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onta-se que Karl Barth,
grande
teólogo
protestante, um dia perguntou a
teólogos católicos, durante um
encontro de teólogos alemães:
“Vocês católicos, ainda falam de
Nossa Senhora?” A pergunta não
era provocativa, masqueria
entender o motivo de um possível
“desinteresse” católico para com
a Mariologia. De fato, houve
tempos, logo depois do Concílio
Vaticano II, que alguns teólogos
católicos sugeriram deixar a
Mariologia nas estantes da
saudade, como peça de museu, a
ser consultada em alguma tese de
doutorado. Outros teólogos
sugeriam um cristianismo menos
fundamentado em devoções, como
as marianas. Tais propostas não
devem ser entendidas como
sugestão para tirar Nossa Senhora
da vida católica, mas para purificar
excessos do passado.
Em vez de atender aquelas e
semelhantes sugestões, os
teólogos, Mariológos em particular,
mergulharam nas fontes da
devoção cristã à Maria e
começaram a valorizar Nossa
Senhora a partir de Jesus Cristo,

Editorial

como Mãe de Jesus e como discípula
do seu Evangelho. Firmava-se, assim,
aquilo que vem da tradição cristã, que
Maria não está no centro da História
da Salvação, mas que o centro do
“MysteriumSalutis” sempre pertenceu
a Jesus Cristo, o Salvador. Dito em
outros termos: compreende-se a figura
e o papel de Maria na História da
Salvação somente a partir da
centralidade de Jesus e do Evangelho.
Tal reflexão teológica influenciou a
iconografia mariana. Embora
conservemos ícones de Maria Rainha,
ela migrou para modelos mais
populares, como Maria, mulher do
povo, Maria, mulher negra e simples,
como é o caso da imagem de Nossa
Senhora Aparecida. Deixa-se de propor
Maria como alguém milagreira, quase
mágica, que desata os nós da vida,
para apresentar Maria como modelo
de vida cristã de quem vive totalmente
devotada para Deus, em Jesus.
Temasque, inclusive, se abrem à
aproximação ecumênica, distanciandose das antigas e conhecidas divisões
por causa do modo como os católicos
veneram Maria.
Muito de tudo isso ainda está
somente nos debates teológicos e em
suas discussões. Mas, felizmente,
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muita coisa já
começa a deixar o
temário
do
“catolicismo
noveneiro
de
orações poderosas”e começase a perceber Maria na História
da Salvação e, o que é muito
importante, a História da
Salvação na vida de Maria.
Começa-se a ver Maria como a
mulher (pessoa humana) na qual
Deus age e fez maravilhas (Lc
1,49). Dentro desse enfoque,
num mundo que se volta cada
vez mais para si, é possível
apresentar Maria como a mulher
(pessoa humana) disponível para
o outro por viver totalmente
imergida em Deus. Em Maria
acontece a realização plena de
quem vive em Deus e
totalmente para Deus e para os
irmãos. Essa é uma imagem a
qual tende a Mariologia de
nossos tempos e que ainda
precisa chegar até o nosso
povo.

A herança espiritual deixada pelos missionários
Diácono Túlio Marcos, SCJ
Nossa cidade é
marcada por uma
forte
matriz
e s p i r i t u a l
centrada na eucaristia e na
devoção ao Sagrado Coração
de Jesus. Nosso povo é
devoto, piedoso, frequenta
as missas e adorações em
nossa comunidade. Mas essa
vida espiritual não caiu do
céu; ela foi trabalhada ao
longo dos anos pelos padres
do Sagrado Coração de Jesus
que deixaram, aqui, suas
marcas. Nessa coluna quero
elencar alguns missionários
que colaboraram para esse
vigor espiritual.
O nosso saudoso bispo
Dom Belchior, certa vez,
escreveu “Formiga era uma
cidade de espírito acanhado,
para não dizer traumatizada,
pois, em tempos não
distantes,deixara de ser
sede do Bispado por motivos
pouco lisonjeiros. Os padres
do Sagrado Coração de Jesus
transformaram o ambiente
paroquial, renovando a
Paróquia num impulso de vida
e religiosidade cristã, levando
a este povo o carisma de
Leão Dehon.”
Os filhos de P. Dehon aplicaram o
carisma na vida paroquial e isso é
visível através da missa diária;
adoração diária na matriz; as obras

sociais da Paróquia;
os
veículos
de
comunicação;
o
a t e n d i m e n t o
paroquial
e
nas
vocações religiosas e
sacerdotais que fazem
de nossa Paróquia
uma referência no
trabalho vocacional.
Neste longo caminho
iniciado a 95 anos não
nos faltam diretrizes
seguras desde os
primeiros
Párocos
como Pe José Fóxius,
que foi junto com Gabriel
Lux um dos primeiros
dehonianos
a
chegar no sul do
Brasil. P. Pedro
Stoms
segundo
pároco dehoniano e
primeiro superior da
Província Brasileira
Meridional.
P.
Remaclo Fóxius um
dos
grandes
párocos e que a
governou por 29
anos. Neste longo
período, à frente da
Paróquia, ajudou a
fundar
escolas
(Ginásio do Espírito Santo e Antônio
Vieira), obras sociais, acompanhou
confrarias e movimentos da Igreja,
amante de música deu-nos um tesouro
como herança, o órgão de tubos,

inaugurado em 17
de novembro de
1937, compôs o
hino em honra a
São Vicente Férrer,
divulgou
a
espiritualidade do
SCJ.
Outro missionário
alemão que merece
destaque
é
P.
Clemente. Sobre ele
D. Belchior disse:
“Seu amor pelo
confessionário e
pelas comunidades
rurais, para com os doentes são
páginas de ouro e dedicação
sacerdotal que
a diocese de
Luz
nunca
p
o
d
e
e s q u e c e r ”.
Devotíssimo de
N.
Sra.
e
a d e p t o
fervoroso da
reza do terço,
Pe. Clemente
era um homem
de oração e de
zelo admirável.
Nesse mês
missionário é
bom recordar desses missionários
do Coração de Jesus que, aqui,
empenharam sua vida, para que
o Reino de Deus pudesse
acontecer em nossa cidade.

Outubro de 2017
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Nossos
patrocinadores:
Vista-se
bem...para ser
bem visto
R. Barão de Piumhi, 53- Formiga
Fone: 3322-1308 - Fax: 3322-1843
Transportes de
passageiros,
cargas,
encomendas e
turismo
Formiga
São Paulo
B.Horizonte
Campo Belo

CASA 505
Temos o presente que
você procura pelo preço
que você deseja.
Fone: 3321-2877

Minas Comercial
Materiais de Construção
R u a : A v. G u i o m a r
G a r c i a N e t o, 2 0 5
Centro
Fone: 3322-2960

COM NOSSA MÃE APARECIDA, ENCERRAMOS O ANO
MARIANO!

