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ACOMPANHE ÀS NOSSAS CELEBRAÇÕES

REDES SOCIAISREDES SOCIAIS FALE CONOSCOFALE CONOSCO

Saúde, paz e muitas bençãos de Deus Pai. 
 A Palavra de Deus apresenta inúmeros textos eucarísticos entre 

eles 1 Cor 10, 16-17 que diz: “ Não é o cálice da benção que abençoamos a 
comunhão com o sangue de Cristo? Não é o pão que partimos a comunhão 
com o Corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora sejamos 
muitos, formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão”.

A prática da vida cristã é centrada na eucaristia. A fé na Eucaristia 
remete-nos a  dimensão  comunitária e caritativa. 

Concretamente na dimensão comunitária há um encontro real, com 
Cristo Ressuscitado. Encontro de irmãos que se amam e se reúnem para 
ouvir a Palavra, confirmar a fé, e comungar o Cristo no pão a vida. Ao 
recebê-lo na santa missa, na hora da comunhão, o céu se abre sobre nós! 
Encontramos Jesus Eucarístico no  silêncio  da “adoração eucarística” 
onde  Jesus fala conosco!  

Na dimensão caritativa é a abertura do nosso “eu” ao outro, partilhando 
a tudo que temos;  a dor, a doença, o cansaço, a rotina, o relacionamento 
com as pessoas mais diferentes, as decepções da vida e tudo o que nos faz 
sofrer, bem como as alegrias, as conquistas, as vitórias, tudo isso é a nossa 
eucaristia, como prolongamento da Santa Missa.

No entanto,  missa não termina  dentro da Igreja. Ela continua na mesa 
da caridade, sobretudo na ajuda aos pobres,  ao longo do dia e da semana. 

Recordo as palavras do Papa Emérito Bento XVI "Só pode celebrar bem 
a Eucaristia quem tem um coração agradecido".

Todos os dias rezamos a santa missa por todos os dizimistas e 
benfeitores que ajudam a cuidar do Santuário Arquidiocesano Nossa 
Senhora Aparecida do Ipiranga. Assim, as nossas ações pastorais somente 
são possibilitadas graças a sua generosidade que expressa concretamente 
a sua fé na eucaristia. Sou agradecido por tudo que fazem! 

Confirmemos nossa fé na sagrada eucaristia celebrando a  solenidade 
do Corpo e Sangue de Cristo, dia 03.06.2021 acompanhe conosco pelas 
redes sociais, ou PARTICIPE PRESENCIALMENTE; 07h, 08h30, 10h e 
18h. Não teremos a tradicional procissão devido os protocolos de 
segurança. 

Aproveito a oportunidade para pedir suas orações para os sacerdotes e 
as vocações sacerdotais. No dia 11.06.2021, é o dia de Santificação do 
Clero, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. As missas serão nos 
seguintes horários: 09h, 12h, 15h e 18h. Tanto presenciais como on-line. 

Invoco sobre as bençãos de seus sobre os seus. Deus seja louvado! 

“ Não é o cálice da benção que abençoamos 
a comunhão com o sangue de Cristo? 

Pároco e Reitor
Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva

Alegro-me em ver tamanhos gestos eucarís�cos 
em nossa comunidade. A generosidade dos 
dizimistas em ajudar a manter toda a nossa 
estrutura paroquial. A par�lha de gêneros 
alimen�cios e roupas às pessoas em  situação de 
vulnerabilidade. 

A partilha sinal de Comunhão

No dia 11.06.2021, Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus teremos missas às 09h, 12h, 
15h e 18h. Celebre conosco este dia de oração e 
par�lha.

Solenidade do Sagrado
Coração de Jesus

Abertas às inscrições para adultos à par�r de 18 
anos. Os encontros acontecerão, a par�r do dia 
07/08/2021, aos Sábados das 14h às 17h. 
Maiores informações na secretaria do Santuário.

