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No Brasil e em nosso Santuário 
Arquidiocesano o mês de outubro é 
marcado pela festa de Nossa Senhora 
Aparecida. As raízes bíblicas de Maria 
San� ssima invocam três pontos 
importantes da vida pastoral da Igreja. 
Maria é disponível a ajudar quem 
sofre e precisa. Ela vai ao encontro de 
sua prima Isabel, já bem idosa, que 
estava grávida de São João Ba� sta. (Lc 
1, 39) Subiu as altas montanhas de 
Judá (Lc 1, 39) para ir 
ao seu encontro. No 
entanto, não foi um 
encontro qualquer, 
mas um encontro do 
an� go com o novo 
testamento, “pois 
a criança pulou de 
alegria no ventre” 
e Isabel com grito 
exclamou: “como 
posso merecer que a 
mãe do meu Senhor 
venha me visitar”.( 
Lc 1, 42) Hoje Maria 
vem nos visitar e se 
preocupar com às 
nossas necessidades 
materiais e espirituais.
Maria é intercessora dos confl itos. 
Como vemos nas bodas de Caná, (Jo 
2, 1-11) “como o vinho veio a faltar” 
ela foi ao encontro de Jesus pedindo 
que ali realizasse um milagre. Jesus 
interroga sua mãe afi rmando: “Mulher 
a minha hora ainda não chegou”, no 
entanto, faz daquele casamento o seu 
primeiro sinal como relata o evangelista 
João. 
São tantos confl itos internos: mágoa, 
ressen� mento e falta de perdão. É 
preciso pedir intercessão da Bem-
Aventurada nas difi culdades, dessa 

maneira que nos aproximamos de 
Deus.
Maria é a mulher de comunidade. 
Ela impulsionou a vida missionária 
da Igreja. O próprio livro de Atos dos 
Apóstolos diz que: “todos estavam 
reunidos no mesmo lugar”, logo, 
entende-se que Maria estava com eles 
quando o Espírito Santo veio sobre em 
línguas de fogo.

Maria encorajou e 
impulsionou a vida 
missionária da Igreja.
Em nosso País, em 
1717 pelas águas
fecundas do rio Paraíba 
acompanhada de 
uma pesca milagrosa 
ela aparece a três 
pescadores (Domingos 
Garcia, Felipe Pedroso 
e João Alves) em forma 
de uma imagem, 
primeiro a cabeça 
depois o tronco.
Depois daquele dia, 
nada seria como antes! 
O carinho de nossa 
Senhora, sob o � tulo 

de Aparecida, ao povo brasileiro se 
espalhou grandiosamente.
Cada católico testemunha para si e para 
a sociedade: “Sim ela é nossa Mãe. 
Aquela que é capaz de mostrar aos seus 
fi lhos o caminho que deve seguir.” 
“Aquela que intercede à Deus por 
nós”. Assim, vivamos com alegria, 
intensidade espiritual e missionária 
este mês dedicado à Nossa Senhora 
Aparecida.

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva 
Pároco e Reitor

EXPERIMENTE 

Compre antecipadamente na secretaria
da igreja e leve no dia para a casa

Segunda
12/10

Missa 05h30, 07h00, 08h30, 
10h00, 11h30, 13h00, 14h30, 
16h00, 17h00, 18h00e 19h30 

EXPERIMENTE 

MISSA PRESENCIAIS E TRANSMITIDAS PELO FACEBOOK
NOVENA PREPARATÓRIA

16h00  - Missa pelas crianças e 
famílias

Sábado
03/10

12h00, 15h00, 19h30  - Missa 
pelos dizimistas, benfeitores 
e devotos falecidos

Segunda
05/10

Terça
06/10

12h00 e 19h30 - Missa pelas 
famílias, benção das imagens 
e ícones

12h00, 15h00, 19h30  - Missa 
pelos trabalhadores, 
desempregados e empresários

Quarta
07/10

12h00 e 19h30  - Missa pelos 
idosos e benção das fotografias

Quinta
08/10

16h00  - Missa e benção dos 
professores e estudantes

Sábado
10/10

Missa pelas pastorais, dizimistas, 
benfeitores  e vocacionados

Domingo
11/10

Sexta
09/10

12h00 e 19h30  - Missa pelos
profissionais de saúde e
segurança pública

07h00, 08h30, 10h00 e 18h00
Missa pelos devotos de 
Nossa Sra. Aparecida
09h00 às 12h00 - Benção dos 
animais durante a manhã 
(pá�o da igreja)

