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          ueridos Devotos da
Mãe Aparecida, após 23
meses sem editarmos o nosso
informativo paroquial, tenho
a alegria de fazer chegar em
vossas mãos a edição 150 de
O PEREGRINO.
   O mês de junho é marcado,
na vida eclesial, por diversos
momentos importantes.
Celebramos os santos juninos,
a solenidade do Santíssimo
Corpo e Sangue de Nosso
Senhor (Corpus Christi), a
solenidade do Sagrado
Coração de Jesus e do
Imaculado Coração de Maria.
As narrativas da Ir. Lúcia,
vidente de Fátima, nos conta
que, em 13 de junho de 1917,
Nossa Senhora aparece aos
três pastorinhos e manifesta
o desejo de Jesus de fazer-se
conhecer e venerar, por seus
filhos terrenos, o Imaculado
Coração de Maria. Nossa
Senhora, na aparição de
Fátima no dia 13 de julho de
1917, disse: “Para salvar as
almas dos pobres pecadores,
Deus quer estabelecer no
mundo a devoção ao meu
Imaculado Coração” e
proclamou profeticamente
“Por fim meu Imaculado

PALAVRA DO PÁROCO

PADRE CARLOS
JOSÉ VIRILLO
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Coração triunfará” aos
mostrar aos videntes a visão
aterradora do inferno.
 Somos um Santuário
dedicado a Nossa Senhora e,
por isso, nossa missão é ser o
coração mariano da Diocese
de Jundiaí. Meu sonho,
enquanto pároco desta
Comunidade Paroquial, é o de
tornar nosso Santuário um
centro propagador da
devoção à Padroeira do Brasil
e da devoção ao Imaculado
Coração de Maria. Em
espírito sinodal, nosso
Conselho Paroquial da Ação
Evangelizadora (CPAE), em
comunhão com o nosso
Conselho Paroquial de
Economia e Administração,
tem caminhado neste sentido. 
    Recentemente iniciamos
um trabalho missionário em
que eu, Pe. Carlos, e o Pe.
Matheus, nosso vigário
paroquial, celebramos a
Eucaristia com as equipes de
casais do E.C.C. (Encontro de
Casais com Cristo), que têm
sido momentos de
manifestação do amor de
Deus em nossas vidas.
Também recentemente
retornamos as atividades dos

Grupos Eclesiais Missionários,
os antigos grupos de rua
como assim conhecíamos,
que será em um futuro breve
um centro difusor da devoção
a Nossa Senhora Aparecida,
com as capelinhas de Nossa
Senhora Aparecida, que estão
sendo confeccionadas pela
nossa equipe de voluntários
do Projeto Social do
Santuário. Também estamos
preparando para, em breve,
iniciarmos os grupos que
propagarão a devoção ao
Imaculado Coração. Muito
trabalho temos pela frente e
queremos contar com a sua
ajuda, querido devoto da Mãe
da Aparecida. Você pode nos
ajudar não só com sua oração
de intercessão por nós e pelo
nosso Santuário, mas também
se colocando à disposição
para nos ajudar em nossos
trabalhos pastorais.
 Que a Mãe Aparecida,
Rainha e Padroeira do Brasil,
interceda junto a seu Filho
Jesus por cada um de nós e
que desça sobre você e sua
família, por intercessão da
Mãe de Deus, a benção do
Deus todo-poderoso.

Q



PADRE MATHEUS
HENRIQUE SILVA
Vigário paroquial do Santuário
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IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

   Virgem Santíssima é
modelo, por excelência, para
a vida da Igreja e de todos os
cristãos, pois sabia ouvir e
conformar sua vontade com a
vontade de Deus e, por conta
disso, o Todo Poderoso
realizou imensas maravilhas
em sua vida. Maria é a Arca
da Nova e Eterna Aliança,
trazendo em seu puríssimo
seio O Verbo de Deus que se
fez carne e pão para dar vida
ao mundo. 
   Nesse sentido, devemos ter
a certeza de que o lugar que a
Virgem possui na glória
celeste, bem como na Igreja e
no coração de seus filhos, não
é um lugar usurpado, mas um
lugar concedido pelo próprio
Deus Eterno que a elevou, de
corpo e alma, à sua Divina
Presença. 
   Assim, podemos celebrar as
suas glórias e compreender o
agir de Deus em sua vida,
como também nas nossas,
através de sua amável
intercessão, que nos leva
diretamente ao Coração de
Jesus. Sim, Jesus e Maria
nunca se separaram, e, por
isso, celebramos no sábado
seguinte à sexta feira da festa 

do Sagrado Coração de Jesus,
a festa do Imaculado Coração
de Maria.
   São João Paulo II, nos diz
que

