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A CULTURA DA PAZ NASCE 
DA CULTURA DO DIÁLOGO, DO 
PERDÃO E DA MISERICÓRDIA

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva
Pároco Reitor

Logo mais celebraremos uma das mais belas festas da 
Igreja e do calendário civil: o Natal do Senhor. É a festa onde 
a “Palavra de Deus se fez carne, e veio morar no meio da 
gente”. As famílias se reúnem, talvez este ano um pouco mais 
reduzidos, ou mais tristes por causa das mortes causadas pelo 
COVID 19. 

Neste tempo favorável, pensar na cultura da paz é algo 
importan� ssimo para buscar uma vida de in� midade com 
Deus. A cultura da paz nasce do perdão mútuo e da vontade 
de compreender o outro. A capacidade humana de perceber o 
nosso lugar no mundo para que o outro também cresça. Quem 
vive para diminuir o outro não tem espaço no Reino de Deus. 

Outro fator fundamental é aceitar o diálogo como ponto 
de par� da para a busca a cultura da paz. As guerras nascem da 
falta de diálogo e das incompreensões. O mundo melhor nasce, 
a par� r de dentro de cada um, quando se busca do diálogo 
sincero e honesto. 

Mas a festa do nascimento de Jesus deve nos fazer 
perceber que a misericórdia é muito maior que todos os 
confl itos e que só temos o hoje para viver plenamente a nossa 
vida humana e espiritual. Sentar-se a mesa e fazer parte do 
banquete, requer de nós um olhar misericordioso, pois “ele nos 
olhou com misericórdia” 

Deixemo-nos envolver pela mís� ca do Natal e façamos 
bem a nossa preparação. Montemos o presépio, organizemos 
um tempo para celebrar a novena de Natal, quem sabe em 
família. Faça seu gesto concreto com a comunidade para que os 
serviços de evangelização e a caridade con� nuem acontecendo 
milagrosamente graças ao seu sinal de providência. 

Enfi m, bendigo a Deus por mais este ano de 2020, vivido 
com tantas difi culdades, mas com tantos gestos bonitos de 
comunhão e animo na vida pastoral e pessoal. Deus lhes pague 
por tudo. Feliz e Santo Natal e próspero ano Novo. Vem Senhor 
Jesus!
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DÍZIMO  

O Natal nos sensibiliza 
em partilhar melhor a vida 
e ajudar a comunidade 
paroquial. 
Na verdade, durante todo 
este ano vivemos bem esta 
experiência; da partilha e 
comunhão. 
A cada dia me convenço 
que é a grandiosidade da 
partilha nasce da mística 
daquele que oferta. Não falta 
o necessário para quem doou 
e para quem recebeu. 
Dia 06 de janeiro a Igreja 
celebra a festa dos Reis 
Magos. Na liturgia romana 
sendo o dia que Jesus é 

apresentado ao mundo. 
Os reis lhes oferecem três 
presentes bem signifi cativos: 
ouro, porque Jesus é rei, 
incenso porque ele é Deus 
e mirra para lembrar a sua 
ressureição. São presentes 
que invocam a divindade 
daquele menino que nasceu 
pobre em uma manjedoura 
em Belém da Judéia. 
Assim, louvo e agradeço à 
Deus por sua vida, seu gesto 
vivido e partilhado fez a 
Palavra de Deus chegar em 
corações que precisavam. 
Fez aqueles que nada 
tinham, ter o mínimo para 
si. Amém. 

Em 01 de Novembro foram sorteados quatro dizimistas aniversariantes e presenteados com um Kit contendo Calendários 
e Livros. Os sorteados foram: Abelardo Lima Xavier, Caroline Liza Pereira, Manoel Carreia de Araujo e Nicola Iarussi. O 
próximo sorteio será no dia 06 de dezembro.

José Roberto de Castro Massensini | Josefa Lindalva dos Santos Melo | Maria Vera Mar� ns dos Santos | Marisa Fritola

Adailton Tavares da Silva | Alidiana Aquino Souza | Amelia Cavalcante Pelizzari | Ana Cavalcante de Alencar Aquino | 
Antonio Carlos Rodrigues Barbosa | Antonio Getulio de Souza | Aparecida Miranda da Silva | Cris� ane Ignácio Pacheco | 
Dejanira Pereira Monteiro | Elenice Prospero dos Santos | Fanny Maria Fossa | Francisco Antonio de Alencar | 
Iraim Matos Bezerra | Irene Lazarim Franzin | Irmã Luci Ba� sta da Fonseca | Ivanildo José dos Santos | João Joaci 
Ricante Filho | José Laercio da Silva Santos | Josiane de Oliveira G. Franco | Leonardo Monteiro Cas� lho | Luiza 
Jacinto de Farias | Maria Aparecida Hernandes | Maria Aparecida P. Lopes | Maria José de Andrade Paulino | 
Maria Luiza Ribeiro Reis | Maria Madalena Ferreira dos Santos | Marieta Nunes Marques | Nadia Aparecida Rosa 
Borges | Nilma da Silva Santos | Regiane Girolano Moyses | Roberto Cohen | Roberto Crispim Leite | Rogerio 
Santana de Moraes | Sueli Aparecida Soave | Teresa Asato Dantas | Thamires Venske Lee | Valdinéia Costa Lima

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES MÊS DE DEZEMBRO

BEM VINDO NOVOS DIZIMISTAS

SORTEIO DOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

Em 01 de Novembro foram sorteados quatro novos dizimistas e presenteados com um Kit contendo Calendários e Livros. 
Os sorteados foram: Claudete Grenci, Luiz Alberto Frato da Paz, Luiz Antonio Alves Silva e Miguel Di Pace Da Paz.
O próximo sorteio será no dia 06 dezembro.

