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Caro irmãos e irmãs, a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco! 
Permita-me par�lhar uma breve reflexão sobre o que vivemos! 
As preocupações sociais e humanas do tempo presente advindas da  crise sanitária, 
ocasionada pela COVID-19  fizeram muitos irmãos chorarem, na solidão e no silêncio.  
Não conseguiram despedir-se ou  sepultar seus entes queridos. São tempos duros, 
onde nossa fé é duramente provada.

FORTES DIANTE DAS TRIBULAÇÕES 

A cria�vidade da sociedade organizada em manter-se foi algo que marcou este tempo 
pandêmico.  A cultura midiá�ca foi responsável por ajudar muitas pessoas a 
reinventar a vida profissional e emocional. As dores de muitos irmãos em situação de 
vulnerabilidade levaram cristãos e pessoas e boa vontade a apoiar inicia�vas de 
caridade.

REINVENTAR-SE E SOLIDARIZAR-SE 

Na época de São Paulo os cristãos faziam um ques�onamento: como fazer para 
aumentar a fé? Que elementos eles deveriam buscar para aumentar a sua fé em Jesus 
Cristo. Paulo alerta que a “a fé veem pela pregação da Palavra de Deus”, ou seja, 
quanto mais tempo me dedico a estudar, ouvir e interiorizar a Palavra melhor vivo a 
minha fé. Quando alimento bem a vida de fé naturalmente evangelizo melhor.  O 
tempo pandêmico fez os cristãos rever a fé! Ajudou-nos a perceber a nossa 
fragilidade diante da vida.

A FÉ CRISTÃ E A PRÁTICA RELIGIOSA

CATEQUISTAS PESSOAS SENSÍVEIS A ESCUTA 
DA PALAVRA E A ALEGRES NA PREGAÇÃO
No tempo da pandemia muitos católicos se iden�ficaram como catequistas porque 
perceberam que era essencial anunciar a Palavra.  Na solidão do isolamento a única 
companhia era a Bíblia e este encontro entre leitor e criador marcou a iden�dade.

Esta crise fortalecerá a vida  cristã.  Perceberemos que a temá�ca do Ba�smo como 
fonte primária de todas as vocações. O Ba�smo nos introduz na Igreja e nos mergulha 
em Cristo. Morremos para o mundo e nascemos para Deus. 
A Paróquia é a expressão concreta da vida e experiência cristã. Na comunidade de 
cristã, através das várias a�vidades eclesiais experimentamos a alegria e ser católico. 
Enfim, a paróquia através do seu pároco, como pastor e guia da comunidade cristã, 
seus vigários paroquiais e diáconos, religiosos (as),  suas pastorais, movimentos e 
associações são sinais  do Reino de Deus entre nós. 
Caro irmão(a) dizimista, em sinal de gra�dão e agradecimento pela sua par�cipação, 
fidelidade e comprome�mento com o santuário arquidiocesano, oferto o calendário 
de bolso da editora Paulus para o ano de 2022. Será muito ú�l para edificar a sua 
oração.  Invoco as bençãos de Deus sobre sua vida família e projetos!

O BATISMO É A FONTE DE TODAS AS VOCAÇÕES
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ORAÇÃO VOCACIONAL
S.JOÃO PAULO II 

INTENÇÃO DO 
APOSTOLADO DA ORAÇÃO 

PARA O MÊS DE AGOSTO

Jesus, mestre, divino, que chamastes os 
apóstolos a vos seguirem, con�nuai a 
passar pelos nossos caminhos, pelas 
nossas famílias, pelas nossas escolas, e 
con�nuai a repe�r o convite a muitos de 
nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
forças para que vos sejam fiéis como 
sacerdotes, como diáconos, como religio-
sos e religiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade.

Deus nosso Pai, eu te ofereço o dia de 
hoje: minhas orações e obras, meus 
pensamentos se palavras minhas alegrias 
e sofrimentos, em reparação de nossas 
ofensas, em união com o coração de teu 
Filho Jesus, que con�nua a oferecer-se a � 
na Eucaris�a, e pela salvação do mundo. 
Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, 
seja meu guia e amparo neste dia para 
que eu possa ser testemunha do teu 
amor. Com Maria Mãe de Jesus e da Igreja 
rezo especialmente pela intenção do 
Santo Padre para este mês: pela Igreja, 
para que receba do Espírito Santo a 
graça e a força de ser reformar à luz do 
Evangelho. Pároco e Reitor

Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva



BAZAR PAROQUIALBAZAR PAROQUIAL
Segunda, terça e sexta das

14h às 17h
Sábado das 9h às 13h

De uma forma doce 
você ajuda o Santuário a continuar

sua obra de evangelização. 
Na secretaria ou no final das missas

EM PROL DO SANTUÁRIOPresenteie seu pai 
com artigos religiosos 
do nosso Santuário

LOJA DO SANTUÁRIO

NOSSA COLABORAÇÃO COM O SANTUÁRIO

DOCES 

12 DE AGOSTO

DIA DO DIÁCONO

Saudamos com muita alegria nosso 
Diácono Luiz Henrique Massoneto! 

Deus o abençoe grandemente

04 DE AGOSTO

DIA DO PADRE

Agradecemos aos nossos padres o carinho e 
a dedicação no serviço do altar, no 

atendimento do povo de Deus.