  Maria foi a que mais
cooperou com a Redenção,
gerando o Verbo humanado
e, aos pés da Cruz, o
oferecendo em sacrifício pela
nossa salvação. Por conta
disso, os dois corações estão
intimamente entrelaçados.
   A Sagrada Escritura, nos
mostra o quanto esse coração
disponível a amar e a se
ofertar, da Santíssima Virgem
Maria, é um caminho de
santificação a todos nós, onde
nos encontramos diretamente
com Deus. No  

Novo Testamento vemos os
relatos que transparecem a
devoção ao Imaculado
Coração.  Que a Mãe
Aparecida, Rainha e Padroeira
do Brasil, interceda junto a
seu Filho Jesus por cada um
de nós e que desça sobre
você e sua família, por
intercessão da Mãe de Deus,
a benção do Deus todo-
poderoso.
   São Lucas é o Evangelista
que mais nos leva a
compreender tão grande
mistério. No capítulo 2,19 nos
diz: "Quanto a Maria,
conservava todas estas
coisas, ponderando-as no seu
coração"; no capítulo 2,51:
"Sua mãe guardava todas
estas coisas no seu coração";
e em Lucas 2,35 na profecia
de Simeão: "uma espada
trespassará a tua alma".
   Porém, foi São João Eudes,
no século XVII, que
impulsionou a devoção ao
Imaculado Coração de Maria
quando escreveu uma obra
com o título: "O Coração
admirável da Mãe de Deus"; e
assim dizia em seus escritos:
"não é uma coisa nova a
devoção ao Santíssimo 

A



IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Coração da Virgem Maria. É
tão antiga como a religião
cristã e o Evangelho"
(OEuvres complètes, VIII,
411-412). Sendo, dessa
forma, este santo um grande
promotor, estudioso e
incentivador da devoção e o
culto litúrgico ao Imaculado
Coração de Maria.
   Mais adiante, no decorrer
dos tempos, nas aparições de
Nossa Senhora, tanto em
Fátima como na França a
Santa Catarina Labouré, ela
mostra seu coração cheio de
compaixão pela humanidade.           
Em particular na aparição aos
Pastorinhos em Fátima, Nossa
Senhora mostrou o seu
coração rodeado de espinhos,
que significam os nossos
pecados. Pediu que
fizéssemos atos de desagravo
para tirá-los, com a devoção
reparadora dos cinco
primeiros sábados. Em
recompensa prometeu-nos
“todas as graças necessárias
para a salvação”.
  São cinco os primeiros
sábados, segundo revelou
Jesus, por serem “cinco as
espécies de ofensas e
blasfêmias proferidas contra
o Imaculado Coração de
Maria”, sendo elas:
1.As blasfêmias contra a
Imaculada Conceição;
2.Contra a sua Virgindade;
3.Contra a Maternidade
Divina recusando ao mesmo
tempo recebê-la como Mãe
dos homens;