Catequese para adultos

Durante o MÊS DE MAIO foram inves�dos: na 
manutenção dos funcionários, manutenção dos 
sacerdotes, aquisição de material de escritório, 
limpeza e organização dos espaços (áreas 
interna e externa), manutenção do sistema de 
som, devolução da taxa regional, aquisição de 
material litúrgico (toalhas, velas, vinhos, hós�as 
e flores) e correios

Dízimo e aplicação pastoral

Recados do Pároco

Na hora santa do mês de junho, 04/06/2021), 
rezamos pelos jovens que se preparam para o 
matrimonio com o apoio de uma comunidade 
crista para que cresçam no amor de Deus, com 
generosidade, fidelidade e paciência. A adora-
ção acontecerá nos seguintes horários: 11h20, 
14h30, 17h. 

Hora Santa

Adquira na loja do santuário: liturgia diária, 30 
dias com o sagrado coração de Jesus, o kit água, 
sal e vela do Pe. Reginaldo Manzo� além de 
outros instrumentos de evangelização e colabo-
re com o Santuario Arquidiocesano. 

Liturgia diária e 30 dias
com o sagrado coração

Dia 12/06/2021, dia oracional de Nossa Senhora 
Aparecida. Neste dia, sábado teremos missa as 
09h e às 16h. 
Dia 19/06/2021, dia oracional de São José. 
Neste dia, sábado teremos missa as 09h e às 
16h. 

Dias oracionais em louvor
a Nossa Senhora e São José
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Informamos que o Santuário está aberto 
e organizado para recebê-lo, seguindo 
todas às medidas se segurança. Dentro 
do santuário respeito o uso de máscara e 
o distanciamento social. ÀS MISSAS SÃO 
CELEBRADAS PRESENCIALMENTE. Você 
pode acompanhar às transmissões pela 
página do Facebook. 

Segunda, Quarta e Sexta: 12h, 15h, 18h  
Terça e Quinta: 12h e 18h 

Sábado 16h     
Domingo 07h, 08h30, 10h e 18h 

O santuário dispõe de um VELÁRIO, 
onde você pode acender a sua vela 
para o seu falecido, fazer o seu 
pedido que está aberto no horário 
de funcionamento do santuário.

AGENDA SEMANAL 
DAS MISSAS 

O Santuário Arquidiocesano necessi-
ta da doação de alimentos; arroz, 
feijão, açúcar, óleo, macarrão, 
molho, farinha, sal, temperos, para 
serem distribuídos entre às FAMILI-
AS ASSISTIDAS PELO SANTUÁRIO e 
DEMAIS FAMÍLIAS E PAROQUIAS que 
sempre nos PROCURAM. Seja VOCÊ 
também um portador da PROVIDÊN-
CIA DE DEUS no meio da gente.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS
PARA ASSISTIDOS

• devolver seu dízimo 
• fazer uma doação para manter o santuário 
• fazer a sua doação de roupa ou alimentos

• adquirir a sua liturgia diária, velas 
• pegar o folheto da missa DOMINICAL O 

POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
• agendar o ba�smo de crianças 

(temos horários individuais) 
• marcar a sua missa pelos falecidos 

(7º dia, 30 dias, 1 ano)
• marcar a sua MISSA PELA SAÚDE dos 

membros de sua família

BATIZADOS COLETIVOS acontecem aos 
sábados das 10h45 às 12h e aos domingos 
11h20 às 12h30. BATIZADOS INDIVIDUAIS 
(veja os horários na secretaria da igreja)

Curso para pais e padrinhos (veja às datas 
na secretaria da igreja)

BATISMO DE CRIANÇAS VELÁRIO

BAZAR PAROQUIALFORÇA HAITI
Adquira no santuário às 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 às crianças no 
Hai� com 4 refeições. 

LOJA DO SANTUÁRIO
Segunda a Sábado das 09h às 12h

e das 13h às 17h30
Domingo 08h às 14h

Segunda, terça e sexta 
das  14h às 17h

CONFISSÕES

Segunda a Sexta das 14h às 17h
Sábados 09h às 12h e das 14h às 17h

Domingo durante às missas

NA SECRETARIA PAROQUIAL
VOCÊ PODE:

Segunda a Sexta das 08h às 12h 
   e das 13h30 às 18h00.
Sábado das 08h às 12h
e das 13h30 às 18h00
Domingo durante às 

celebrações das missas
   Telefone: 2063-4654 ou 2272-5933

Salve vidas de
um jeito mais gostoso!

EXPEDIENTE PAROQUIAL EM TEMPO DE PANDEMIA