O SANTUÁRIO AGRADECE
O DOM DA VIDA 

PAIS, RELIGIOSOS E RELIGIOSAS
CATEQUISTAS, LEIGOS 

E LEIGAS

COMEMORAÇÕES E AGRADECIMENTOS

Crianças de 0 à 6 anos. Sábados e 
Domingos (individuais e coletivos)
Maiores informações na Secretaria

ORIENTAÇÕESORIENTAÇÕES

Atendimento da Secretaria
Segunda à sábado das 8h às 12h das 13h30 
às 18h
Missas
Segunda, quarta e sexta às 12h, 15h e 18h
Terça e quinta às 12h e 18h
Sábado às 16h
Domingo às 7h, 8h30, 10h e 18h 
Missa Novena Perpétua
Quarta às 15h
Missa pelas Almas 
Segunda às 12h, 15h e 18h
Confissões
Segunda a sábado das 14h às 17h
Domingo durante as missas

07/08 - Sábado: 14 às 17h 
Catequese com adultos (presencial)
07/08 - Sábado: 17h30 às 19h 
Conselho Pastoral e Administra�vo 
(Virtual e presencial) 
14/08 - Sábado: 17h30 às 19h
Formação para catequista (ba�smo, Crisma e 
Eucaris�a) (virtual e presencial) 
21/08 - Sábado: 09h às 10h30
Curso para pais e padrinhos 
21/08 - Sábado: 17h30 às 19h
Formação para Ministros Extraordinários 
da Comunhão (virtual e presencial)
21/08 - Sábado: 13h às 16h
Entrega das Cestas aos assis�dos 
28/08 - Sábado: 08h30 as 11h
Reunião do Apostolado da Oração (presencial)
28/08 - Sábado: 17h30 às 19h
Reunião dos Cerimoniários

AÇÃO PASTORAL

BATISMO DE CRIANÇASEXPEDIÊNTE PAROQUIAL AGENDA PASTORAL 

EXPEDIENTE PAROQUIAL

Uma nova forma de viver a nossa 
espiritualidade cristã

Início das atividades dia 02/08/2021 das 
16h00 às 18h00 

Informações na secretária Paroquial

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA
Uma Nova Evangelização

Acompanhe pelo
Facebook as celebrações

De 09 ás 13 de agosto 
às 20h 

(SOMENTE ON-LINE)
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OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA, encontros a 
partir de 02 de agosto (segunda feira), as 16h. 
Venha participar conosco mais uma ação pas-
toral

SEMANA NACIONAL DA FAMILIA, entre os dias 
09 a 13 de agosto. Todas as noites das 20h15 
faremos a celebração da hora da Família. 
Faremos também o Programa Momento Ma-
riano pela Radio 9 de julho, ao vivo, direto do 
Santuário Arquidiocesano, das 12h30 às 13h.

BATIZADOS DE CRIANÇAS: está à disposição 
vários horários para batizados. Tanto individu-
al tanto coletivo. Aos sábados e domingos. 

06/08 (Sexta feira) 11h30, 14h30, 17h00 Hora 
santa, presencial e virtual, com as zeladoras 
do apostolado da oração. Neste mês a inten-
ção do Papa rezando por toda a renovação 
pastoral da Igreja.

Dias oracionais do Santuário: 12/08 (Quinta-
feira) Dia oracional de Nossa Senhora Apare-

cida (Quinta-feira) com as missas as 09h, 12h, 
15h e 19h. Dia oracional de São José (Quinta-
-feira), missas às 09h, 12h, 15h e 19h. As missas 
serão presencias e virtuais.

07/08 (Sábado) 17h20: Reunião do Conselho 
Pastoral e Administrativo. Será presencial e 
on-line. 

14/08 (Sábado) 17h20: Tarde de Formação 
com os catequistas (crianças, adultos e cris-
ma). Será virtual e presencial.

21/08  (Sábado) 09h às 10h30:  Curso de Prepa-
ração para pais e padrinhos. 

21/08 (Sábado) 17h20: Tarde de Formação 
para os ministros extraordinários da sagrada 
comunhão eucarística. Será virtual e presen-
cial.

28/08 (Sábado) 17h20: Tarde de Formação para 
os cerimoniarios e acólitos. Será presencial. 

A MISSÃO DA IGREJA é evangelizar o POVO DE DEUS em vista da sua salvação. A nossa ação 
pastoral na comunidade cristã é um sinal do Reino de Deus entre nós. Para viver melhor 
apresentamos as nossas atividades para o mês de agosto: 

Para que a missão da Igreja concretamente aconteça em nossa comunidade contamos o seu
gesto de partilha e participação nas iniciativas do Santuário em vista de sua manutenção predial, na 
celebração litúrgica, na manutenção dos ministros e colaboradores, além da caridade aos pobres. 

ADQUIRA NA LOJA DO SANTUÁRIO: terços, 
velas, imagens, liturgia diária e a Liturgia Deus 
Conosco, cruzes, bíblias, livros tem sempre um 
sinal da fé católica para alimentar a sua vida 
espiritual.

NOVENA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA 
APARECIDA, adquira já o livro da novena 
deste ano de 2021 assim você colabora com 
o Santuário Arquidiocesano e Nacional de 
Aparecida. 

DOCES EM PROL DA MANUTEÇAO DO 
SANTUÁRIO para ajudar a fazer frente as 
despesas do santuário estamos oferecendo os 
doces. Ao fi nal das celebrações, na loja ou na 
secretaria. 

TRUFAS EM PROL DA MISSÃO BELÉM, nosso 
santuário acolhe a iniciativas caritativas da 
missão Belém. Por isso oferecemos as TRUFAS 
FORÇA HAITI, em prol das obras de caridade.

O DÍZIMO um sinal da FÉ concreta em nossa 
COMUNIDADE CRISTÃ, bendizemos a vida 
e compromisso de nossos irmãos dizimistas 
e benfeitores que sempre colaboram com a 
manutenção deste santuário. Somente com a 
sua generosidade é expressão viva de tudo que 
vivemos nesta comunidade. Se você deseja ser 
dizimista procure a secretaria da igreja e faça 
a sua adesão. 


