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“VOU LHES PREPARAR UM LUGAR”

INDULGÊNCIAS PLENÁRIA PARA O DIA DE FINADOS
O Papa Francisco explicou em 30 de 
outubro de 2013, que, assim como 
os santos intercedem diante de Deus 
por nós, podemos rogar ao Senhor 
pelas almas do purgatório. “Todos 
os ba� zados da terra, as almas do 
Purgatório e todos os beatos que já 
se encontram no Paraíso formam 

uma única grande Família. Esta 
comunhão entre a terra e o Céu 
realiza-se especialmente na prece 
de intercessão”, disse naquela 
ocasião. Segundo a Indulgen� arum 
Doctrina (Norma 15), um católico 
pode ganhar indulgência plenária 
por um defunto “em todas as igrejas, 

oratórios públicos ou semi-públicos 
– para os que legi� mamente usam 
desses úl� mos”. É necessário seguir 
as condições habituais de confi ssão 
sacramental, comunhão eucarís� ca 
e oração nas intenções do Sumo 
Pon� fi ce.

1. Confessar-se bem, rejeitando todo pecado; 
2. Par� cipar da Santa Missa e comungar com esta intenção;
3. Rezar pelo Papa ao menos um Pai Nosso, Ave Maria e Glória;
4. Visitar o cemitério e rezar pelo falecido. 
Obs: Fora da semana dos falecidos, o item 4 pode ser subs� tuído por: Terço 
em família diante de um oratório, Via Sacra na igreja; meia hora de adoração 
do San� ssimo ou meia hora de leitura bíblica meditada.

CONDIÇÕES 
PARA GANHAR 

A INDULGÊNCIA 
PLENÁRIA

No Evangelho encontramos a promessa de Jesus: “vou 
lhes preparar um lugar”, está em Jo 14, 2. Foi assim 
que Jesus reavivou a fé dos discípulos que estavam 
indecisos e incertos com o que aconteceria com eles.

Nós, os católicos, não somos uma 
comunidade meramente humana. 
Em cada ba� zado há um sinal visível 
de uma realidade invisível que é a 
vida eterna. O Ba� smo é a porta de 
entrada para a eternidade. Quando  
 nossa vida não termina aqui, ao 
contrário entramos na eternidade, 
pois fomos marcados com o selo do 
ba� smo. 

Um passo fundamental para entrar na 
vida eterna é criar pontes. Ser um católico 
capaz de ajuntar em torno de si, pessoas 
interessadas em viver o evangelho. Quem 
vive o evangelho constrói uma história de 
fé e carrega consigo um chamado para a 

san� dade. Nossa vida é tão passageira, para perdermos 
tempo com preocupações e questões que podem nos 
afastar de Deus. 

Deus deve ser o centro de nossas vidas. A nossa 
missão é buscá-Lo enquanto Ele pode ser encontrado. 
Anunciar o evangelho e confi rmá-lo com nossas vidas 

são a� tudes é fundamentais para o 
encontro fes� vo com Cristo. 

Neste dia 02 de novembro, a 
Igreja celebra a “Comemoração de 

todos os fi eis falecidos”. Recordamos 
a memória feliz, os ensinamentos, os 

grandes momentos daqueles que semearam o 
evangelho e a vida em cada um de nós. Por isso, 
não deixe de celebrar este dia de: saudade sim, 
tristeza não!

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva 
Pároco e Reitor
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DÍZIMO  

“O Senhor fez conhecer sua vitória, e 
revela as nações sua jus� ça”.
O salmo 97,  “o Senhor fez conhecer 
a sua vitória e revela as nações sua 
jus� ça” apresentam o Deus inteiramente 
providencial, capaz de perceber a 
fragilidade do humano e tomar-nos 
pelas mãos quando mais precisamos. 
O salmista afi rma que o nosso Deus é 
capaz de realizar prodígios, assim aquele 
que acredita na presença amorosa e 
misteriosa recebe a vitória. Os salmos 
carregam consigo, uma verdadeira fonte 
espiritual para a nossa vida diária. Cada 
um de vocês queridos dizimistas são 
um sinal desta providência de Deus. 
Ao devolverem o seu dízimo tornam-
se um sinal da providência em nossa 
comunidade paroquial. A cada ação 
litúrgica, cada caridade ao pobre, cada 
pessoa evangelizada pelos padres há 
um sinal de sua presença. Se você sen� u 
este chamado para colaborar com a 
Evangelização, a Liturgia e a Caridade aos 
pobres.

SORTEIO DOS DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

Em 5 de outubro foram sorteados quatro novos dizimistas e presenteados com 
uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os sorteados foram: Bruna Londi 
Viscon�   Genovesi, Luis Carlos Giló da Silva, Maria Odete Mar� ns Pereira e 
Thamires Venske Lee. O próximo sorteio será no dia 01 de novembro.

