nome do 
monte expressa o que significava 
estar ali, pois a palavra “carmelo” 
derivada do hebraico “carmo” 

significa “vinha”, e “el” significa 
“Senhor”, assim, “Vinha do Se-
nhor” - “Jardim de Deus”. Neste 
lugar sagrado foi construída uma 
capela em honra da Senhora do 
Carmo. Ali cresceram os primei-
ros filhos da família carmelita, 
que desde o início se colocaram 
sob os cuidados de Nossa Senho-
ra. Nesta “Vinha do Senhor”, Ma-
ria é aquela que cuida e protege 
para que os frutos venham sau-
dáveis e apetitosos.

Icone de Nossa Senhora do Carmo, Ir. Bianca, 
1992, Paroquia Nossa Senhora do Carmo de Cruz 
das Almas, Arquidiocese de Sao Paulo.

O uso do escapulário remonta ao 
século XIII. Devido às persegui-
ções aos cristãos na Terra Santa, 
um grupo de eremitas do Monte 
Carmelo migrou para a Europa, 
chegando à Inglaterra. No ano de 
1251, diante de várias persegui-
ções, São Simão Stock suplicou a 
proteção de Nossa Senhora pela 
sua Ordem Religiosa com esta 
oração: “Flor do Carmelo, vinha 
florífera, Esplendor do céu, Vir-
gem fecunda, singular. Ó Mãe be-
nigna, sem conhecer varão, aos 
Carmelitas dá privilégio, Estrela 
do Mar”! Ao final da invocação, o 
monge carmelita teve uma visão 
da Beatíssima Virgem que trazia 
nas mãos um escapulário dizen-
do: “Recebe, diletíssimo filho, este 
escapulário de tua Ordem como 
sinal distintivo e a marca do privi-

légio que eu obtive para ti e para 
todos os filhos do Carmelo; é um 
sinal de salvação, uma salvaguar-
da nos perigos, aliança de paz e 
de uma proteção sempiterna. 
Quem morrer revestido com ele 
será preservado do fogo eterno”. 
Era dia 16 de julho daquele ano. 
A partir dessa data, a devoção a 
Nossa Senhora do Carmo cresceu 
dentro e fora da Ordem. Santa 
Teresa de Jesus (1515-1582) dizia 
que trazer o escapulário consigo 
era estar revestido do hábito de 
Nossa Senhora.
“Hodiernamente, é muito comum 
os cristãos católicos portarem o 
escapulário. Trata-se de um sinal 
de devoção, amor filial para com 
a Mãe de Jesus e nossa. No en-
tanto, o escapulário não deve ser 
usado como um amuleto, um tipo 
de “vacina” contra o pecado e o 
mal.” O escapulário é um sacra-
mental, como a água benta, os 
terços, que são sinais sagrados. 
Por meio destes, aproximamo-
-nos Daquele que é a fonte de 
todas as graças e de toda santi-
dade.”
O escapulário foi dado a São Si-
mão num tempo de perseguição 
da fé. A Mãe de Jesus não foi 
indiferente a súplica dos seus fi-
lhos carmelitas do século XIII, 
também não será nestes tempos 
difíceis de pandemia do novo 
coronavírus que estamos viven-
do. Hoje, o “Monte Carmelo” é 
cada coração, cada família, cada 
comunidade cristã que invoca 
com fé o nome do Senhor e a 
intercessão de Nossa Senhora. 
Revistamo-nos da armadura de 
Deus (Ef 6,11), e nos confiemos 
à proteção da Senhora do Carmo 
que protege e guarda este amado 
jardim, onde se encontram seus 
filhos e filhas. 
Nossa Senhora do Carmo, rogai 
por nós!

Pe. Hernane Modena, é padre 
na arquidiocese de São Paulo, 

Vigário Paroquial do Santuário.
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UMA RETOMADA DE 
FÉ E DE VIDA

“Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue 
da Aliança, que é derramado por muitos para remis-
são dos pecados” (Mt 26, 28).

Caríssimos irmãos e irmãs, iniciando o mês de julho, 
este mês que é dedicado ao Preciosíssimo Sangue de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta devoção esta ligada ao 
reconhecimento do Sangue derramado de Cristo do 
alto da Cruz em sacrifício para a salvação da humani-
dade.

No mês de julho somos encorajados a meditar este ato 
de entrega de amor que Jesus realizou no alto da Cruz, 
transformando assim o madeiro mal-
dito em Árvore da Vida que é regada 
pelo Sangue de Nosso Senhor. Vive-
mos em um tempo difícil e a grande 
pergunta é: quando retornaremos 
para a normalidade do cotidiano de 
nossas vidas?

Todos almejam a libertação desta 
pandemia e anseiam pela antiga li-
berdade que possuíam. Estes últi-
mos meses foram desafiadores para 
toda a humanidade. O mundo se une 
em sofrimento e no combate contra 
a COVID-19. Para que a luta ocor-
resse de forma eficaz, foi preciso, e 
ainda é, o isolamento social. Desta 
maneira, a nossa rotina sofreu uma 
forte transformação.