Julieta Voiêtta

Por misericórdia de
Deus e ajudados pela
sua Divina Providência, a Igreja
no Brasil, caminha rumo ao
tricentenário (1717 – 2017) do
encontro da imagem bendita de
Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, Rainha e Padroeira do
Brasil, tirada das águas do Rio
Paraíba do Sul nas redes de três
pescadores daquela região. É
motivo de júbilo e alegria celebrar
com grande magnitude e
solenidade
tão
grande
acontecimento em nossa pátria.
A história do encontro da
milagrosa imagem de Aparecida
se entrelaça com a história do
Brasil, com a nossa tradição,
com a nossa cultura e com
nossos costumes e crença. Tem
sido um tempo favorável para
contemplar Maria como modelo
de fé e seguimento do Cristo.
A Igreja no Brasil está em
festa! Por ocasião do Jubileu dos
300 anos do encontro da imagem
de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida,
a
Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) instituiu o Ano Nacional
Mariano, que deu início em 12
de outubro de 2016, Solenidade
da
Padroeira
do
Brasil,

concluindo-se no dia 11 de outubro
de 2017. “Ano Mariano é para
celebrar,
comemorar
e
reaprender com Nossa Senhora”,
afirma CNBB.
Muitas dioceses e paróquias do
Brasil, desde o ano de 2014, se
preparam para o grande Jubileu dos
300 anos. A imagem peregrina da
Senhora Aparecida percorre o nosso
imenso solo brasileiro, levando a
todos o amor e a misericórdia de
Deus. Por onde passa a milagrosa
imagem da Mãe do Redentor, o povo
aclama, saúda e homenageia a sua
bendita padroeira, que por sua
intercessão, lança sobre a nossa
Pátria inúmeros benefícios, como
também, copiosas e generosas
graças do Céu. O Brasil é abençoado
pela sua Rainha e Padroeira, que
desde o seu Santuário Basílica, olha
com misericórdia os seus filhos e
filhas, que acorrem à proteção do
seu manto bendito. Ao contemplar
a pequenina imagem da Senhora dos
brasileiros, venerada no Santuário
Nacional, em Aparecida, interior
paulista, mergulhamos no amor
infinito de Deus, pois quis Ele nos
oferecer Sua própria Mãe. Somos
filhos de Maria, e com ela
participamos do Plano Divino da
Copiosa Redenção. Contemplamos,

assim, o amor de Deus por cada
um de nós, que no seio materno
de Maria nos comunicou a primeira
vinda de Jesus.
Em agradecimento à nossa Mãe
e Padroeira todo o Brasil vibra,
planeja e se prepara para o grande
encerramento do Ano Mariano e o
tricentenário da aparição da
imagem. Novenas, peregrinações,
missas, shows, inaugurações,
terços, romarias, coroações, selo
jubilar,
concentrações,
consagração e muitas atividades
e celebrações para coroar a festa
desse dia tão significativo para
nós. Que possamos colher muitos
frutos espirituais para nós e para
o Brasil.
Confiemos na poderosa ajuda
da Mãe de Deus e nossa Mãe. Que
Nossa Senhora Aparecida, Rainha
e Padroeira do Brasil, acolha com
bondade as humildes e unânimes
preces que lhe dirigimos.
Confortados e esperançosos, na
certeza da intercessão da nossa
padroeira celestial, vivamos dia a
dia, na presença de Deus, como
filhos necessitados do seu amor e
da sua misericórdia.
VIVA NOSSA SENHORA
APARECIDA!

“A ALEGRIA DO EVANGELHO PARA UMA IGREJA EM
SAÍDA”.

Lurdinha Gomes

A Exortação Apostólica
do Papa Francisco, “A Alegria do
Evangelho”, nos explica sobre o
anúncio do Evangelho no mundo
atual. Com uma clareza invejável,
o Papa coloca a Igreja frente aos
problemas dos nossos dias atuais,
incentivando-nos a viver uma nova
etapa evangelizadora marcada
por esta alegria e indica caminhos
para o percurso da Igreja nos
próximos anos. Junto a esta
exortação, está a contribuição dos
trabalhos do Sínodo que se
realizou no Vaticano de 7 a 28 de
outubro de 2012 com o tema: “A
nova evangelização para a
transmissão da fé”. É realmente
um apelo a todos os batizados
para que, com renovado fervor e
dinamismo, levem aos outros o
amor de Jesus num estado
permanente de missão, vencendo
“ogrande risco do mundo atual, o
de
cair
numa
tristeza
individualista”. Diz o Papa:
“Convido todo cristão, em

qualquer lugar e situação que se
encontre, a renovar hoje mesmo o
seu encontro pessoal com Jesus
Cristo ou, pelo menos, a tomar a
decisão de se deixar encontrar por
Ele, de procurá-lo dia a dia sem
cessar”. E o Papa continua: “Como
nos faz bem voltar para Ele, quando
nos perdemos. Deus nunca se cansa
de perdoar, somos nós que nos
cansamos de pedir a sua misericórdia.
Ninguém nos pode tirar a dignidade
que este amor infinito e inabalável nos
confere. Ele permite-nos levantar a
cabeça e recomeçar, e sempre nos
restitui a alegria.” Os livros do AT
preanunciaram a alegria da salvação!
O profeta Isaías dirige-se ao Messias
esperado, saudando-o com regozijo:
“Multiplicaste a alegria, aumentando
o júbilo” (9,2). “Exultai de alegria”
(12,6). A criação inteira participa
nesta alegria da salvação: “Cantai
aos céus! Exulta de alegria ó terra
inteira! Na verdade o Senhor consola
o seu povo e se compadece dos
desamparados!” (49,13). Nosso Papa

ainda diz: “É a alegria que se vive
no meio das pequenas coisas da
vida quotidiana, como resposta ao
amoroso convite de Deus nosso Pai:
“Meu filho, se tens com quê, tratate bem! Não te prives da felicidade
presente.” (Eclo14,11. 14) Esta
exortação de nosso Papa, tão
perfeita sobre a alegria de um
coração que conhece o Cristo Jesus,
vem ao encontro do desejo da Igreja
de hoje cujo objetivo é estar-se em
saída, em ir ao povo, levar o Cristo
às pessoas! Fazer Cristo conhecido
não pelo número de vezes que
vamos à missa, mas pelas nossas
ações e atitudes junto a nossos
irmãos. Rezemos juntos: Senhor,
despertai em todos nós a
consciência da dimensão social e
ambiental da fé, para que com
alegria sejamos mais responsáveis
uns pelos outros e com o meio
ambiente! Amém.
Fonte: Exortação Apostólica A
Alegria do Evangelho – Papa Francisco
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SER MISSIONÁRIO - COLABORAR
NA TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO
Ruy Martins

Somos
convidados,
mais uma vez, a refletir
sobre nossa vocação de missionários.
Missão é uma tarefa a ser cumprida,
algo a ser executado. E a missão que
Jesus nos deixou foi a de anunciar o
Evangelho, colaborar na construção
do Reino de Deus e na transformação
deste mundo. É levar a presença Dele
a todos os lugares, especialmente
aos mais necessitados! É para isso
que somos chamados, a sermos sal e
luz. E nenhum de nós, cristão
batizado, está dispensado.
Sabemos, porém, que nossa tarefa
não é tão simples. Na verdade, é um
grande desafio ser missionário no
mundo de hoje. Vivemos em um tempo
marcado por várias contradições e
dificuldades. Por isso mesmo
precisamos aprender com Jesus. E
para isso temos que dedicar tempo
para estar com Ele. Ou seja, a vida
de um missionário deve ser baseada
na oração e na leitura da Palavra de
Deus. Precisamos, também, cuidar da
nossa conversão diária. Buscando
nosso crescimento e santificação a
cada dia. Só assim, seremos
imitadores de Jesus e estaremos
aptos para a missão.