4.Os que procuram infundir
nos corações das crianças a
indiferença, o desprezo e até
o ódio contra esta Imaculada
Mãe;
5.Os que A ultrajam
diretamente nas suas
sagradas imagens.
   Dessa forma, a devoção ao
Imaculado Coração foi se
expandindo e crescendo por
toda a Igreja e sendo
impulsionada por seus
representantes. Pio XII, na
Encíclica Haurietis aquas (15-
V-1956), aconselha a unir
estreitamente a devoção ao
Imaculado Coração da Mãe
de Deus; o Concilio Vaticano
II na Constituição Lumen
Gentium (n.53, 58), refere o
Coração de Maria associado à
obra da redenção e da
santificação e à sua mediação
maternal na ordem da graça
(n.60-62).
   São João Paulo II assim nos
diz que “no Coração de Maria,
vemos o símbolo do seu amor
maternal, da sua santidade
única e do seu papel central
na missão redentora realizada
pelo seu Filho". Já Papa Bento
XVI nos diz que o amor
materno do coração
imaculado flui do Deus Amor
e afirma que o seu coração
imaculado está sintonizado
com a misericórdia de Deus. 
   Assim, compreendemos a
importância de vivermos e
celebrarmos com alegria a
festa solene do Imaculado
Coração de Maria, para que 

através de sua doce presença,
cheguemos todos à gloria de
seu filho, Jesus Cristo. A
Virgem Santíssima, por seu
consentimento amoroso é,
pois, a Porta do céu, porque
esta porta havia sido fechada
por Eva, e, por Maria, ela se
abriu aos homens novamente,
nos concedendo essa
tamanha graça.
   Dessa forma, ao olharmos
para a figura da Benditíssima
Virgem, possamos assim
também desejar ser como ela
foi, sempre pronta para ouvir
e acolher a Palavra nos
colocando sempre à
disposição divina como seus
servos fiéis. 
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BENDITO O QUE VEM EM NOME DO SENHOR!
SANTO PADRE, O PAPA, ACEITA PEDIDO DE RENÚNCIA DE DOM

VICENTE, E A DIOCESE DE JUNDIAÍ GANHA NOVO PASTOR!

DIOCESE

CAÍQUE SOUZA RIBEIRO
Editor - Chefe

Por

D
último 01 de janeiro, ao completar 75 anos de idade apresentou sua carta
de renúncia aos cuidados da Igreja particular que se faz presente aqui na
diocese de Jundiaí, ao Santo Padre, como se pede o cânon 401 do código
de direito canônico. 
     E assim, no dia 15 de Junho de 2022, o Papa Francisco nomeou um novo
bispo para pastorear nossa Diocese, vindo de Itapeva (SP), Dom Arnaldo
Carvalheiro Neto, será o 6º Bispo Diocesano, e toma posse no dia 13 de
Agosto, às 09h, no ginásio do Bolão, em Jundiaí.  Ao ter o seu pedido de
renúncia aceito, Dom Vicente Costa, passa a ser o Administrador
Apostólico da Diocese de Jundiaí, até o dia da posse de seu sucessor, após,
se torna Bispo Emérito de nossa diocese.

    Nascido em 11 de Abril de 1967, em São Paulo capital, Dom Arnaldo estudou
filosofia na Faculdade Salesiana de Lorena, e Teologia, no Instituto Teológico Rainha
dos Apóstolos em Marília. Possui especialização em Direção Espiritual pelo Institute
for Spiritual Leadership (Chicago, EUA), Capelania Hospitalar pelo Mater Misericordiae 
Hospital (Dublin, Irlanda) e licenciatura Pastoral pela Loyola University of Chicago 
(EUA). Foi ordenado Sacerdote no dia 17 de Maio de 1997, incardinado na Diocese 
de Araçatuba (SP). Atuou como Pároco em Birigui e vigário paroquial em Chicago 
(EUA) e em Gabriel Monteiro (SP). Foi diretor espiritual do Instituto Rainha 
dos Apóstolos em Marília, membro do Colégio de Consultores da 
Diocese de Araçatuba, professor e reitor do seminário propedêutico 
da supracitada diocese. Foi nomeado bispo em 04/05/16, pelo Papa 
Francisco, e sua ordenação episcopal ocorreu em 17/07/16, tendo 
scolhido como lema "Servir ao Senhor com Alegria". Como Coração 
Mariano da Diocese, nosso Santuário reza pela missão de Dom
Arnaldo como nosso pastor, e entrega a vida de Dom Vicente aos
cuidados da Mãe Aparecida, para que continuemos juntos nesta
missão de fazer com que nossa Diocese seja cada vez mais de Jesus!