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DE OUTUBRO
Em 5 de outubro foram sorteados quatro nos dizimistas e presenteados com uma 
imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os sorteados foram: Bruna Londi Viscon�  
Genovesi,  Luis Carlos Giló da Silva, Maria Odete Mar� ns Pereira e Thamires 
Venske Lee. O próximo sorteio será no dia 01 de Novembro.

BEM VINDO NOVOS DIZIMISTAS
Adailton Tavares da Silva | Ariovaldo De Souza | Claudete Grenci | Felipe Dias 
Cardoso de Sá | Luiz Alberto Frato da Paz | Luiz Antonio Alves Silva |Terezinha 
da Silva Souza | Miguel di Pace Da Paz 

Abelardo Lima Xavier | Ana Claudia de Lima Hernandes | Ana Da Silva Dutra |
Antonia Maria Ramos de Sousa | Antonio Alberto Rodrigues Moura | Antonio 
Aragão | Antonio Francisco de Melo | Antonio Pereira Santos | Caroline Liza 
Pereira | Delvanio Pereira dos Santos | Deomédia Ribeiro dos Santos | Duilio 
Tapuira Murai | Edilma Oliveira Da Silva | Eduardo Fauzi Soufi a | Edvando 
Apolinário da Cunha | Enivaldo Cavalcan�  De Lima | Gisleine Pelissari Garcia |
Iara Rodrigues de Sousa | Ideli Aparecida Longo | Iolita Pereira Dos Santos |
Irene Gubert Rocha | Irene Salete Fernandes Silva  | Izabel Alves dos Reis 
Almeida | Izaura M. Pacheco | Jane Carlos de Jesus Barbosa  | José Cícero da 
Silva | José Da Silva Santos | Leci Francelina Cavalcante | Luzinete Reis Matos 
Da Silva | Manoel Correia de Araujo | Maria Ap. C. Scapuccin | Maria Ap. 
Dias Pereira Marbri� s | Maria Aparecida Polo | Maria Coelho Alves | Maria 
de Lourdes Avila Rizo | Maria Regina Albuquerque Tokuda | Marli Siqueira  |
Marluci Domingos da Costa | Mauro Antonio Vilela | Mauro Gribl  |
Miriam Augusto Melo Leite | Monica Curi Ventura Salle | Myldle Joyce Di 
Mori | Nicola Iarussi | Odair Landeberger | Odete Aparecida Voltarelli |
Patricia Serrato Choy Silva | Paulo Roberto dos Santos | Polonia Lombardo |
Renato Yiague | Rita de Cassia Sandes | Rita Ivata Ishiyama | Robson 
Eleuterio Nishizawa | Rodrigo Felippe | Roseli Aparecida Penha Rodrigues  |
Salome Souza dos Santos | Silvio Calasso | Silvio Luis Scalco Bedami  |
Sirley De Carvalho | Valdecir Barion | Wagner Luis Santos Oliveira | Zelinda 
Bortolozzo Sangue� a

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
MÊS DE NOVEMBRO

78ª Festa da Padroeira do Brasil
Nossa Senhora Aparecida

AOS VOLUNTÁRIOS E COLABORADORES que não mediram esforços para concre� zar este 
dia de comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida. Também aqueles que oraram 
em suas casas; 
AOS BENFEITORES que nos ajudaram com a doação de material para o macarrão, bolo, 
espaguete e para as fl ores;
AOS BISPOS, PADRES E DIÁCONOS que par� ciparam deste grandioso dia.
AOS SEMINARISTAS da Arquidiocese de São Paulo, especialmente, na casa de Filosofi a que 
vieram nos ajudaram;
MISSÃO BELÉM, Associação católica que cuida de pessoas em situação de rua, que além de 
promover as trufas nos ajudaram a organizar o espaço;
RÁDIO 9 DE JULHO, CATÓLICA, que vem sempre divulgando as a� vidades do Nosso 
Santuário;
SABESP, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POLÍCIA MILITAR, GCM
GRUPO PROTEC DE SEGURANÇA que nos brindou com a limpeza do Santuário, antes e 
durante esta fes� vidade;
FLORICULTURA EIDY E EIDY FLORES, R. Silva Bueno, 1634 - Ipiranga, São Paulo que 
organizou toda a decoração do Santuário;
HIPERMERCADO HIROTA, muito mais que um mercado, tudo que você precisa para 
transformar as suas refeições em uma celebração familiar. Obrigado a Unidade da Rua Lino 
Cou� nho;
A EMPRESA TEC4US, empresa de tecnologia de áudio que nos auxiliaram nas transmissões 
do FACEBOOK, na pessoa do senhor Ricardo. 
PANIFICADORA MAX, Rua Auriverde, 713 - Vila Independência, São Paulo - SP, Vila Carioca.