Antônio Olimpio Nogueira
Em 24 de outubro de 1937 foi,
solenemente, inaugurado o órgão da
Matriz São Vicente Férrer. O Vigário,
Padre Remaclo Foxius, scj - bom
músico e hábil compositor -,
juntamente com o Professor Franz
Stangelberger - este também músico
amador, austríaco aqui radicado e
sabidamente sobrinho do grande
Franz Schubert, foram os
responsáveis e seus primeiros
“tangedores”:
80 anos este ano !!
Os construtores foram os alemães
Carlos Moehrle e Gustav Weissenrider,
da prestigiada fábrica de órgãos
Walker, na Alemanha que, no Brasil
fixaram-se em Judiaí/SP e construíram
órgãos para São Paulo, Rio de
Janeiro, Petrópolis e mais.
O móvel -chamado buffet- é de
Formiga mesmo, sob os cuidados dos
oficiais formiguenses, Francisco Lima
e Augusto Bini, além do irmão
dehoniano Anton Buchler, com
madeira da Mata de Pains, doada pelo
Professor Franz, de cuja fazenda foi
retirada.
Na época de sua construção, devia
ser o terceiro instrumento do gênero
que se conhecia em toda Minas Gerais
-ao lado do de Mariana e do Caraça.
O órgão instalado em Tiradentes, do
séc. XVIII, não funcionava. Os de
Diamantina e Córregos e outros
instrumentos “portativos” coloniais já
se encontravam, quase todos,

Mas para ser missionário não é
preciso ir para lugares distantes. Há
várias
maneiras
de
sermos
missionários até mesmo dentro da
Igreja. E é claro, também nos
ambientes em que vivemos: no
trabalho, na escola, na família, no
nosso lazer, etc.
Jesus nos apresenta três figuras
que nos inspiram nesta tarefa
missionária, são elas: o pastor, cuja
missão é cuidar do redil, ou seja,
daqueles que já fazem parte da
Igreja; o pescador, cuja missão é em
“alto mar”, ou seja, levar Jesus a
terras distantes; e o semeador, que
cumpre sua tarefa missionária
semeando no campo em que está.
Todos nós somos convidados a
sermos os três tipos de missionários
em cada momento de nossa vida.
Uns podem ser mais pastores, outros
mais pescadores e outros ainda
mais semeadores. Juntos levamos
Jesus
aos
necessitados
e
colaboramos na transformação
deste mundo.
Que Maria nossa Mãe, exemplo de
Missionária, interceda por nós para
que possamos cumprir bem nossa
missão. Assim Seja!

80 ANOS DO ORGÃO DA IGREJA!
irremediavelmente
destruídos.
Belo
Horizonte, Juiz de
Fora, Uberlândia,
Uberaba e outras
cidades só passaram
a ter órgãos depois
de 1950.
Seguramente era o
maior instrumento de
Minas Gerais, ao
tempo em que foi
construído, e dos
maiores do País. Até
hoje
impressiona
pela qualidade da
sua sonoridade e da
construção; e não faz
mal se deixou de se
incluir dentre os
maiores do país - o
órgão da Matriz tem
uma beleza e um som
que é só dele.
Não
se
tem
notícias
dos
patrocinadores da compra do órgão,
nem se os houve. Já a reforma de
1987 foi feita com recursos da
FUNARTE, por intermédio do Dr.
Vicente Rodarte, sob a inspiração dos
professores Odette Khoury e Marconi
Montolli, contando também com o
auxílio do Pe. Afonso Claret de
Oliveira, grande entusiasta da
música e do órgão. Essa reforma ficou
por volta do equivalente a US$

10.000,00 (dez mil dólares).
A reforma em 2001, orçada em valor
semelhante, foi realizada pelo
organeiro Ricardo Clerice, de São
Paulo, experimentado em outros
instrumentos como o do Teatro
Municipal e da Sé de São Paulo,
Caraça, Colégio Santa Marcelina,
Basílica de Lourdes de Belo Horizonte,
etc. Clerice, em visitas periódicas, é o
responsável pelo admirável estado de
conservação do órgão até hoje
Com seus dois teclados e uma

pedaleira, o órgão está na Matriz
para incentivar o canto litúrgico e a
arte organística: este era o ideal do
Padre Remaclo - além do Padre
Fernando e Padre Cosme, também
notáveis músicos, que chegou a criar
dois grupos corais. Destes,
sobrevive o “Coral Imaculada
Conceição”, que teve à sua frente a
organista dª Ângela V. T. Filogônio,
hoje sob a regência de sua irmã, dª
Agda V. T. de Menezes.
É muito pouco utilizado o nosso
órgão, e necessitamos muito de
pessoas interessadas no estudo do
instrumento. Ele demanda um
mínimo de dedicação para verificar
que, embora seja um instrumento
de teclados, o resultado sonoro é
muito diferente de um piano, de um
acordeom ou de um eletrônico
qualquer. Mal comparando, é feito
ter um carro grande e potente e
deixá-lo na garagem e sair numa
velha bicicletinha.
O desejo e o sonho é ver este
instrumento
inserido
nas
celebrações e na missão de
evangelizar, para bem cantarmos,
todos juntos, o louvor da Glória de
Deus.
Órgão, instrumento sagrado,
anima a oração do povo cristão!
Órgão, instrumento sagrado,
proclama Glória ao Pai, ao Filho,
ao Espírito Santo!
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PROGRAMAÇÃO

Inscrições até dia 10 de outubro
na Secretaria Paroquial, taxa de
15 reais (incluso: Camiseta,
Caneca, refeições).

DAS

02/10 ÀS 19:30H - S. ANTÔNIO E SÃO VICENTE FÉRRER
03/10 ÀS 19:30H - SÃO VICENTE FÉRRER
11/10 ÀS 19:30H - SANTO EXPEDITO
23/10 ÀS 19:30H - IMACULADA CONCEIÇÃO
24/10 ÀS 19:30H - SÃO VICENTE FÉRRER
26/10 ÀS 19:30H - SANTA LUZIA
31/10 ÀS 19:30H - ROSÁRIO E SÃO VICENTE FÉRRER

CONVITE

Missa em louvor aos
300 anos de Aparição
da Imagem de Nossa
Senhora.
Dia 11 de
Outubro,
ás 19:30h
na
Comunidade
N. Sra do
Silêncio.

Triduo preparatório
para o encerramento
do Ano Mariano
Paroquial, dias 09, 10 e
11 de Outubro às 19h
na Igreja N. Sra
Aparecida em Baiões.