Muitos se sentem cativos em suas próprias casas, mui-
tos trabalham e estudam de modo online; tantos ou-
tros realizaram a redução na sua jornada de trabalho, 
e muitos, infelizmente, perderam seus empregos e a 
sua garantia de sustentabilidade; existem aqueles que 
estão na linha de frente, que seguem trabalhando nos 
serviços essenciais. 

E a grande pergunta é sobre a “volta”, sobre a retoma-
da das atividades, retorno das celebrações com a pre-
sença dos fieis e de toda a rotina que cabe a cada um. 

É necessário fazer uma pequena reflexão sobre a nor-
malidade. O que de fato é normal? Pois, antes da pan-
demia já existiam milhares que chegavam ao óbito por 
conta da fome, da injustiça, por falta de recursos, por 
uma saúde precária, por falta de segurança e por tan-
tos outros motivos que estão enraizados na estrutura 
da sociedade. 

É impossível voltar a ser como era antes. Pois esta pan-
demia realizou um grande abalo no jeito de existir do 
ser humano. Criou uma nova mentalidade de autode-
fesa, e ao privar as pessoas de saírem de suas casas, 
gerou uma nova concepção de realidade e na forma 
de executar as atividades diárias. 
Assim, é preciso reconhecer o que de fato será esse re-
torno das atividades, pois a pandemia ainda persiste, 
não temos um remédio que seja eficaz na prevenção 
do contagio. O que fazer?
Neste período de sofrimento e angústia, muitas pes-
soas se aproximaram novamente de Deus. Realizaram 
uma retomada na vida de fé, na oração do santo ter-
ço, da leitura e partilha da Palavra e na oração diária. 
Assim sendo, essa retomada na vida de fé ganha um 
novo significado.

A privação na participação presen-
cial dos sacramentos, fez com que as 
pessoas redescobrissem um valor es-
piritual que envolve toda a Ação de 
Deus na vida da humanidade. É uma 
retomada não só de atividades, mas 
uma retomada de fé e consciência. 
Buscamos hoje valorizar ainda mais 
os sacramentos da Igreja, compreen-
der que este tempo de privação nos 
serviu para reencontrarmos Deus. 
Este Deus que sempre esteve pre-
sente em nossa vida, mas que muitas 
vezes por comodismo, ficamos ator-
doados diante da sua presença. 
Ao retomarmos as nossas atividades 
não podemos desprezar todo apren-
dizado deste período difícil. Deve-
mos manter a nossa espiritualidade 
e as nossas devoções. É preciso con-

tinuar rezando o Santo Terço, a busca da Palavra de 
Deus e de sua partilha, é preciso realizar a caridade e 
buscar presencialmente aquilo que buscamos virtual-
mente neste período. 
Neste tempo, realizamos a dinâmica da retomada do 
nosso caminho para Deus. Retomada de encontro com 
nossa família e com o nosso próprio coração.
Que retomemos as nossas atividades com segurança e 
cuidado. Cuidando da nossa vida e da vida do próximo. 
Que possamos fazer essa experiência do retorno não 
apenas físico, mas espiritual. Que o Sangue Precioso 
de Nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre 
nós e faça germinar em nós um coração mais cristão. 
Almejo que Deus abençoe todas as nossas famílias e 
amigos. Derramando sobre nós as copiosas bênçãos 
do céu.

VIDA PASTORAL

Pe. Luiz Carlos T Filho, é padre da Arquidiocese de 
São Paulo e colabora no Santuário.

Imagem do Cristo Ressuscitado do Santuário, 
resturada para a Semana Santa de 2020.
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ATENDIMENTO PASTORAL EM TEMPO DE PANDEMIA
Durante o MÊS DE JULHO o nosso ATENDIMENTO NA SECRETARIA, MISSAS E 
CONFISSÕES, na igreja será o seguinte:

SECRETARIA PAROQUIAL

Segunda a Sábado das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30.
LOJA

De Segunda a Sexta das 09h às 11h30 e das 14h às 17h.
BAZAR

Terça e Sexta das 14h às 17h - Sábado das 09h às 12h.
CASAMENTOS

Informações com o pároco na secretaria da igreja.
BATIZADOS

Aos domingos, às 11h, com uma reflexão prévia antes da cerimônia.
CONFISSÕES

Terças, quartas e sextas das 14h as 17h. Aos sábados 09h às 12h e das 14h às 16h.