Domingo
04/10

O TRADICIONAL MACARRÃO A MILANESA, 
ESPAGUETI, E O BOLO DE NOSSA SENHORA

DIA DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA

MISSA PRESENCIAIS E TRANSMITIDAS PELO FACEBOOK

ELA É NOSSA MÃE!
Quatro motivos para crer vem Maria Santíssima
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TER INICIATIVAS, 
CRIAR LAÇOS E FOCAR 

NO QUE É SÉRIO!

DÍZIMO 

“Estavam ali seis talhas de pedras 
usadas para as purificações que os 
judeus costumavam fazer. Em cada uma 
delas cabiam mais ou menos cem litros. 
Jesus disse aos que estavam servindo 
“Enchei as talhas de água. Encheram-
na até a boca. Jesus disse: “Agora tirai 
e levai ao mestre sala”. E eles levaram. 
O mestre-sala experimentou a água que 
tinha se transformado em vinho.” (Jo 2, 
1-11). 

O texto das bodas de Caná, apresenta 
três características bem próprias da 
imagem de Jesus; todas as vezes que 
ele deseja ajudar uma pessoa: 

Jesus dá a oportunidade que tomemos a 
iniciativa. O Senhor pediu que usassem 
as talhas da purificação. Ele pediu que 
tomassem a iniciativa. Jesus nos ajuda 
a mudar de vida quando tomamos 
iniciativa.

Jesus pede que criemos laços e sirvamos. 
Quem não vive para servir não serve 
para viver. O serviço ao próximo nos 
aproxima de Deus na pessoa do outro. 
Ajudar quem sofre é muito mais que 
uma ação humanitária, é um ato de fé, 
assim como dizia São Tiago: “a fé sem 
obras e morta”.

O mestre sala experimentou a água 
que foi transformada em vinho. Ele 
é a imagem daquele que coordena 
o serviço, e percebe a seriedade do 
que aconteceu. Assim, em nossa vida 
de fé, quando abraçamos projetos e 
projetamos metas, colocando Deus no 
centro percebemos a sinceridade no 
que é realizado. 

A RESPOSTA HUMANA AO CHAMADO DIVINO
O dízimo é a expressão de sua fé. É uma resposta humana ao chamado divino. 
Através do seu gesto vive a comunidade católica. É a paróquia o lugar por excelência 
onde a Palavra é proclamada, a caridade praticada e a fé celebrada.  Abaixo você 
pode acompanhar onde seu dízimo e donativos foram investidos:

SORTEIO DOS DIZIMISTAS  
ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

Em 6 de Setembro foram sorteados quatro dizimistas aniversariantes e 
presenteados com uma Bíblia. Os sorteados foram: Ana Gomes Lima, Ana Lucia 
Moreira Marques, Maria Claudiana Cavalcante Alencar e Thais Oliveira Borges. O 
próximo sorteio será no dia 4 de Outubro.

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DE 
SETEMBRO

Em 6 de Setembro foram sorteados quatro novos dizimistas e presenteados com 
uma Bíblia. Os sorteados foram: Ana Paula Santos de Sousa, Edilma Oliveira da 
Silva, José da Silva Santos e Marcia Santos Silva. O próximo sorteio será no dia 4 
de Outubro. 