MISSAS SETORIAS

CONFISSÕES EM
PREPARAÇÃO PARA A
PRIMEIRA EUCARISTIA

07/10 - 18:30h São
Sebastião (Faz. Velha)
20/10 - 19h Santo Expedito
25/10 - 19h Imaculada
30/10 - 19h Santa Luzia

DATA DA PRIMEIRA
EUCARISTIA
07/10 - 19h São
Sebastião (Faz. Velha)
22/10 - 19:30h Santo
Expedito
29/10 - 08h
Imaculada

Encontro para Pais
e Padrinhos

Dias 25 e 26
Santa Luzia
Quarta e Quinta
às 19:00hs

Junho dede2015
2017
Outubro

PERDÃO: REENCONTRO
ENCORAJADOR
reconhece, diante de
Deus, sua pobreza e
fraqueza, e apela para o
amor misericordioso do

Há momentos na celebração que,
quando substituídos por música, não
há outra coisa para se fazer, senão
cantar. Nesses casos, a canção se
torna o próprio rito celebrado.
Exemplo disso é o ato penitencial.
A tradicional ladainha do Kyrie
Eleison era, na Igreja primitiva, uma
oração de louvor ao Cristo
Ressuscitado feito Senhor, a quem se
elevava o clamor para que mostrasse
sua
amorosa
bondade.
Posteriormente, entre os séculos V
e VI, este canto foi incorporado ao
rito celebrativo e começou a integrar
o momento de reconciliação.
Hoje, em nossas liturgias, o pedido
de perdão comunitário se traduz
numa sincera atitude interior de cada
membro da assembleia que

Senhor.
Por isso, o canto, para atender
à orientação litúrgica, sempre precisa
conter a expressão “Kyrie Eleison,
Christe Eleison, Kyrie Eleison”, a fim
de que os fiéis, após um instante de
silêncio, possam aclamar o Senhor e
implorar sua misericórdia.
De outro lado, alguns cantos, apesar
de terem letra penitencial, servem mais
à preparação, ao exame de
consciência, do que propriamente ao
pedido de perdão. Entretanto, podem
ser utilizados na celebração, desde que
combinado com o sacerdote, para que
ele faça, ao final, a invocação “Kyrie
Eleison” ou “Senhor, tende piedade”,
completando o rito.
Por fim, ressalto que o ministro de
música precisa ter um cuidado todo
especial com a melodia. Ora, fica difícil

fazer uma reflexão pessoal sob uma
música agitada, que leve a dançar, pular,
gritar... O ideal é uma melodia tranquila,
com
poucos
instrumentos,
preferencialmente teclado e/ou violão
“solado”.
Não
convém
usar
instrumentos de percussão; se o fizer,
que seja apenas para suave marcação
de ritmo.
Que nossa música possa ajudar a
fazer do ato penitencial um verdadeiro
reencontro dos fiéis com o Pai das
misericórdias, que nos restitui a paz e
nos encoraja para a vida!
K Y R I E E L É I S O N ? De
origem grega, a expressão é formada por
Kyrie, um vocativo de kyrios, que quer
dizer “Senhor, Mestre”, e eléison, que vem
de eleéo, eleos, cujo significado é “pena,
piedade, compaixão, misericórdia”. Esse
foi o simbolismo empregado na tradução
da Bíblia do hebraico para o grego e é, até
hoje, utilizado na liturgia.

O QUE SIGNIFICA
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PROGRAMAÇÃO DA
FESTA DE N. S.
APARECIDA
12 DE OUTUBRO

07h - Missa na Matriz
10h - Missa na
Comunidade de Baiões
- Encerramento do Ano
Mariano Paroquial com
todas as Comunidades.
11h - Terço na Matriz
(Catequese).
12h - Missa na Matriz
15h - Terço na Matriz
(Florentina)
18h - Terço na Matriz
(Terço dos Homens e
Comunidades)
19h - Missa na Matriz

TER FORÇA ESPIRITUAL

FAMÍLIA: JUNTOS NA MISSÃO

ATRAVÉS DE UMA VIDA DE

PERMANENTE

Dalvinha

ORAÇÃO

Estamos vivendo um tempo
marcado pela hipocrisia, violência e
corrupção. Vivemos ladeados por
falsos
valores,
que
nos
incomodamenos distanciam da
realidade que sonhamos para nós e
nossos filhos. Parece até que uma
força contrária quer nos impedir de
avançar! Aqui me lembro de uma frase
de
Santa
Paulina:
“Nunca,
jamaisdesanimemos,
embora
venham ventos contrários!”
Precisamos, todos os dias, reavivar
a
chama
da
fé,
reacender
aesperança e buscar uma força
espiritual capaz de iluminar a nossa
alma,nossa vida! O que significa
força espiritual? Com certeza, é a
mola propulsora que encoraja e
alavancanossos
sonhos
de
eternidade! É a força que mantem
nossas
esperançaspara
nãoperdermos a referência do
sagrado que está em nós. Épela
vida de ORAÇÃO que alimentamos
a força espiritual dentro de nós. O
que é a oração? É um olhar interior
que nos mergulha em Deus. É um
existir na plenitude do AMOR que
nos amou primeiro, como nos diz
São João: “Mas amamos, porque
Deus nos amou primeiro”1Jo 4,19
Por isso, orar é um olhar para
dentro, porque quem olha para fora
se distrai e se ilude. Quem olha
para fora se perde e se cansa. Só
quem olha para dentro de si pode

vislumbrar a verdadeira Luz!
Olhe para o seu interior! Procure
Deus nas profundezas da sua alma!
Concentre toda a sua força espiritual
no Bem, naPaze experimente Deus!
Busque no Evangelho a motivação
para se deixar conduzir pelo Amor de
Deus! Faça um compromisso de leitura
orante com a Palavra e estabeleça um
tempo diário, priorizando a sua vida
de oração!
O mundo está precisando de gente
que tenha a coragem de se decidir por
Deus e pelo irmão. Sejamos nós os
incentivadores, animados pela nossa
FORÇA ESPIRITUAL!

Anuar Teodoro Alves
Outubro é o Mês das Missões, um
período de intensificação das iniciativas
de animação e cooperação missionária
em todo o mundo. O objetivo é
s e n s i b i l i z a r,
d e s p e r t a r
v o c a ç õ e s
missionárias
e
realizar a Coleta no
Dia Mundial das
Missões, penúltimo
domingo
de
outubro (este ano
dias 21 e 22),
conforme instituído
pelo papa Pio XI em
1926. “A alegria do
Evangelho
para
uma Igreja em
saída”. Este é o
tema
escolhido
para a Campanha Missionária de 2017.
Tudo está em sintonia como os
ensinamentos do papa Francisco quando
afirma: “A alegria do Evangelho enche o
coração e a vida inteira daqueles que se
encontraram com Jesus” (EG 1). Essa
alegria precisa ser anunciada pela Igreja
que caminha unida, em todos os tempos
e lugares. E a família é um lugar
privilegiado para esse anúncio e para a
vivência dessa alegria. É no ambiente
familiar que conhecemos nossos
primeiros valores e recebemos as
primeiras regras sociais. Aprendemos a
perceber o mundo, damos início a nossa
identidade e somos introduzidos no
processo de socialização. Por isso, é tão

