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Grande fonte inspiradora para 
toda a vida é a Palavra de Deus. 
Em setembro, a Igreja do Brasil, 
dedica especial atenção e que nós 
católicos, nos recordemos alguns 
princípios básicos da Palavra de Deus. 
Mas alguns poderiam dizer: “o que é 
realmente a Palavra de Deus”? 
O termo Bíblia vem do grego quer 
dizer “livros”, portanto, a Bíblia 
é o conjunto de livros que foram 
inspirados por Deus para edifi car a 
vida do cristão. 
Quero enaltecer alguns pontos 
importantes sobre a Palavra de Deus 
em tempo de pandemia. 
Deus ama muito você! Ele está muito 
preocupado com a sua salvação que 
já começa nesta vida. São pequenos 
gestos de amor e caridade que 
fazem viver plenamente o amor 
de Deus! Veja em Jo 3,16 temos a 

clareza disso: “Pois Deus amou tanto 
o mundo que deu o Filho único para 
que todo aquele que crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna.” Imaginem 
um Pai capaz de dar seu fi lho, seu 
bem mais precioso, por amor a uma 
pessoa. Por isso, jamais se esqueça, 
apesar do seu problema. Deus ama 
muito você! 

A Palavra de Deus serve para nos 
deixar vigilantes. Em toda a história 
humana o mal é muito presente. 
Alerta a São Pedro: (1Pd 5,8) 
a vigilância diante do pecado deve 
fazer parte da práti ca da vida cristã. 
Tomemos muito cuidado com 
aqueles que desejam burlar a nossa 
consciência transformando-a em 
algo fl exivo ou fl utuante. O católico 
deve ser fi rmes nas convicções da fé 
apesentadas no catecismo, mesmo 
que venham ventos contrários. 

O Senhor te cura e te enche de 
esperança. No mundo marcado pelo 
medo do contágio da COVID-19, não 
esqueçamos às palavras do profeta 
Jeremias 17, 14 “Curai-me Senhor e 
serei curado, salvai-me e serei salvo, 
porque tu és o louvor” O profeta 
anima o povo de Deus diante da 
grande situação da perseguição do 
seu tempo. Também hoje com a 
perseguição deste vírus devastador 
o Senhor encoraja e cuida de todos, 
enchendo-nos de esperança (1Pd 
5,10), e providência para todos nos 
o que de fato precisamos (1Fl 4, 19), 
“o meu Deus proverá magnifi camente 
todas às vossas necessidades 
segundo a riqueza em Cristo Jesus” 
Assim, vemos sempre na Palavra de 
Deus como fonte inspiradora para 
toda a nossa vida. Leia a Bíblia! 
Aposte nesta ideia! E serás feliz!

LEIA A BÍBLIA, APOSTE NESTA IDEIA E SERÁ FELIZ! 
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A Constituição Dogmática Dei Verbum (DV), sobre a Re-
velação Divina, é um dos dezesseis documentos produ-
zidos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965). 
Após um longo caminho de estudos, debates e reflexões 
que abordaram os temas ligados à Sagrada Escritura, 
a Constituição foi aprovada pelos padres conciliares e 
promulgada pelo Papa Paulo VI, em 18 de novembro de 
1965, durante a 8ª sessão pública do Concílio.

Ao abordar a natureza e o objeto da revelação, a Dei Ver-
bum afirma que tudo 
o que foi revelado de-
corre da bondade e da 
sabedoria de Deus, que 
quis revelar-se a si mes-
mo, dando a conhecer 
o mistério da sua von-
tade. Por isso, a revela-
ção é comunicação do 
próprio Deus, Uno e Tri-
no. Os homens que são 
os destinatários desta 
revelação, por meio de 
Cristo têm acesso ao 
Espírito Santo no Pai, 
tornando-se partici-
pantes da vida divina  
(DV, 2). 