           oze anos se passaram desde aquele 07 de Março de 2010, no qual Dom Vicente Costa tomava posse
como 5º Bispo Diocesano de Jundiaí. muitos foram os momentos que vivemos sob o pastoreio deste que, no 
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JDJ 2022
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          o dia 21 de maio de 2022, às 14 horas, o Setor Juventude da diocese de Jundiaí realizou um
evento que reuniu mais de mil jovens. O Reaviva Setor Juventude aconteceu no Centro de Evangelização
Arca da Aliança na cidade de Várzea Paulista e teve como tema: “Suporta comigo os trabalhos como um
bom soldado de Jesus Cristo”. 
      No início do encontro, o Bispo Dom Vicente Costa abençoou os jovens e realizou a sua inscrição da
Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) de 2022. Durante a Santa Missa, os coordenadores paroquiais
fizeram seu compromisso diante de todos para essa nova missão. 
       No decorrer do reaviva foram feitas pregações e formações, como a do Pe. Danilo, que faz parte dos
Legionários de Cristo. Os jovens também rezaram o terço e participaram de momentos vocacionais, onde
muitos jovens puderam sentir o chamado de Deus para suas vidas. 
      O “evangelizashow” também foi um momento marcante durante o evento. Nesse tempo, os jovens
dançaram na presença do Senhor entre amigos, e puderam viver um momento de descontração e
vivência em comunidade.
       Ao final do evento, foi realizada uma procissão Mariana, em que todos os jovens passaram pelas ruas
de Várzea Paulista, mostrando que não somos órfãos e não estamos sozinhos. Pelo contrário, temos uma
Mãe que nos mostra o caminho até seu filho Jesus.  O dia foi encerrado com a adoração ao Santíssimo
Sacramento, que passou no meio dos jovens abençoando e reavivando, para que continuem firmes na
caminhada.

DIOCESE

JOVENS NO REAVIVA
N

de muito amor e adoração. O Reaviva realmente reavivou minha alma. Foi um evento em que eu e meu noivo
pudemos consagrar o nosso casamento, que se aproxima, diante de Deus e da Virgem Maria. Ver mais de mil
jovens adorando e louvando o Senhor é uma alegria sem fim. O céu está em festa, pois a nossa diocese foi
reavivada!” !” – Karina Padovan, jovem participante do evento

PARA MIM FOI UMA EXPERIÊNCIA INCRÍVEL,

     Para aqueles que tiverem interesse, nos dias 22, 23 e 24 de julho será realizada a Jornada Diocesana
da Juventude, com o tema: “Maria levantou-se e partiu apressadamente”. O evento acontecerá na
paróquia São José Operário, na cidade de Jundiaí, e as inscrições já estão disponíveis no Instagram do
Setor Juventude.

Fotos: Setor de Comunicação Diocesano



        o dia 11 de junho, o Santuário Diocesano
Nossa Senhora Aparecida realizou, juntamente
com toda a Diocese de Jundiaí, a peregrinação
diocesana ao Santuário Nacional de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida.
     A programação do dia começou às 07h da
manhã com a recitação do santo terço na Tribuna
Cardeal Dom Aloísio Lorscheider e em seguida os
romeiros participaram da Santa Missa presidida
por Dom Vicente Costa, atual administrador
apostólico da diocese de Jundiaí, na Basílica nova,
com o intuito de consagrar e agradecer a Deus e
a Mãe Aparecida pelo novo Plano Diocesano da
Ação Evangelizadora fruto da Assembleia
Diocesana que ocorreu em Itaici em 2021.