comum que
como quem
nossos pais
traços da

nos comportemos
nos criou, como
e avós, trazendo
personalidade e
atitudes muito
semelhantes.
Não podemos
esquecer
que
cada um tem um
p
a
p
e
l
fundamental
dentro de casa,
onde
existem
direitos
e
deveres, e todos
devem cumprir
com
suas
obrigações. Aí
entra o respeito
mútuo,
a
consideração
pelos mais velhos, as tarefas
domésticas, os deveres diários.
Por isso, a família é algo único
e insubstituível, extremamente
necessário para a formação do
ser humano. Sua ausência gera
graves consequências. Pais e
filhos precisam se manter unidos
nessa missão permanente,
dialogando diariamente. É preciso
cuidá-la com carinho, dedicação
e fé, para que sua estrutura se
mantenha forte e seus indivíduos
não caiam no mundo dos vícios e
das futilidades. Que a Sagrada
Família abençoe e santifique
nossas famílias!
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ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e irmãs em
Cristo, estamos terminando nossos
encontros do mês de Outubro, mês
consagrado
a
Nossa
Senhora
Aparecida. Que ela seja a nossa
medianeira junto a Cristo e nos cumule
com suas graças. Que o Espírito de
Deus nos livre de todo mal e nos
sustente com seu amor e sua
misericórdia. Iniciemos, invocando a
Santíssima Trindade: Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Como esquecer que
Nossa Senhora Aparecida, há 300 anos
nos protege, nos acolhe e guia? Nós,
porém, somos ingratos, desprezamos
o Seu Filho, quando nos deixamos
levar pelos prazeres do mundo e
pecamos. Nossos pecados ofendem a
Jesus, mas, temos uma Mãe que pode
nos salvar, conseguindo de Seu Filho
o perdão para nós e, com sua graça,
fazemos o compromisso de fugir do
pecadoe das tentações.
TODOS(Cantando) Eis-me aqui,
Senhor...
LEITOR 1. Agrada-nos em Maria a
simplicidade e a humildade, diante de
tantos
milagres
que
realiza.
Lembramos aqui o milagre de Nossa
Senhora Aparecida, quando uma
menina
,cega
de
nascença,
caminhando em direção à Igreja, Maria
sentiu o seu sofrimento, teve

300 anos de bençãos

compaixão dela e amenina, ao chegar
perto da Igreja exclamou: “ Mamãe,
como é bonita a Igreja da Santa!”
Maria sabe que todos nóssomos
chamados a contemplar as belezas
da vida e ela, com seu jeito
materno,nos consola em nossas
incertezas e nos fortalece no amor
acolhedor. Agradeçamos à Mãe
Aparecida a fonte de graças e
presença amorosa entre nós. Que
ela nos faça profetas da esperança,
comprometidos com a realidade do
povo.

LEITOR 3. “De Maria exala doçura e
emana brandura e bondade sem fim.”
Ela é fonte de humildade, página viva
do Evangelho aberta para o mundo.
Ela é mensagem e tabernáculo divino
do Verbo encarnado. Hoje podemos
dizer que em 300 anos de história,
as pessoas se alegram, pois, sabem
que podem contar com Maria, pois ela
não nos pergunta de onde viemos,
TODOS: Maria é o modelo que nem quem somos, mas nos estende
as mãos cheias de bondade e
precisamos e devemos imitar.
ternura.
LEITOR 2. A fé nos faz ver longe,
alcançar o coração e “transformar a TODOS: “Sois, ó Maria, trigo puro
pedra em pão”. Ao ser escolhida para da seara e estrela cintilante de
Mãe de Jesus, Maria, honrou a amor que nos conduz ao Senhor.”
escolha do Pai e foi sempre servidora
de Deus, mãe compassiva e A PALAVRA DE DEUS
educadora da fé. Peçamos ao Pai que ANIMADOR: Maria foi o mais belo e
aumente a nossa fé para podermos humilde instrumento do Pai. Foi a
sentir a necessidade de sermos primeira criatura que experimentou
fraternos e solidários. Ao tomar o o cumprimento da promessa divina e
barco, símbolo da Igreja, os fez a Aliança entre o Pai, o Filho, o
pecadores confiavam que Deus viria Espírito Santo e nós.
em socorro deles e, Deus, lhes deu Cantemos: Aleluia, aleluia, a minha
mais que peixes, mas uma santa, a alma abrirei...
Senhora Aparecida, que seria Ouçamos: João 3, 16-21
proclamada Rainha e Padroeira do
Brasil. Maria é a inspiração de todos PARTILHA
os catequistas, que saem e vão ao ANIMADOR: 1. “Deus não mandou
encontro de quem precisa ser Seu Filho ao mundo para condenar o
mundo”. O mundo tem cumprido essa
evangelizado.
mensagem de Deus?

DIZIMISTAS
ADALTON BORGES LEAL
ADRIANA IRACI CANDIDO
AIDA DA COSTA SILVA
ALBERTINA VIEIRA DA SILVA
ALBERTINO DE PAULA DA SILVA
ALESSANDRA APARECIDA FARIA
SILVA
ALEX RIBEIRO DE FARIA
ALEXANDRE BATISTA DA SILVA
AMBROSINA ALVES DE OLIVEIRA
AMELIA ROCHA GOMES
AMIR SANTOS
ANA CARLA DE CASTRO
ANA CAROLINA RODRIGUES
OLIVEIRA NUNES
ANA LUCIA FERREIRA
ANA MARIA DE CASTRO GOMES
ANA MELO DE OLIVEIRA
ANA SOARES NASCIMENTO
ANDREA APARECIDA ELIAS
ANGELA MARIA NEVES
ANTONIA RODRIGUES SILVA
ANTONIO MAGELA CARVALHO
GARCIA
ANUAR TEODORO ALVES
APARECIDA MAGELA VALADAO
OLIVEIRA
ARNALDO BARBOSA
ARTUR APARECIDO SILVA
AUCELIA NOGUEIRA LIMA
AURECY ELENA TOSCANO
AVERILDE MARIA BARBOSA
BARBARA VIEIRA
BELMAR SARAIVA DANTAS
BENITO PEREIRA
CAMILA MAIA DE FARIA
CAMILO JOSE FERREIRA
CARLA RODRIGUES GOMES
MENDONCA
CARLAMARA DE CASTRO MALTA
CARLOS ANTONIO NUNES
CAROLINA GONZAGA RODOLPHO
CIDINHA CASTRO E CAMPOS
SEGUNDO
CINTIA SORAGGI
CLAUBER CEZAR DE OLIVEIRA
CLAUDIA BEATRIZ DALARIVA
PACHECO
CLAUDIA ROGERIA CRUZ
CLAUDIO GERALDO SILVA
CLELIA ARANTES MOURA SILVA
CLEUSA MARIA DO ROSARIO
TEIXEIRA
CLEUZA DE SOUZA ALVES
CLOVIS LUIS MENDONÇA

TODOS: Vamos nós, também, sair
ao
encontro
dos
irmãos
necessitados.