Um dos ensinamentos 
importantes da Dei Ver-
bum é sobre a relação 
mútua entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. 
A Sagrada Tradição corresponde às verdades da fé que 
os apóstolos mesmos receberam e deixaram aos bis-
pos como seus sucessores. E, dessa forma, “a Igreja 
na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a 
todas às gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo 
em que acredita” (DV, 8). Já a Sagrada Escritura, sendo 
inspirada pelo Espírito Santo, é a Palavra de Deus. Ela 
é o registro da revelação, que fora conhecida primeira-
mente pela Tradição. Compreende-se que tanto a Sa-
grada Tradição quanto a Sagrada Escritura derivam da 
mesma fonte divina (DV, 9). 

A Sagrada Escritura sempre foi venerada na Igreja, assim 
como igualmente se venerou o corpo de Cristo (DV, 21). 
Das mesas da Palavra e do Pão da Vida os fiéis são ali-
mentados e chamados a dar testemunho da fé do Deus 
revelado, cuja plenitude da revelação está na pessoa de 
Jesus Cristo: “Muitas vezes e de muitos modos, Deus fa-
lou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias 
que são os últimos, falou-nos por meio do Filho” (Hb 
1,1-2).
A Dei Verbum enfatiza a necessidade dos fiéis de te-
rem acesso amplo à Sagrada Escritura (DV, 22). Pode-

mos aqui indicar três 
momentos privilegia-
dos para termos con-
tato com a Palavra de 
Deus. O primeiro está 
na celebração litúrgica, 
sobretudo da Eucaris-
tia, onde acolhemos, 
ouvimos e nos alimen-
tamos da Palavra. Por 
isso, os leitores e minis-
tros devem se preparar 
bem para proclamá-la. 
Outro é a catequese, 
cujo processo de edu-
cação da fé a Palavra 
ocupa lugar central. O 
terceiro é a Lectio Di-
vina (leitura orante) da 
Sagrada Escritura. To-
dos nós podemos dia-
riamente usar desse 
método para manter 

um contato íntimo com a Palavra de Deus. A Cons-
tituição tomando um ensinamento de Santo Am-
brósio diz: “com ele falamos quando rezamos e a 
ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos”  
(DV, 25).
No mês de agosto rezamos e agradecemos a Deus pelo 
dom da vocação. Neste mês de setembro, celebrando 
o mês da Bíblia, somos convidados a nos deixar instruir 
pela Palavra de Deus. Observemos o dinamismo: Aque-
les que foram chamados são agora instruídos e forma-
dos pela Palavra. Assim, a Igreja continua transmitindo 
a revelação que lhe foi confiada, “para que, ouvindo o 
anúncio da salvação, o mundo inteiro acredite, acredi-
tando espere, esperando ame” (DV, 1).