CONSAGRAÇÃO DO NOVO
PLANO DIOCESANO DA AÇÃO

EVANGELIZADORA

           o mês de maio, o Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida realizou a campanha
“Aquecer o próximo é aquecer o nosso coração”. Esse projeto teve como objetivo a arrecadação de 

ACONTECEU NA CASA DA MÃE

MARINA SILVA FERREIRA
Vice-Coordenadora da Pascom

Por

CAMPANHA DO AGASALHO

ROMARIA AO SANTUÁRIO NACIONAL

N

N

blusas, moletons e cobertores, e contou com a ajuda de
toda a comunidade. As doações foram feitas para o
movimento Missão Belém, que conta com 600
membros de vida e 15000 membros de aliança.
     Além disso, com a contribuição dos amados devotos
da Mãe Aparecida, o dinheiro arrecadado foi utilizado
na compra de cerca de 120 cobertores. Esses foram
doados para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida do
Varjão, Comunidade Santa Luzia e para a Caritas
Diocesana. O Santuário agradece a todos os
paroquianos pelas doações e pelo auxílio na campanha!
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              dia de Corpus Christi é uma oportunidade para os cristãos celebrarem um dos sacramentos que
fundamentam a Religião Católica: a Eucaristia. Nesse sentido, no dia 16 de junho, o Santuário Diocesano
Nossa Senhora Aparecida celebrou a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus
Cristo. 
    A Santa Missa, presidida pelo vigário Pe. Matheus Henrique, e concelebrada, pelo pároco, Pe. Carlos
José Virillo , teve início às 08h e, em seguida, foi realizada a procissão de Corpus Christi.
    Contudo, os trabalhos para a confecção dos tapetes começaram antes. Desde o mês de maio, a
comunidade colaborou com borras de café, casca de ovos e sal. Essas doações foram pintadas, desde o
dia 22 de maio, e utilizadas na confecção do tapete por aqueles que se voluntariaram para participar
desse momento.

O
SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI
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ACONTECEU NA CASA DA MÃE

VIGÍLIA DE PENTECOSTES
N           o sábado, dia 04 de junho, às 19h, foi celebrada, no Santuário Diocesano Nossa Senhora

Aparecida, a Vigília de Pentecostes. No evangelho do dia, foi recordada a data em que os discípulos
estavam reunidos, de portas fechadas por medo dos judeus, e Jesus ressuscitado entra e se coloca no
meio deles, mostrando-lhes as mãos e o lado chagados. Os discípulos se alegraram por terem visto Jesus,
que logo lhes disse: ‘A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio’, soprou sobre
eles o Espírito Santo e completou: ‘A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem
os não perdoardes, eles lhes serão retidos’. A Santa Missa foi presidida por nosso vigário, Pe. Matheus.



EITA TREM BÃO DA CONTA SÔ!

N              esse mês de junho tivemos no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, a tradicional festa
junina, que aconteceu nos sábados, dias 11, 18 e 25. 
     Depois de dois anos de pandemia, em que não foi possível realizar o evento, a festa contou com
diversas atrações como roleta, fogueira, pesca, cabine de fotos e as comidas típicas, como quentão,
pastéis, pipoca e lanches.

ACONTECEU NA CASA DA MÃE

APÓS 2 ANOS O TRADICIONAL ARRAIÁ DO
SANTUÁRIO VOLTOU, E FOI UM SUCESSO!

Primeiro por poder ver a festa acontecendo novamente e depois por poder
trabalhar, pois, ao mesmo tempo em que estamos ajudando nosso Santuário,
podemos ver as pessoas se divertindo com suas famílias. Depois de um
momento tão difícil que passamos, que foi a pandemia, ver os amigos
reunidos aquece o nosso coração e nos mostra a importância de vivermos
unidos em comunidade. Poder estar ali é gratificante demais.”
                                                       Ana Patrícia Olaia, colaboradora da festa

UMA PALAVRA RESUME: GRATIDÃO

Nós agradecemos a Deus por estarmos bem e podermos ajudar nessa
experiência que é única. Os sábados da festa foram ótimos, as pessoas
estavam sedentas em poder conversar, partilhar e ver outras pessoas. Então,
poder retomar a festa junina do Santuário é muito bom!.”
Edileuza Anderson, colaboradora da festa