DAMIANE CORDEIRO COSTA
DANIEL GERALDO DA FONSECA
DANIELLA CAROLINE SOUZA
DELMA COUTO PIRES
DELMAR SILVA
DOUGLAS BARBOSA MARTINS
DOUGLAS MIZERANI SOARES
SANTOS
EDNA MARIA MOREIRA FELIX
EDSON FONSECA GONÇALVES
EDSON MARCOS PINTO
EDSON RIBEIRO
EDWIRGES ANTONIA ALVES
ELAIN E MARIA DE MO RAE S
SOARES
ELEUZA DE FARIA SOUSA
ELIANA SALVIANO DOS SANTOS
ELIANE SILVA DOS SANTOS
ELISA XAVIER DA SILVA
ELIZANE
DOS
SANTOS
RODRIGUES CASTRO
ELTON DA SILVA DOS SANTOS
ELZA DE ALMEIDA COUTO
EMERSON LUIS DA COSTA FARIA
ENI LUCIA DE LIMA
EUGENIO VILELA JUNIOR
EXPEDITO CANDIDO DA SILVA
EXPEDITO LUIS DA COSTA
FABIANA APARECIDA DE FARIA
FERNANDA MARIA DOS SANTOS
FERNANDA SOUTO COSTA
SOARES
FRANCISCO DE PAULA ALMEIDA
GABRIELY DE OLIVEIRA CASTILHO
GASPAR DE MORAES
GERALDA FONSECA SILVA
GERALDINA
BERNARDES
OLIVIERA
GERALDINA BRITO
GERALDO ELIAS DE SOUZA
GERALDO MAGELA PIERONI VECCI
GIANE
MARIA
DO
N.
NEPOMUCENO
GISANE DE MELO FARIA LOPES
GISLENE APARECIDA DA SILVA
GLEIDES COSTA VAZ DE OLIVEIRA
GUILHERME DOS SANTOS
GUILHERME RIBEIRO MACEDO
GUSTAVO HENRIQUE MENDONÇA
HELDER ALVES PINHEIRO
HELENA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
HENRIQUE CESAR FONSECA
HORTENCIA ARANTES SILVA
RIBEIRO
ICLEA FRADE

ANIVERSARIANTES DE

IRAFRAN FERREIRA
IRANY RODRIGUES MOURA
ISMAIL LIDIA GOMES
ISRAEL RODRIGUES FERREIRA
IVONE ASSIS MEDEIROS
JAIME EUSTAQUIO DOS SANTOS
JANE MARIA DAS NEVES RANGEL
SOUZA
JANICE MARIA DA CUNHA
JAQUELINE OLIVEIRA AZEVEDO
JOAO CRISPIM DA SILVEIRA
JOAO DA SILVA
JOAO PAULO BELO MONTEIRO
JORGE LIMIRO
JOSE ACASSIO GARCIA FILHO
JOSE AGNALDO DA SILVA
JOSE ANTONIO DA CUNHA
JOSE CARLOS VELOSO
JOSE DA SILVEIRA
JOSE FERREIRA E DENISE VELOSO
JOSE GERALDO E ANGELA
JOSE HONORIO SIMOES
JOSE JOAO DE SOUZA
JOSE JULIO ROCHA NETO
JOSE LOPES
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA
GONCALVES
JOSE MARIA MONTEIRO
JOSE MARINHO SILVA
JOSE MARTINS FILHO
JOSE NIVALDO BARBOSA
JOSE PEDRO DE ASSIS
JOSELY LIMA
JUAREZ LUIZ DE FARIA
JULIANA
SOARES
DO
NASCIMENTO
JULIO CESAR GONCALVES
JULIO CESAR RIBEIRO DE
ANDRADE
JULIO FERNANDES DE ALMEIDA
JUNIA SILVA GARCIA
JUSSARA GONZAGA DIAS
KATIA FREITAS PEREIRA
KELLY CRISTINA MARTINS SILVA
KENIA CANDIDA PEREIRA
LAIS LACERDA E SILVA
LEANDRO DOS SANTOS DE
OLIVEIRA
LEILA AMALIA CUNHA
LENIMARES RIBEIRO BORGES
LEONARDA GARCIA DE CARVALHO
LIDIANE APARECIDA FARIA
OLIVEIRA
LILIA ROSARIO RIBEIRO
LILIAN MARCIA LOURENZI

2. Por que o texto diz que “os homens
preferiram as trevas”?
3. O que Deus promete a quem pratica
a verdade?
PRECE
ANIMADOR: Para encerrar esse mês
da Nossa Senhora Aparecida nós
vamos rezar hoje um mistério do
terço, pedindo a Maria que olhe por
todos nós, pelos nossos problemas e
dificuldades , pelas nossas famílias e
pela nossa comunidade. No final do
mistério rezemos a Salve Rainha e a
Consagração
aNossa
Senhora
Aparecida.
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Em nossas orações
particulares, vamos suplicar a Maria
que faça com que nós todos amemos
Jesus, com toda a força de nossa alma
e que ela nos livre do egoísmo,
fazendo-nos servidores humildes
como Maria foi. Estejamos sempre
unidos, para lutarmos contra a
miséria que há no Brasil. Sobre isso
São João Crisóstomo disse: “ Querem,
em verdade, honrar o Corpo de
Cristo? Não consintam que esteja nu.
Não o honrem no templo com mantos
de seda, enquanto fora o deixam
passar frio e nudez”
Vamos nos dar o abraço da paz e até
o próximo mês, se Deus quiser.
CANTO: Dai-nos a bênção, ó Mãe
querida...

OUTUBRO

LILIANE FRADE FERREIRA
LINDEIA ANTONIA DE SOUSA
LISIENE SOARES CARNEIRO
LUCAS CAETANO LEAL
LUCAS DE MELO MENDONCA
LUCIANA RODRIGUES DE MOURA
LEAO
LUCIANO SOUZA ROSA
LUCILA NASCIMENTO
LUCILENE VIEIRA LOPES
LUCIMAR APARECIDA DAMASCENO
SILVA
LUIZ CARLOS CAETANO DE
MENEZES JUNIOR
LURDINHA FONSECA
LUZIA DE FARIA CARLOS
LUZIA LOPES FERREIRA
MANOEL MESSIAS PEREIRA
MARCELO CORREA DA SILVA
MARCIO JOSE MONTEIRO
MARIA APARECIDA DA SILVA
CUNHA
MARIA APARECIDA DE MELO
MARIA APARECIDA DE SOUZA
NASCIMENTO
MARIA APARECIDA FERREIRA
MARIA APARECIDA LOPES FARIA
MARIA
APARECIDA
PALHARESFERREIRA
MARIA APARECIDA TEIXEIRA
MARIA APARECIDA TERRA
MARIA AUXILIADORA FERREIRA
MARIA CLEUSA DA FONSECA
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE
SOUZA
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
MARIA DE LOURDES PEREIRA
MARIA DINORAH FERREIRA
MARIA DO CARMO ARANTES COSTA
MARIA DO ROSARIO ALVES ROCHA
MARIA DO ROSARIO DE POMPEIA
ARAUJO
MARIA DO ROSARIO PEREIRA
MARIA EULALIA GONZAGA DIAS
MARIA FATIMA CASTRO FONSECA
MARIA IMACULADA BORGES
BASILIO
MARIA JOSE DA SILVA LEITE
MARIA LUCIA GONDIM
MARIA LUCIA RODRIGUES
MARIA MADALENA DE ASSIS
MARIA MARTINS FERNANDES
MARIA NATIVIDADE VIANA
MARIA OLINDINA MENEZES DA
CUNHA