DEI VERBUM: DEUS SE REVELA

Pe. Hernane Modena, vigário paroquial do Santuário Arquidiocesano

ESPIRITUALIDADE BÍBLICA
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Interessante perceber, que nestes tempos, somos acu-
sados de ter abandonado a Bíblia, parece que apenas os 
nossos irmãos evangélicos se utilizam do Livro Sagrado 
em sua vida de fé. Alguns vão dizer que a Igreja Católica 
Apostólica Romana é religião para aqueles que não que-
rem compromisso. Isso é uma compreensão errada da 
nossa fé. Nossa fé é viva e exige de todos os batizados 
e batizadas o compromisso com Deus e com o próximo.
Em 1517 quando se iniciou a Reforma Protestante, 
movimento este que foi liderado por Martinho Lutero. 
Ocorreu uma ruptura, onde alguns irmãos decidiram se-
guir Lutero e seu pensamento, onde optaram por seguir 
“Sola Scriptura” (somente a escritura). Isso fez com que 
os irmãos evangélicos 
tivessem como gran-
de marca a Palavra de 
Deus.
Porém, a Palavra de 
Deus sempre esteve 
presente dentro da 
Igreja Católica Apostó-
lica Romana. A grande 
diferença é que segui-
mos a Sagrada Escritu-
ra e a Tradição com às 
luzes do Magistério da 
Igreja. O Concílio Vati-
cano II no documento 
“Dei Verbum” (Palavra 
de Deus) dirá que: “A 
sagrada Tradição, por-
tanto, e a Sagrada Escri-
tura estão intimamente 
unidas e compenetra-
das entre si. Com efei-
to, derivando ambas 
da mesma fonte divina, 
fazem como que uma 
coisa só e tendem ao 
mesmo fim”.
A Bíblia é uma coleção 
de livros que foram escritos por mãos humanas, mas 
inspiradas por Deus. Livros estes que foram organizados 
pela nossa Igreja, que na preparação do Cânon Sagrado, 
buscou os livros que foram inspirados por Deus e que 
deveriam compor a Sagrada Escritura. 
E hoje, a Palavra de Deus continua sendo alimento de 
nossas vidas. A Palavra de Deus possui um grande desta-
que na vida da Igreja. A Sagrada Escritura sempre é uti-
lizada dentro das nossas celebrações. Na Santa Missa, 
observamos duas mesas, para quais, nossas atenções 
são voltadas durante a celebração. A primeira mesa é o 
“ambão”, lugar da onde a Palavra de Deus é proclamada 
e deste modo comungamos através de nossos ouvidos. 
A segunda mesa é o Altar do Senhor, onde Ele se entre-
ga na Eucaristia. Durante muito tempo fomos conheci-
dos como a “Religião do Livro”, porém o Papa emérito 

Bento XVI na exortação apostólica “Verbum Domini” 
afirmou que não somos a religião do livro, mas que so-
mos a Religião da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é 
viva e edifica a Igreja  de Cristo, nos alimenta, nos educa 
e nos revela o caminho.
Neste ano de 2020, a CNBB (Conferencia Nacional dos 
Bispos do Brasil), escolheu como lema para o mês da Bí-
blia: “Abre tua mão para o teu irmão” (Dt 15,11). E quer 
motivar o estudo do livro do Deuteronômio neste mês. 
Através do estudo e da oração com o livro do Deutero-
nômio somos chamados a realizar uma verdadeira expe-
riência de fé em nossas vidas, buscando reflexões éticas 

e morais, e aprendendo 
observar às leis de Deus 
que nos direcionam 
para a verdadeira felici-
dade.
Irmãos e irmãs, recor-
demos que a Sagrada 
Escritura não é utilizada 
apenas no mês da Bíblia 
e dentro das celebra-
ções litúrgicas da Igreja. 
Mas devemos trazer a 
Palavra de Deus, para 
iluminar às nossas es-
colhas, em todos os en-
contros que realizamos 
em nome da Igreja. 
Quero incentivar o 
uso da Sagrada Escri-
tura também na vida 
de oração pessoal. No 
momento que se re-
colher para conversar 
com Deus e elevar a Ele 
o louvor do dia. Traga 
consigo a Sagrada Es-

critura, leia um trecho de um salmo, uma passagem do 
Evangelho ou a cada dia vá lendo o capítulo de um Livro 
da Bíblia. 
Muitas pessoas reclamam de não conseguir ouvir a voz 
de Deus. Mas essas mesmas pessoas não recorrem a Sa-
grada Escritura – lugar de onde a Palavra de Deus ecoa 
para o mundo.
Caríssimos, que a Sagrada Escritura possa iluminar às 
nossas orações e às nossas vidas. E que o Cristo, que é o 
Verbo de Deus encarnado entre nós, nos inspire sempre 
com suas Palavras.
“Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda 
criatura” (Mc 16, 15).
Que Deus vos abençoe!