APLIÇAÇÃO DO DÍZIMO EM SETEMBRO DE 2020
A limpeza dos espaços internos, reparo e troca de lâmpadas, aquisição de material 
de limpeza e material de escritório.
Foram investidos no atendimento paroquial, pagamento de salários e encargos. 
Foram investidos na energia elétrica, água, telefone, folheto da missa, folhetos e 
informativos, correio, flores, vinho, hóstias e velas. 
Foram investidos no serviço pastoral dos sacerdotes: alimentação, telefone, 
internet, água, luz telefone da casa paroquial, côngrua dos sacerdotes (cortada 
em 40%), INSS, seguro saúde dos sacerdotes. 
Foram investidos no pagamento da taxa regional e colaboração com as obras 
missionárias (ajuda aos organismos da igreja como a CNBB, a Arquidiocese de São 
Paulo e suas pastorais, os seminários, e a formação dos novos padres).
Recebemos as seguintes doações: alimentos não perecíveis, material de limpeza, 
material de escritório, roupas para a doação aos pobres, itens para o bazar.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Senhor, recebei a minha oferta / Não é uma esmola porque não sois mendigo. / 
Não é uma contribuição porque não precisais. / Não é o resto que vos ofereço / 
Esta importância representa Senhor, / Meu reconhecimento, meu amor, / Pois se 
tenho é porque me destes. / Amém

BEM VINDO NOVOS DIZIMISTAS
Luis Carlos Jiló da Silva | Maria Amélia Neves Gibim | Thamires Venske Lee | Maria 
Odete Martins Pereira

Adriana Nordi | Adriano Carlos da Silva | Alberto Ferreira Marques | Ana Paula 
Ceolim Amadio | Anailton Machado Santana | Antonia Salambo M. S. Maikel | 
Antonio Blefari | Antonio José Jekl | Antonio Moura Primo | Ari Candido 
Moraes | Azilá Barbara dos Santos | Carolina Oliveira Rodrigues | Cecilia dos 
Reis Alvares | Cecilia Moreira Serra | Cicera Almeida dos Santos | Deoclesiano 
Silva Junior | Diego Borges da Silva | Elisa Almendro | Fátima Aparecida Santos 
Campos | Francisca Heronilda da S. Sousa | Francisco Nilo dos Reis Santos | 
Francisco Paes de Andrade | Ilze Manieli Suzano | Iracema Manseira Amaral | 
Irene Vecchio | Ivo Santo Ferreira | Jackson Antonio da Silva | Jair Faustino 
de Andrade | João Batista de Sousa | Joaquim José dos Reis | José Antonio de 
Oliveira | José de Oliveira Gonçalves | José Evaldo de Souza | José Francisco 
da Silva Junior | Katia Miyarato | Marcia Santos Silva |Marcos Murata | Maria 
Aparecida Vilela | Maria de Fatima R. A. Oliveira | Maria do Carmos de Moura 
Silva | Maria Lucia Neves de Oliveira | Milton Gonçalves da Cruz | Ordalina 
Lacerda Borges | Paulo Roberto Rorato | Priscila Santos Avilez | Rosiane Maria 
Evangelista | Samuel Galvão Nunes | Sandra Ramos da Gama | Sidalia Pommê 
Gomes da Silva | Silvio Figueiredo Bedine | Sirlene Galvão de Oliveira Nunes | 
Terezinha de Jesus da Cruz | Valéria Seolin Zacaria

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES 
MÊS DE OUTUBRO
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ATIVIDADES PASTORAIS DO SANTUÁRIO EM TEMPO DE PANDEMIA

ATENDIMENTO DA SECRETARIA
EM TEMPO DE PANDEMIA

Informações sobre: Missa de séti mo dia, bodas, bati zados, 
casamentos, direção espiritual com os padres etc... 

Segunda a Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 19h00. 
Sábado das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 18h00. 

Missas presencias: Segunda e Quarta: 12h, 15h e 19h30, terça 
e sexta 12h00 e 19h30, quinta as 19h30. Sábado às 16h00. 
Domingo as 07h00, 08h30, 10h00 e 18h00.

Missas que serão transmi� das pelo facebbok com o povo: 
somente nestes dias e horários: segunda a sexta as 19h30. 
Sábado às 16h00. Domingo 07h00, 08h30, 10h00 e 18h00. 

CONFISSÕES
Terça, Quarta e Sexta feira das 14h00 às 17h00 | Sábados 09h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h00. | Domingo durante as missas. 