MARIA ROSARIA COSTA SILVA
MARIA ROSARIO COSTA
MARIA SOARES DA CUNHA
MARIA SUELY SOARES
MARIA VITORIA DE PAULA
MARIANGELA PORTELA LIMA
MARILENE TEIXEIRA DE MENEZES
MARLENE CAMILO DA SILVA
MARLENE PEREIRA SILVA
MARLI APARECIDA DA SILVA
MARLI DA CONCEICAO NEVES
MATEUS DE MELO FERNANDES
MAYSA FERNANDA DE SOUZA
MESSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
MESSIAS CAETANO LEAL FILHO
MESSIAS MORAES
MICHELY DA COSTA SILVA
MILTON DE MOURA
MIRELA DA COSTA SILVA
MIRIAM CANTO DE CASTRO
MIRIAM TAGLIAFERRI MENEZES
MONICA PAIM
MOZART JOSE DA CUNHA
NADEJE P. ARAUJO
NAIR SILVA FERREIRA
NATALIA SILVA MOURA
NEIDE APARECIDA RODRIGUES
PEREIRA
NEIDE DE FATIMA PEREIRA
NEIDE MARIA CASTRO DE PAULA
NEISA AUGUSTA
NELMA LOPES NUNES
NEUZA COELHO DA COSTA
NEUZA MARTINS DA SILVA
NEUZA SOARES SANTOS
NILMA DE MENDONCA LOPES
NOEMIA RODRIGUES DA SILVA
OLAVO CARDOSO FREIRE
OLGA VIEIRA ARAUJO
OLINDA MARIA BORGES LIMA
OLIVIA BARBARA SILVA
OLIVIA ROSA PACHECO
PATRICIA COSTA GUIMARAES
PATRICIA CRISTINA DE MENESES
PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA
PAULO CESAR INOSTROSA
PAULO GONCALVES LIMA
PAULO MARCIO GOMES DAVID
PAULO VINICIUS SILVA
PEDRO NOGUEIRA DE MENDONCA
RAIMUNDA VITORIA FRADE
REINALDO DA SILVA RAMOS
REJANE DE OLIVEIRA NUNES
RENATO CESAR DA SILVA
ANDRADE

RENATO DE SOUZA JUNIOR
RENATO GARCIA ROSA
RENILDE MARIA ALVES
ROBSON DE CASTRO FERREIRA
ROGERIO GUIMARAES PORTO
RONALDO ROBERTO REIS
ROSA APARECIDA FERNANDES
ROSAN FATIMO DE SOUZA
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
ROSARIA FATIMA SANTOS PEREIRA
ROSELI DOS SANTOS RIBEIRO
ROSEMAYRE SANTOS ELIAS
RUBYA CRISTINA E SILVA
RUI SOBREIRA DA SILVA
SABRINA PARREIRA MELO
SAMUEL DA COSTA TELES
SAMUEL SOUSA RIBEIRO
SANDRO JOSE DA CUNHA
SARAH SILVEIRA DA COSTA
SEBASTIAO ALVES SILVEIRA
SEBASTIAO ELIAS DE SOUZA
SEBASTIAO FERRAZ
SEBASTIAO PIRES VIANA
SELMA APARECIDA NETO
SILVIO EDUARDO FAVARINI
SIMONE AMELIA SANTOS LOPES
SIMONE ARANTES CASTRO MENEZES
SOLANGE DE FATIMA VALADAO
STELLA MARYS SILVA PINHEIRO
SUELI DOS REIS SILVA
SUELI DOS REIS SILVA
SUELI OLIVEIRA MARIANO
TATIANA MOURA SILVA
TERESA RIBEIRO TEIXEIRA
TEREZINHA ALVES DE LIMA
TEREZINHA APARECIDA SILVEIRA
OLIVEIRA
TEREZINHA DOS SANTOS CARVALHO
VALERIA APARECIDA SILVA
VANI DE SA
VANIA APARECIDA DA SILVA
VANIA MARIA FERREIRA ALVES
VICENTE JOSE DA FONSECA
VICTOR D’ ALESSANDRO DE PAULA
VINICIUS AUGUSTO MARTINS RIBEIRO
VITOR SIDNEY CASTRO MENESES
WALDESIO JOAO VIEIRA
WALDIR TEODORO DE MELO
WANDER BATISTA SOARES
WANDERLI DE CASTRO JUNIOR
WILSON DA SILVA
WILSON DE PAULA FONSECA
WIRLEY ANTONIO DA SILVA E SIMONE
YEDA CANTO E FAMILIA
ZAIRA APARECIDA COSTA TEIXEIRA
ZEILA GARCIA RABELO E SANZIO

ACONTECEU:
NOS FINAIS DE SEMANA DE
SETEMBRO, A TRADICIONAL
FESTA DE SÃO SEBASTIÃO
NAS COMUNIDADES RURAIS
DE NOSSA PARÓQUIA, FOI
UM MOMENTO DE ORAÇÃO,
ENCONTRO E PARTILHA DAS
FAMÍLIAS!
NO DIA 12 DE SETEMBRO,
NA COMUNIDADE
IMACULADA CONCEIÇÃO, A
SANTA MISSA EM LOUVOR
AOS 300 ANOS DE APARIÇÃO
DE NOSSA SENHORA
APARECIDA!

NOS DIAS 01 À 07 DE
SETEMBRO, NO AUDITÓRIO
PAROQUIAL, UM FORTE

MOMENTO DE ORAÇÃO E
ADORAÇÃO. ESTIVEMOS
REUNIDOS NO CERCO DE
JERICÓ, COM A PRESENÇA DE
TODAS AS PASTORAIS,
MINISTÉRIOS, MOVIMENTOS E
COMUNIDADES DE NOSSA
PARÓQUIA!