Pe. Luiz Carlos Ferreira Tose Filho, colaborador do santuário

A BÍBLIA

A IMPORTÂNCIA DA SAGRADA ESCRITURA NA NOSSA VIDA DE FÉ
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Atendimento Pastoral em tempo de Pandemia

DOS PAIS: Certidão de Batismo ou Certidão de Casamento 
Religioso, Certificado do curso de batismo (cân 850 n 2)
DOS PADRINHOS: RG, Certidão de Batismo ou Certidão de 
Casamento Religioso, Certificado do Curso de Batismo (cân 850, n 2)
Os padrinhos precisam ser batizados na Igreja Católica Apostólica 
Romana (ATENÇÃO: pessoas de outras denominações não podem 
ser padrinhos ou madrinhas (cân 874 no3).
O padrinho e madrinha deve ter no mínimo 16 anos de idade (cân 
874 n2) e não pode ser pai ou mãe da criança (cân 874 no 5)
DA CRIANÇA: Cópia Simples da certidão de nascimento.
DIA DE BATISMOS NO SANTUARIO (EM TEMPO DE 
PANDEMIA): Aos sábados das 10h30 às 12h00. Aos domingos 
das 11h20 às 12h30. O número de batizados de quatro crianças 
por dia. Pede-se pontualidade! 
DO CURSO DE BATISMO:  para pais e padrinhos nos seguintes 
dias e horários quartas feiras às 19h00 às 21h00 e aos sábados 
das 08h30 às 10h00. Pede-se pontualidade dado a seriedade do 
encontro. 
DA INSCRIÇÃO PARA O CURSO E BATIZADOS: Inscrições 
podem ser realizadas até quinta feira antes do batismo Segunda a 
Quinta das 08h às 12h e das 13h30 às 18h.

Segunda da Sexta das 08h às 12h e das 13h30 às 
19h00. Sábado das 08h às 12h e das 13h30 às 18h. 
MISSAS PRESENCIAS: segunda e quarta: 12h, 15h e 19h30, 
terça e sexta 12h e 19h30, quinta às 19h30. Sábado às 
16h00. Domingo às 07h, 08h30, 10h00 e 18h00

MISSAS QUE SERÃO TRANSMITIDAS PELO FACEBOOK 
COM O POVO: somente nestes dias e horários: segunda 
a sexta às 19h30. Sábado às 16h00. Domingo 07h, 08h30, 
10h00 e 18h00 

HORA SANTA: Pelas vocações sacerdotais, sempre às 
primeiras sextas feiras, neste mês será dia 04 das 18h30 às 
19h30 em seguida a missa do Apostolado da Oração. 

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. Adquira o kit água, sal e vela.
TRUFAS FORÇA HAITI a cada quatro trufas que você adquire 
você dá uma refeição a uma criança da Missão Belém. 
Ajude a manter este braço da caridade da Arquidiocese de 
São Paulo. 
NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA a disposição 
na loja do santuário a Novena de Nossa Senhora Aparecida 
do Santuário Nacional de Aparecida. Adquirindo este 
material você ajuda estes dois santuários e ainda poderá 
celebrar em sua casa. 

Adultos acima de 18 anos podem se preparar para receber o Batismo, a 
Crisma e a Eucaristia. Os encontros são presencias. As inscrições de 01/09 até 
30/10, na secretaria da igreja no horário de atendimento. Levar os seguintes 
documentos: (cópia simples: RG, comprovante de endereço, Batistério 
e Certificado de primeira comunhão para quem vai ser crismado). Aos 
domingos não ha inscrições. 
Os encontros serão aos sábados, a partir do dia 31/10, das 14h00 às 15h45, 
pede-se pontualidade, exige-se 75% de frequência nos encontros, pede-
se o uso do Catecismo da Igreja Católica e a Bíblia.  Quem começar agora 
receberá os sacramentos em junho de 2021. Os encontros serão ministrados 
pelos padres do santuário.  