AGRADECIMENTOS



3

ATIVIDADES PASTORAIS DO SANTUÁRIO EM TEMPO DE PANDEMIA

ATENDIMENTO DA SECRETARIA EM TEMPO DE PANDEMIA
Informações sobre: Missa de sé� mo dia, bodas, ba� 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 das 12h00, 15h00 e 19h30, Terça e Sexta 12h00 e 19h30, quinta às 19h30. Sábado às 
16h00. Domingo às 07h00, 08h30, 10h00 e 18h00.

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

ATIVIDADES PASTORAIS
HORA SANTA: Dia 06 às 18h30. Em seguida, às 19h30 a Santa 
Missa do Apostolado da Oração. 

ADQUIRA NA LOJA DO SANTUÁRIO: terços, velas, a Liturgia 
Diária, a Novena de Natal. O Kit-água-sal e vela, água da 
canção nova, a nova encíclica do Papa: “todos irmãos” e a 
folhinha 2021. Adquirindo um destes itens você colabora com 
a manutenção, a liturgia e a evangelização do santuário 

TRUFAS FORÇA HAITI: A cada 4 trufas que você adquire você 
dá uma refeição a uma criança acolhida na missão Belém. 
Adquira na secretaria. 

COMEMORAÇÃO DOS FIÉIS FALECIDOS: No próximo dia 02 
de novembro teremos as celebrações nos seguintes horários: 
07h00, 08h30, 10h00, 15h00 e 18h00. Venha celebrar conosco 
pelos seus falecidos. Não serão lidas as intenções nas missas 
anote no envelope e coloque na urna de intenções com a sua 
doação. 

SOLENE ABERTURA DO ADVENTO: Dia 30/11, na missa das 
16h00 e no domingo dia 01/12, nas missas a benção dos 
presépios e abertura nas famílias. 

PADRINHOS PARA A PASTORAL DA CRIANÇA: Precisamos 
de 40 padrinhos que nos ajudem com as sacolinhas para a 
doação do tempo de Natal. Você pode nos ajudar doando: 
um brinquedo, uma roupa e um sapado. Ao fi nal das missas 
de domingo dia 01/11, as agentes da pastoral da criança 
estarão distribuindo os envelopes a entrega das sacolinhas no 
Santuario até o dia 06 de dezembro. 

ORDENAÇÃO SACERDOTAL: O Diácono Benedito convida 
a comunidade para sua Ordenação Sacerdotal dia 05/12 às 
15h00 em nosso Santuário. 

CATEQUESE COM ADULTOS: Abertas as inscrições para 
maiores de 18 anos. Interessados procurar a secretaria da 
igreja. Início das turmas em fevereiro de 2021.

É o tempo dos católicos organizarem em suas casas a novena de Natal. Como diz 
o Arcebispo na introdução da novena: “Muitas pessoas também redescobriram 
a casa e o ambiente familiar como lugares para se viver a fé, rezar juntos, 
ler e acolher a palavra de Deus e prati car as virtudes cristãs. E como, por 
longo tempo, as pessoas não puderam frequentar as igrejas para rezar em 
comunidade e parti cipar das celebrações da Liturgia, casas e ambientes 
de família acabaram sendo os espaços onde se procurou acompanhar as 
celebrações da Igreja transmiti das pelas mídias, e culti var a união com a 
comunidade eclesial” (novena de natal, 2020, introdução).’

Assim, convido todos a organizarem suas novenas de Natal. A solene 
abertura será dia 28.11 sábado, as 16h, e dia 29.11, domingo, 07h, 08h30, 
10h, 18h, por ocasião do primeiro domingo do advento, com a benção do 
presépio e do menino Jesus. Adquira sua novena na secretaria da igreja.

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

Quem esconde os seus pecados não prospera,
mas quem os confessa e os abandona
encontra misericórdia.
(Provérbios 28,13)

É o tempo dos católicos organizarem em suas casas a novena de Natal. Como diz 
o Arcebispo na introdução da novena: 
a casa e o ambiente familiar como lugares para se viver a fé, rezar juntos, 
ler e acolher a palavra de Deus e prati car as virtudes cristãs. E como, por 
longo tempo, as pessoas não puderam frequentar as igrejas para rezar em 
comunidade e parti cipar das celebrações da Liturgia, casas e ambientes 
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ADQUIRA JÁ NA LOJA DO 
SANTUÁRIO 

Eidy Eidy
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ADQUIRA NA LOJA DO 
SANTUÁRIO E ACOMPANHE A 

LITURGIA DA MISSA

CHEGOU O 
CALENDÁRIO 2020 

DO SANTUÁRIO!

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. 
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