ATIVIDADES PASTORAIS
HORA SANTA: Sempre as primeiras sextas feiras. Neste mês de 
outubro rezamos pelas santas Missões. Neste mês, será dia 02 às 
18h30. Em seguida,  às 19h30 a Santa Missa do Apostolado da Oração. 

ABERTA AS INCRIÇÕES PARA A CATEQUESE COM ADULTOS: Terá inicio 
uma turma em 31/10, sábado, das 14h00 as 15h30. Interessados 
procurar a secretaria da igreja. Adultos a parti r de 18 anos. 

CURSO DE BATISMO DE CRIANÇAS: o Curso será somente aos 
sábados das 08h30 as 10h00. 

BÊNÇÃO DOS ANIMAIS: Dia 04 de outubro domingo, das 09h00 as 
12h00 no páti o da igreja. Venha e traga seu animal para celebrar 
conosco. 

COLABORE COM A MANUTEÇÃO 
DO SANTUÁRIO 

FOLHINHA E CALENDÁRIO DO ANO DE 2021. 
Todos os anos o santuário oferece a folhinha do ano. Neste ano, 
também temos o calendário de mesa. Adquirindo os calendários, 
você colabora e nos ajuda a honrar nossos compromissos de fi nal 
de ano. 

LITURGIA DIÁRIA
É um bom material para acompanhar a Liturgia da Palavra. Adquira a 
sua na Loja do Santuário. 

NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Colabore com o Santuario Nacional e com o Santuário Arquidiocesano. 
Adquira na loja do Santuário a Novena que será usada dos dias 
03 à 11 de Outubro.

NOVENA DE NATAL 2020
Já está à venda a Novena de Natal do ano de 2020. Organizado 
pela Arquidiocese de São Paulo com a temáti ca da família, igreja 
domésti ca. 

VISITE A LOJA DO SANTUÁRIO 
Presenteie seus familiares com objetos sagrados: medalhas, cruzes, 
imagens, livros, terços, velas. Sempre tem uma novidade para a sua 
edifi cação espiritual. Aadquira o kit água, sal e vela.

TRUFAS FORÇA HAITI
a cada quatro trufas que você adquirir, você dá uma 
refeição a uma criança da Missão Belém. Ajude a manter 
este braço da caridade da Arquidiocese de São Paulo. 
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Missa de séti mo dia, bodas, bati zados, 

das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 19h00. 

 Segunda e Quarta: 12h, 15h e 19h30, terça 
e sexta 12h00 e 19h30, quinta as 19h30. Sábado às 16h00. 

Missas que serão transmi� das pelo facebbok com o povo: 
somente nestes dias e horários: segunda a sexta as 19h30. 

09h00 às 

 Sempre as primeiras sextas feiras. Neste mês de 
outubro rezamos pelas santas Missões. Neste mês, será dia 02 às 
18h30. Em seguida,  às 19h30 a Santa Missa do Apostolado da Oração. 

 Terá inicio 
uma turma em 31/10, sábado, das 14h00 as 15h30. Interessados 

 o Curso será somente aos 

Dia 04 de outubro domingo, das 09h00 as 
12h00 no páti o da igreja. Venha e traga seu animal para celebrar 

Todos os anos o santuário oferece a folhinha do ano. Neste ano, 
também temos o calendário de mesa. Adquirindo os calendários, 
você colabora e nos ajuda a honrar nossos compromissos de fi nal 

É um bom material para acompanhar a Liturgia da Palavra. Adquira a 

Colabore com o Santuario Nacional e com o Santuário Arquidiocesano. 
Adquira na loja do Santuário a Novena que será usada dos dias 

Já está à venda a Novena de Natal do ano de 2020. Organizado 
pela Arquidiocese de São Paulo com a temáti ca da família, igreja 

Presenteie seus familiares com objetos sagrados: medalhas, cruzes, 
imagens, livros, terços, velas. Sempre tem uma novidade para a sua 
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Salve vidas de
um jeito mais gostoso!

Adquira no santuário as TRUFAS DA MISSÃO BELEM em prol 
para que o Santuário possa honrar seus compromissos (água, 
luz, telefone, internet, funcionários, limpeza e manutenção), 

além de ajudar as crianças no Haiti com 4 refeições. 

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. 