AVISOS PAROQUIAIS
ATENDIMENTO DA SECRETARIA EM TEMPO DE PANDEMIA

CATEQUESE COM ADULTOS

BATISMO DE CRIANÇAS DE 0 À 6 ANOS

EM PREPARAÇÃO PARA O BATISMO, CRISMA E EUCARISTIA
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Dízimo: A partilha que edifica a comunhão
A palavra comunhão vem do grego quer dizer 
koimonia que quer significa: “fazer juntos” 
ou “aproximar-se ter em comum” também 
quero dedicar uma reflexão bíblica-espiritual 
sobre o termo que apresento neste mês na 
coluna no dizimo.
A comunhão essencial na vida do católico, 
podemos comprovar isso nas escrituras, e na 
tradição da Igreja. 
Quando estudo a Bíblia e conheço melhor 
quem é Deus meu relacionamento de comu-
nhão com Senhor cresce e me faz prosperar. 
Torno-me capaz de perceber sua presença 
fiel e edificante em todas às situações, boas 
e ruins. A Igreja, sinal da comunhão de Cristo 
com a sociedade apresenta alguns motivos 
para viver bem em comunhão com Deus e 
com os irmãos. 
Quem vive plenamente em comunhão quer 
viver como irmãos: “Não deixemos de reu-
nir-nos como igreja, segundo o costume de 
alguns, mas procuremos encorajar-nos uns 
aos outros, ainda mais quando vocês veem 
que se aproxima o Dia.”  (Hb 10:25). O autor 
da carta aos hebreus alerta da importância a 
Igreja Doméstica, a igreja de nossas casas que 
se concretiza na comunidade paroquial, onde 
a cada domingo vivemos o “Dia do Senhor” 
que é a antecipação do grande dia do nosso 
encontro com Senhor.
Não foi nada fácil o início da pregação apostó-
lica. Mas os apóstolos se sentiam encorajados 
pela comunidade. Muitos gestos de partilha 
aconteciam, como sinal da providência divina 
na comunidade. “Os que criam mantinham-
-se unidos e tinham tudo em comum. Venden-
do suas propriedades e bens, distribuíam a 
cada um conforme a sua necessidade. Todos 
os dias, continuavam a reunir-se no pátio do 
templo. Partiam o pão em casa e juntos par-
ticipavam das refeições, com alegria e since-
ridade de coração, louvando a Deus e tendo 
a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 
acrescentava diariamente os que iam sendo 
salvos.” (At 2, 42-47)
A comunhão edifica a vida cristã na medida 
que busco amizades sinceras e verdadeiras. 
Promovo situações, ocasiões, que me aproxi-
mam de pessoas honestas e boas intenções 
em suas vidas. A comunhão autêntica é aque-
la que tudo coopera para o bem daqueles que 
buscam à Deus.
Sinceridade e honestidade são atributos es-
senciais da vida de comunhão, seja na comu-
nidade eclesial, seja para um relacionamento 
social sadio.
A sociedade marcada pelo pecado do egoís-
mo busca competição, ódio e falsidade. Aque-
les que são verdadeiramente de Deus vivem 
consigo os elementos da fé, sem deixar-se 
contaminar por estas pessoas e pelo negati-
vismo próprio de pessoas assim. 
Assim, não tenhamos medo de busca a co-
munhão, a partilha como fonte primária de 
encontro com Deus, nos irmãos e na comuni-
dade de fé. Sintamo-nos parte do todo que é 
a Igreja, sinal da partilha e da comunhão. 