      VOLTAR PARA A FESTA DEPOIS DO
PERÍODO DA PANDEMIA FOI MARAVILHOSO
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            s Grupos de Rua, tiveram início, no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, há mais
de quarenta anos. A princípio, as pessoas se reuniam nas casas do bairro para rezar o Santo Terço.
Entretanto, com a continuidade dos encontros, os participantes passaram a formar grupos e discutir,
todas às segundas-feiras, sobre o evangelho que iriam ouvir no domingo. Antes da pandemia da
COVID-19 eram cerca de 40 grupos, divididos em 4 regiões: São Marcos (1 e 2), São João (1 e 2),
São Lucas (1 e 2) e São Mateus (1).
    Nesse sentido, no ano de 2019, as atuações desses grupos foram suspensas visando ao
cumprimento dos protocolos de saúde vigentes. Nesse cenário, os grupos não podiam mais sair para
evangelizar nas casas do bairro. Porém, em maio de 2022, as visitas puderam retornar com as
devidas cautelas. Hoje, os Grupos Eclesiais Missionários, que é o novo nome proposto pelos Bispos
nas Diretrizes da Igreja do Brasil, conta com cerca de 8 grupos formados por 5 a 15 pessoas, e
utilizam um novo material conhecido por “Catecumenato”, que significa formação, evangelização.
Esse será utilizado pelos próximos dois anos, e será dividido em: Pré-Catecumenato, Catecumenato,
Purificação e Iluminação, e Mistagogia.
     “Em maio começamos a chamar novamente as pessoas e realizar reuniões. Com o tempo as
pessoas foram voltando e estão muito contentes com a possibilidade do retorno. Além disso,
acredito que com esse novo material poderemos recomeçar estudando a fé e levantando novamente
o pessoal.” – Sandra, coordenadora pastoral dos Grupos Eclesiais Missionários 
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              Encontro de Casais com Cristo (ECC) é uma pastoral que busca a evangelização das famílias. Nos
encontros os casais se reencontram com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e,
principalmente, com Jesus Cristo. O movimento se fundamenta em cinco princípios básicos: doação,
simplicidade, pobreza, alegria e oração.
     No Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, no ano de 2022, o pároco, Pe. Carlos José Virillo,
e o vigário paroquial, Pe. Matheus Henrique, decidiram, junto com os participantes do ECC, celebrar as
Santas Missas com as equipes, nas casas dos casais.
     “Foi muito importante essa iniciativa do Pe. Carlos e do Pe. Matheus, em poder celebrar a Santa Missa
nas casas das famílias do ECC do nosso Santuário, principalmente após essa pandemia, em que muitos
casais estavam um pouco afastados, desanimados e necessitados de estar perto de Cristo. Só temos a
agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar essa benção, e aos padres, Carlos e Matheus, por
serem instrumentos de Jesus em nossas famílias. Quantas bençãos, quantas emoções, quantas partilhas.
Louvado seja Deus!” – Erica, coordenadora do ECC
      Nos dias 29, 30 e 31 de julho haverá, no Santuário, o Encontro de Casais com Cristo. Para participar é
necessário fazer a inscrição até dia 30 de junho. Participem desse momento especial!

ACONTECEU NA CASA DA MÃE

ECC: MISSAS NAS CASAS

GRUPOS ECLESIAIS MISSIONÁRIOS

O

O



Dimensão religiosa: trata-se da relação do fiel com Deus;
Dimensão eclesial: com a consciência de ser membro da Igreja, o fiel participa diretamente dos
custos com a realização do culto divino;
Dimensão missionária: a colaboração do dízimo se une a de outros irmãos e favorece a partilha
de recursos em projetos de evangelização comum, de cada diocese, assim como a comunhão de
recursos com comunidades mais pobres;
Dimensão caritativa:  se manifesta no cuidado com os mais pobres e necessitados.

            s bispos do Brasil, por meio do documento n. 106 da CNBB, O Dízimo na comunidade de fé:
orientações e propostas, nos ensina que o “Dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos
fiéis, por meio do qual cada comunidade, assume corresponsavelmente sua sustentação e da Igreja.
Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização”.
O fiel não partilha seu dízimo por um aspecto institucional somente, mas, a partir de uma relação
com “Aquele de quem provém tudo o que ele é e tudo o que ele tem, e expressa, na gratidão, sua fé
e sua conversão. ” (Doc. 106, n. 29). Sendo assim, com a sua partilha, o dízimo atinge quatro
dimensões:

O

CONHECENDO A PASTORAL

PASTORAL DO DÍZIMO

  O dízimo só é dízimo, quando acontece a partir de uma
profunda experiência de fé com Deus, caso contrário, é apenas
uma doação, uma colaboração.
   O Pároco, em comunhão com a Pastoral do Dízimo, forma
uma equipe, que trabalha em prol de uma evangelização que
gere resultados, incentivando, estimulando e,
consequentemente, formando para a partilha, por meio dos
testemunhos de fé e seus ensinamentos.
 Buscamos por formar uma Pastoral mais ativa, mais presente
na vida da comunidade e dos paroquianos, que faça gerar esse
sentimento de pertença à Igreja e promova a cultura da
partilha

   Nós, como Pastoral do Dízimo, temos a missão de motivar, planejar,
organizar e executar as mais diversas iniciativas para que o dizimista
faça a sua experiência dizimal, pois, como nos exorta o Documento
106: “A experiência do dízimo cresce conjuntamente com a qualidade
da vida cristã, principalmente de seu aspecto comunitário. Tudo o
que promove o crescimento de fé, promove o aprofundamento do
dízimo”.  
  Se você está disposto(a) a fazer parte do trabalho de Evangelização
do Santuário, venha ser um agente da Pastoral do Dízimo! 
      Nossa equipe espera por você!
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           o final de 1948, meu
pai Antenor Ferrari,
conhecido como Ténori, era
consagrado Mariano em Vila
Arens. Uma noite, voltava de
uma reunião dos marianos
quando foi assaltado na
travessa Mazalli, perto do
posto Robertão. Dois homens
o acertaram na cabeça e
levaram 10 mirreis que tinha
no bolso. Ele ficou caído no
chão por aproximadamente
duas horas, chegando em
casa, mais ou menos meia-
noite, muito machucado.
Minha irmã Geni era recém-
nascida e, por isso, minha
mãe chamou os vizinhos para
socorrê-lo. Ele ficou 9 dias
sem trabalhar. Os marianos
de Vila Arens fizeram uma
novena, em que todas as
noites vinham em nossa casa
rezar e pedir a Nossa Senhora
Aparecida que mais uma vez
se fizesse presente na vida do
meu pai. No décimo dia ele
voltou a trabalhar. Então,
começaram a dizer: "Para que
ir tanto na Igreja?". Naquele
tempo, Vila Rami não tinha
luz nas ruas, não tinha ônibus,
ele ia e volta a pé sozinho.
Meu pai dizia:

N

DIÁCONO NIVALDO FERRARI
Diácono do Santuário Diocesano

Por

MEMÓRIAS DE UM SANTUÁRIO

Assim, com uma imagem de
Nossa Senhora, começaram a
rezar nas casas para arrumar
um terreno para construir
uma capela.
Depois de muita oração, Deus
e Nossa Senhora ouviram as
nossas preces. Seu Virgílio
Cavalaro veio oferecer a
chácara dele para fazer a
igreja, no valor de cento e
vinte contos de réis. Meu pai
foi, então, falar com o Padre
Geraldo de Andrade, pároco
da Igreja do Vila Arens, que
imediatamente topou o
negócio com muita alegria.
Meu pai começou a formar
uma comissão de homens
para trabalhar e comprar o
terreno. A primeira comissão
era composta por: Padre
Geraldo de Andrade, Antenor
Ferrari, Luiz Tramontina,
Oberdan Zuim, Aldo
Malatesta e Silvio Malatesta.
Ata da 1ª da reunião para
formar a comissão para a 

construção da capela de Vila
Rami da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição de Vila
Arens, no dia 13 de Março de
1949 às 19h30, na residência
do Senhor Oberdan Zuim.
Estavam presentes várias
pessoas convidadas para
tratar do assunto da compra
do terreno e construção da
capela de Vila Rami. A
reunião foi presidida pelo
Padre Geraldo, vigário da Vila
Arens. Antes de tudo, tratou-
se de formar uma comissão
que ficou assim constituída:
Padre Geraldo, Antenor
Ferrari (presidente), Aldo
Malatesta (secretário) e Luiz
Tramontina (tesoureiro)."