MISSAS COM A PRESENÇA  
REDUZIDA DE FIEIS HORÁRIOS

AGENDA PASTORAL JULHO DE 2020

Observe as normas acima para participar da Santa Missa

Se estiver em estado 
gripal,  não entre,

 reze em casa
 pelo Facebook 

, Ao entrar
higienize as mãos 

com  álcool gel 
Proibido entrar 
sem máscara

Acomode-se 
nos locais
 descritos

 
PARA COMUNHÃO:

Fique no local determinado, 
receba a comunhão na mão, 

retire a máscara e comungue
 em pé,  na frente do padre, 

diácono ou ministro

Ao sair da igreja 
não se esqueça, 

de higienizar 
as mãos 

Domingo: 08h30, 10h e 18h
Segunda: 12h, 15h, e 19h30 

Terça: 12h e 19h30 

Quarta: 12h, 15h e 19h30 
Quinta: 19h30

Sexta: 12h e 19h30
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DÍZIMO: O CAMINHO DA FRATERNIDADE

A fraternidade e a corresponsabilidade de nossos dizimistas é realmen-
te um motivo de louvor e agradecimento à Deus. O dízimo também 
contribui com a formação espiritual do discípulo, na promoção da ação 
evangelizadora, na manutenção da comunidade paroquial, e a dimensão 
caritativa, ou seja, a nossa ajuda aos mais pobres.  Quero muito dividir 
com vocês que me ajudam a manter o milagre da partilha neste mês: 

AJUDE OS NECESSITADOS1.
Aos irmãos carentes ofertamos mais de 300 cestas básicas, em alimentos 
não perecíveis, aos nossos irmãos e aos irmãos da Missão Belém. Conti-
nuamos ajudando a Missão Belém com as Trufas-Força Haiti em prol da 
missão.

EXPEDIENTE PAROQUIAL2.
O nosso expediente paroquial está reduzido devido à redução de jornada 
de trabalho realizada com os funcionários. Encargos dos funcionários e 
salários e ordenados. O pagamento de agua, luz, telefone. Aquisição de 
material gráfico para adequação ao novo CORONA VIRUS, e delimitação 
dos espaços. 

MANUTENÇÃO DOS SACERDOTES3.
O investimento na vida sacerdotal como a manutenção a casa paroquial, 
contas de agua, luz, telefone, alimentação dos padres do santuário.

MANUTENÇÕES E LIMPEZA DOS ESPAÇOS4.
Foi concluída a obra no salão paroquial (em cima da sacristia) na retirada 
de infiltração e recuperação da laje. Limpeza da parte lateral da igreja. 
Reposição de peças e limpeza do piso da calcada.  Constante limpeza da 
igreja. Começou a limpeza na galeria de agua de chuvas da parte externa 
da igreja. Limpeza e manutenção da gruta da igreja e troca de encana-
mento. Troca de lâmpadas queimadas. 

CULTO E LITURGIA5.
Aquisição de flores para as liturgias da missa. Aquisição de câmera para 
transmissão das missa.

COMO FAZER A DEVOLUÇÃO DO DÍZIMO6.

Os dízimos e donativos podem ser entregues pessoalmente no santuário 
ou por depósito/transferência bancária através de nossas contas: 

Bradesco: Agência 90 
Conta: 136.207-0

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 doa-
ções. Caso não possa ir ao banco ou vir ao santuário, pode ligar no santu-
ário, através do telefone: 9 8444-0466 que os padres irão até você.

DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES

Adriana Francisca dos Santos
Aide Carandina Cabral
Ana Celina Alves de Lima
Angela Lima dos Santos
Angelo José dos Santos
Antoninha Borges da Silva
Antonio José Lopes Mota
Antonio Zanata
Benedita de Almeida Rosa
Carmem Rosa da Cruz
Clarice Moreira Serra
Dayane Borges da Silva
Domingos Gonçalves Fernandes
Edileuza Maria Silva da Costa
Edmilson Alves de Pontes
Erinaldo da Silva
Fabio Santos Avilez
Gabriela de Jesus da Silva
Germana Agnello
Inaldo Cipriano da Silva
Iramar Sofia de Oliveira
Isabel Maria de Oliveira
Ivair José Leite
Janilson Ferreira dos Santos
Joaquina Barbosa de Mello
José Nilton F. da Silva
Josefa Secundina de A. Oliveira
Julieta Ignez Colonello Pivate
Maria Aparecida Avilar Matos
Maria Carmen Rezende da Silva
Maria de Jesus Gimenes Blotto
Maria de Jesus Leal
Moacir Donizetti Vieira Cassino
Natalina Martins Miranda
Nelson Ballester Pavacini
Neusa Pereira Marques
Osvaldo Birrer
Raimunda Ferreira F. Gomes
Regina Nabuco Yamazaki
Renata Ramos de Souza Benedito
Ricardo Gomes da Silva
Rodrigo Cusculo Munhoz
Rosely de Fátima Moz Perossi
Sabina Moreira Cipriano
Sandra ARegina Gomes Silva
Wan Chi Ming
Zuleide Rodrigues da Silva

BEM VINDO NOVO 
DIZIMISTA

Roberto Cohen

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

Quer ser nosso dizimista? 
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Varlindo
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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

Uma inicia�va do Santuário 
Arquidiocesano de Nossa Senhora 

Aparecida no Ipiranga.

Apresentação do Pe. Zacarias Paiva
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APRESENTA:
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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. 

VENHA CONHECER A NOSSA LOJA!

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 2063.4651 / 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.