SORTEIO DOS NOVOS DIZIMISTAS DE NOVEMBRO

O Natal nos sensibiliza 
em partilhar melhor a vida 
e ajudar a comunidade 
paroquial. 
Na verdade, durante todo 
este ano vivemos bem esta 
experiência; da partilha e 
comunhão. 
A cada dia me convenço 
que é a grandiosidade da 
partilha nasce da mística 
daquele que oferta. Não falta 
o necessário para quem doou 
e para quem recebeu. 
Dia 06 de janeiro a Igreja 
celebra a festa dos Reis 
Magos. Na liturgia romana 
sendo o dia que Jesus é 

A Riqueza da Experiência
da Partilha

A Riqueza da Experiência
da Partilha

A Riqueza da Experiência
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AÇÕES PASTORAIS E EVANGELIZAÇÃO EM TEMPO E PANDEMIA

Informações sobre: Missa de sé� mo dia, bodas, ba� zados, casamentos, direção 
espiritual com os padres e etc... 
Segunda a Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 19h00. Sábado das 08h00 às 
12h00 e das 13h30 às 18h00. 
Missas presencias: Segunda e Quarta 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. 

Confi ssões: 3ª, 4ª, 6ª, das 14h00 às 17h00 - 
Sábado das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00 - Domingo durante as missas
24 (Quinta-feira) - 20h00 - Missa da Véspera de Natal.
25 (Sexta-feira) - 07h00, 08h30, 10h00, 18h00 - Missa de Natal.
31 (Quinta-feira) - 20h00 - Missa da Véspera de Santa Maria Mãe de Deus.
01/01/2021 (Sexta-feira) - 07h00, 08h30, 10h00, 18h00 - Missa da Santa Maria Mãe de Deus.

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 
O SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO ESTÁ PARTICIPANDO DE 
UMA AÇÃO ENTRE AMIGOS COM DUAS PAROQUIAS DA 
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO: (Nossa Senhora da Piedade e 
Sagrada Família, ambas da Região Santana.) O bilhete custa 
apenas R$ 5,00. Sorteio será dia 26/12/2020, pela loteria 
federal, os prêmios: 1º prêmio, moto Yamara 125C. 2º lugar 
R$ 2.000, 3º prêmio R$ 1.000, 4º prêmio R$ 750,00, 5º prêmio 
R$ 550,00. O talão custa R$ 100, 00. 
FOLHINHA 2021 E O CALENDÁRIO DE MESA, a disposição na secretaria da igreja 
ou na loja do santuário. Adquirindo este material você colabora com as obras e a 
manutenção do santuário. 
BAZAR BENEFICENTE: Nosso bazar funciona as terças e sextas 09h às 12h e das 
13h30 às 17h30. No sábado somente das 09h00 às 12h00. Pedimos a doação de 
roupas e objetos para o bazar. Sua ajuda colabora com a manutenção do santuário. 
A PASTORAL DA CARIDADE, que cuida de ajudar os irmãos assis� dos pede a sua 
ajuda para este fi nal de ano. Muitas pessoas precisam de nossa ajuda e contamos 
com a generosidade na doação de generosos alimen� cios. 

HORA SANTA com o Apostolado da Oração será no dia 04 
de dezembro a par� r das 18h30. 
ORDENAÇÃO SACERDOTAL DOS DIÁCONOS BENEDITO E 
SULLIVER, será no sábado dia 05/12, às 15h00 no santuário 
arquidiocesano. Não teremos a missa às 16h00. 
FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, teremos missa as 
12h00, o� cio às 18h30 e missa às 19h30. Venha celebrar 
conosco. 
MISSA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DE GUADALUPE,
dia 12 de dezembro (Sábado) às 09h00 e às 16h00.
NOVENA DE NATAL 2020. Natal é o tempo de rever a 
nossa vida e sen� r bem mais forte a presença de Jesus. 
Incen� vamos todos que desejarem a organizar em suas 
casas a novena de Natal. Adquira na secretaria da igreja. 

Dia 30/11, na missa das 16h00 Solene abertura do 
Advento e no domingo dia 01/12, nas missas a bênção 
dos presépios e abertura nas famílias. 
CATEQUESE COM ADULTOS. Adultos, acima de 18, que 
não � veram a oportunidade de realizar o ba� smo, crisma 
ou eucaris� a poderão fazê-lo. Nossa catequese COMEÇA 
EM FEVEREIRO DE 2021. Faça a inscrição na secretaria da 
igreja. Será aos sábados das 14h00 às 16h00. 
BATISMO DE CRIANÇAS E CURSO PARA PAIS E PADRINHOS,
o santuário já está realizando os cursos de ba� smo aos 
sábados das 08h30 às 10h00. Os BATIZADOS ACONTECEM 
aos SÁBADOS das 10h30 às 12h00 e aos DOMINGOS APÓS 
A MISSA DAS 10h00. Os ba� zados estão sendo realizado 
com todas as normas de segurança sanitária. Inscrições na 
secretaria. 

ATENDIMENTO DA SECRETARIA EM TEMPO DE PANDEMIA

COLABORE COM O SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO

ATIVIDADES PASTORAIS

PROGRAMAÇÃO PARA O TEMPO DO NATAL

foto meramente ilustrativa
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O SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO 
ESTÁ PARTICIPANDO DE UMA AÇÃO ENTRE AMIGOS COM 

DUAS PAROQUIAS DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO:

(Nossa Senhora da Piedade e Sagrada 
Família, ambas da Região Santana.)
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ADQUIRA JÁ NA LOJA DO 
SANTUÁRIO

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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