"Vamos começar a
rezar, para Nossa
Senhora Aparecida,
a fim de fazermos
uma capela aqui em
Vila Rami"

continua ...



     ianna Beretta Molla
nasceu em Milão, em 4 de
outubro de 1922. Foi
médica, esposa e mãe.
Canonizada em 2004, seu
testemunho tornou-se uma
luz para famílias do mundo
inteiro.
 Desde jovem, Gianna
acolheu plenamente o dom
da fé e a educação cristã
ensinados por seus pais. Esta
formação religiosa fez com
que considerasse a vida
como um dom maravilhoso
de Deus, decidindo assim,
estudar a medicina, sempre
vinculando sua fé e seu
compromisso com a vida do
próximo.
      Gianna passou a dedicar-
se ao cuidado à vida de
mães, crianças, idosos e
pobres, sempre encarando
este cuidado como uma
verdadeira missão. Em dado
momento de sua vida, por
meio de oração pessoal,
Gianna se questiona sobre
sua vocação, considerando-a
como dom de Deus. Ela opta

G

JÚLIA BRUNELLI DE CAMARGO
Integrante da Pascom

Por

então pela vocação
matrimonial, assumindo total
doação “para formar uma
família realmente cristã”.
Casada com Pietro Molla,
constituem uma família
cristã, composta pelo casal e
por seus quatro filhos, Pedro
Luís, Mariolina, Laura e
Joana Manuela. 
   Em 21 de abril de 1962,
Gianna morre, logo após o
parto de sua filha Joana
Manuela, aos 39 anos.
Alguns dias antes do parto,
sempre com grande
confiança na Providência,
Gianna se mostra pronta a
sacrificar a sua vida para
salvar a da filha: “Se deveis
decidir entre mim e o filho,
nenhuma hesitação: escolhei
– e isto o exijo – a criança.
Salvai-a.”
     Paulo VI definiu o gesto
da Beata Gianna recordando,
no Ângelus dominical de 23
de setembro de 1973, “uma
jovem mãe da Diocese de
Milão que, para dar a vida à
sua filha, sacrificava, com

imolação meditada, a
própria.”
É evidente, nas palavras do
Santo Padre, a referência
cristológica ao Calvário e à
Eucaristia.
Gianna Beretta Molla foi
beatificada por João Paulo II
no dia 24 de abril de 1994,
Ano Internacional da Família,
sendo canonizada em 2004.

E SACRIFÍCIO SÃO TÃO
INTIMAMENTE LIGADOS
QUANTO O SOL E A LUZ.
NÃO SE PODE AMAR SEM

SOFRER E SOFRER SEM

Santa Gianna

amor

amar

EXEMPLOS DO CÉU
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O PEREGRININHO

MARIA CLARA ROVERI
Por

Integrante da Pascom

O CORPUS CHRISTI

Olá pequenos devotos de Nossa Senhora
           s tapetes de Corpus Christi começaram a ser feitos lá em Portugal. Eles lembram quando
Jesus chegou em Jerusalém e foi recebido com ramos e mantos que cobriam as ruas.   
      Por isso, as pessoas fazem desenhos de cálices, pães, vinhos e outros elementos que lembram a
Eucaristia.

O



DE 11 A 14

I Semana Catequética Paroquial

JULHO NA CASA DA MÃE
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DE 25 A 28

I Semana Paroquial de Liturgia

29,  30 E 31

42ºECC

segunda-feira | 19H
SANTA MISSA PELAS ALMAS

terça-feira | 20H
GRUPO DE ORAÇÃO

quarta-feira | 20H
TERÇO DAS MÃES

quinta-feira | 20H
TERÇO DOS HOMENS

da Casa da Mãe Aparecida, Amado Devoto!

AJUDE  NAS OBRAS DE

PARA FAZER A SUA OFERTA, FAÇA A LEITURA DO
QR CODE PELO APP DO SEU BANCO OU REALIZE UM
PIX UTILIZANDO A NOSSA CHAVE: 50.982.214/0016-65
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