Alexandra Alves Ferreira | Alzenir Oliveira Tiago | Ana Ananias de Santana Juchem | 
Ana Gomes Lima | Ana Lucia Moreira Marques | Ana Maria de Oliveira Borges | 
Ana Maria do Nascimento | Ana Paula de Assunção Silva | Angela Elvira Viña da 
Silva | Antonio Marques de Almeida Manso | Antonio Soares de Abreu | Cecilia 
Haro Shimabuko | Clarice Rodrigues da Silva | Cleide Pereira de Oliveira | Cleusa 
Maia Santos | Deise Santos Silva | Dicler Ricardo Tinelli | Édipo de Oliveira Barros |  
Edson de Silva | Elaine Cristine Perosi Varella | Elaine Miyuki Kohatsu | Eleonora 
Samerbonn Sant’Ana | Eliana Jubert Rocha | Elizabete Alves da Cruz | Geraldo 
Cezar Rocha | Hortência Oliveira Bontempi | Iracy Baseto | Ivete Becaro Moura |  
Jair Pereira | Juliana Pereira Do Nascimento | Jurandira das Dores de Paulo | 
Juscelino Tavares de Matos | Maria Alcinda Portela | Maria Alves Bezerra | Maria 
Aparecida da Silva | Maria Arminda Pedro Baron | Maria Claudiana Cavalcante 
Alencar | Maria da Conceição Carvalho de Oliveira Camara | Maria da Penha 
Hipolito Ruzante | Maria de Nazaré Vaz Vilela | Maurilio de Jesus Souza | Mileide 
Rosin Brambilla | Nazira Nachabe Ortega | Olga de Castro Rossini | Osmarina 
Alves do Nascimento | Patricia Fiori Florentino | Paulo Augusto de Andrade 
Oliveira | Ricardo de Souza do Valle | Roberto Bibancos | Rogério Pelizzari de 
Andrade | Rogerio Schneid | Roque Benedito O. Campos | Rosalia Santana S. 
Macedo | Sandra Mansur | Sergio de Biaze | Simoni Maria Ribeiro | Thais de 
Oliveira Borges | Uilson Alves dos Santos | Valéria Aparecida Cintra

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

A limpeza dos espaços internos (salão de cima, salão social, área lateral da igreja),  
reparo e manutenção de calcadas, troca de lâmpadas, aquisição de material de 
limpeza, material de escritório. 
Recebemos às seguintes doações: alimentos não perecíveis, material de limpe-
za, material de escritório, roupas para a doação aos pobres, itens para o bazar. 
Foram investidos no atendimento paroquial, pagamento de salários e encar-
gos. Foram investidos na energia elétrica, água, telefone, folheto da missa, flo-
res, vinho, hóstias e velas. 
Foram investidos no serviço pastoral dos sacerdotes: alimentação, telefone, in-
ternet, água, luz telefone da casa paroquial, côngrua dos sacerdotes (reduzida 
em 40%), INSS, seguro saúde dos sacerdotes.

EM AGOSTO SEU DÍZIMO E  
DONATIVOS FOI APLICADO 

Aline Cristiane Bezerra de Andrade | Ana da Silva Dutra | Ana Paula Santos de 
Souza | Anailton Machado Santana | Dejanira Pereira Monteiro| Edilma Oliveira 
da Silva | Marcia Santos Silva | José da Silva Santos | Leonardo Monteiro Castilho 
| Maria do Amparo Monteiro Nery Menezes | Mauro Antônio Vilela

BEM-VINDO NOVOS DIZIMISTAS

SORTEIO DOS DIZIMISTAS  
ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

Em 2 de Agosto foram sorteados quatro dizimistas aniversariantes e presenteados 
com uma Máscara de Nossa Senhora Aparecida, um Terço e um Chaveiro. Os 
sorteados foram: Cicero Gomes da Silva, José Geraldo Rocha, Maria Clara Ribeiro 
da Silva e Wilson Lopes. O próximo sorteio será no dia 6 de setembro.

SORTEIO DOS NOVO 
DIZIMISTAS DE AGOSTO

Em 2 de Agosto foram sorteados quatro novos dizimistas e presenteados 
com uma Máscara de Nossa Senhora Aparecida, um Terço e um Chaveiro. Os 
sorteados foram: Eloize Maria Petter, Luzinete Pereira dos Santos, Maria do 
Carmo de Moura Silva e Roberto Crispim Leite. O próximo sorteio será no dia 6 
de setembro. 
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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. 