02/10
Maria Aparecida (Lila)
ACOLHIDA
ANIMADOR: Irmãos e irmãs, hoje
iniciamos nossos encontros do mês
de Outubro, em que comemoramos
os 300 anos do encontro da imagem
de Nossa Senhora Aparecida e é para
ela que voltamos nossos olhares e
nossos corações.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR:
Maria,
nossa
intercessora, lhe pedimos que faça
chegar até Seu Filho nosso pedido
de perdão. Perdão por nossas
omissões, nosso egoísmo, nossa
falta de esforço para chegar até o
coração dos irmãos que necessitam
da nossa ajuda. Temos a certeza que
o Coração Misericordioso de Jesus irá
nos atender, pedindo por seu
intermédio.
TODOS (Cantando) Senhor, quem
entrará no Santuário...
LEITOR 1. Estamos em festa, são
300 anos do encontro milagroso da
imagem
de
Nossa
Senhora
Aparecida, nas águas do Rio Paraíba
do Sul. Nessa comemoração, a sua
imagem peregrinou por todo o Brasil,
durante 5 anos. Foi numa aldeia
simples de pescadores que Deus quis
mostrar seu infinito amor pelo povo
do Brasil, a Terra de Santa Cruz.
Padre João Batista, Reitor do

09/10
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e irmãs,
dia 12 de Outubro, Dia de Nossa
Senhora Aparecida, está chegando e
vamos
comemorar
esse
dia
homenageando aquela que é a Mãe
de Deus e nossa e comemorando os
300 anos de seu encontro no Rio
Paraíba do Sul. Iniciemos, invocando
a Santíssima Trindade: Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Jesus, na Cruz, foi o
grande sinal de redenção e Maria
iniciou esse processo ao dar o seu
sim. Ele veio redimir nossos pecados,
mas nós ainda temos dificuldade em
aceitar essa remissão e continuamos
pecando. É por isso que estamos aqui
pedindo perdão. Que Maria interceda
por nós e consiga de Jesus o perdão
que nós tanto necessitamos.
TODOS(Cantando) Quando Jesus
passar...
LEITOR 1. Os Anjos, contemplando
a Face do Pai, reverenciam Maria,
pois, ela foi a primeira criatura a
experimentar a ternura divina ao ser
escolhida a Mãe do Redentor. Ela é a
mais bela das criaturas e nos irradia
a luz da misericórdia divina. Maria é
a força materna do Deus da vida. E é
com sua ajuda que podemos fazer
com que povos e nações se unam e

ROTEIRO PARA SETORES
Das águas ao nosso coração!

Santuário Nacional de Aparecida, em
referência a esse fato disse: “Tenho
a certeza de que os devotos da
Rainha e Padroeira do Brasil querem
prestar uma grande homenagem
àquela que nos foi dada como símbolo
nacional de fé. A história de Nossa
Senhora Aparecida, nesses 300
anos, tem sido restauradora de
vidas, recuperadora de dignidade
perdida, libertadora de escravidões
e cheia de graças e bênçãos.
TODOS: Que Nossa Senhora
Aparecida nos leve a Jesus.

LEITOR 2. Pedimos a Maria que
alcançando o nosso coração com a
sua força maternal, seja sempre a
nossa mãe e protetora e que sejam
benditas as águas que a trouxeram.
As redes foram lançadas no rio, os
braços dos pescadores já estavam
cansados e eles não viam o fruto de
seu trabalho. Mas tinham uma
confiança: Deus não nos desampara.
Ao jogar de novo as redes, ao insistir,
acharam não peixes, mas uma
pequenina imagem sem cabeça, que
recolheram. De novo lançaram as
redes e eis que vem a cabeça que se
encaixa naquele corpo. Veio aí a
abundância de peixes, uma pesca
milagrosa.
TODOS: Maria nos ensina que
temos que ser humildes e
confiantes no Senhor.

LEITOR 3. Que Maria estenda sobre
nós as asas da misericórdia, pois ela
é a advogada dos pecadores e a
consolação dos infelizes. Maria foi o
Templo de Deus e seu primeiro
Tabernáculo sendo ali iniciado o
plano de salvação da humanidade,
a nossa reconciliação com Deus.
Maria é o nosso modelo e guia e é
ela que nos faz “viver nosso Batismo
e alcançar a santidade.” Se
benditas eram as águas do Rio
Jordão, benditas são as do Rio
Paraíba do Sul, que nos chama para
a união, em nossa caminhada rumo
à Pátria Celeste, vivendo na partilha
do pão e da Palavra de Deus.
TODOS: O silêncio de Maria grita
a favor da vida.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: A Palavra de Deus tem
a suavidade da mais bela melodia,
ressoando em nossos ouvidos e
penetrando em nossos corações. A
Palavra é sublime e faz renascer, em
cada dia, a força do amor e da fé.
Cantemos: Como são belos os pés
do mensageiro...
Ouçamos: João 3, 1 – 8
PARTILHA
ANIMADOR: 1. Os pescadores
veneravam
Nossa
Senhora
Aparecida e hoje como é essa
veneração?
2. De que modo precisamos nascer
do espírito, como diz Jesus a

Nicodemos?
3. Como Jesus define aquele que
nasceu do espírito?
PRECE
ANIMADOR: Convido a todos a
olharem para a imagem de Nossa
Senhora Aparecida e, com toda firmeza
da fé que nela temos, renovarmos a
nossa consagração a ela. Se souberem
podem fazer isso, cantando.
TODOS: Ó minha Senhora e também,
minha Mãe, eu me ofereço todo a vós
e em prova da minha devoção para
convosco, eu vos consagro nessa
noite, os meus olhos, a minha boca, o
meu coração e inteiramente todo meu
ser... E como assim sou vosso, ó
incomparável Mãe, guardai-me,
defendei-me, como coisa e
propriedade vossa. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Entreguemos a Nossa
Senhora Aparecida todos os nossos
pedidos e ações de graças e, entre
eles, coloquemos em suas mãos
benditas o nosso querido Brasil.
Estamos precisando muito da ajuda de
Maria para fazer o Brasil voltar a ser
um país de verdade, sem corrupção,
sem violência, voltado para o bem
estar de seu Povo. Que Nossa Senhora
abençoe e guarde a nós e nossos
filhos!
Até o próximo encontro, se Deus quiser.
CANTO: Dai-nos a bênção, ó Mãe
querida...

Sinal de redenção
os corações encontrem a paz. Maria
é o modelo da juventude, que vive
em meio a tantas tentações, mas é
a juventude que pode trazer ao
mundo a esperança de um novo vigor.
“Feliz foi o Dia de Deus, em que Maria
apareceu
nas
redes
dos
pescadores”. Ela conhece nossa dor
e nossa angústia, nossa alegria e
nossa esperança e, também, sabe
das coisas que nos amarguram como
a injustiça, a indiferença e a frieza.
TODOS: Nossa Senhora Aparecida
é fruto do amor divino.
LEITOR 2. Maria, que acolheu o Filho
de Deus, nos confirme na vivência da
fé e no compromisso fraterno, pois,
fez uma Aliança conosco na história
da salvação. Nós a veneramos como
Nossa Senhora Aparecida há 300
anos, mas, há mais de dois mil anos
aceitou ser a cooperadora do plano
de Deus para anossa salvação.
Hoje, ela é presença amiga em
nossas casas e em nossos corações
e é ela que preserva a beleza de
nossas famílias. Maria peregrinou
para ajudar Isabel e, ajudando
aqueles pescadores desesperados,
fez com que eles fizessem com a sua
imagem uma peregrinação que ainda
peregrina pelo Brasil. Precisamos
viver comprometidos para defender
a dignidade dos excluídos.
TODOS: Só a união vence o orgulho

e o egoísmo.
LEITOR 3. Hoje, através de Maria e
com os ensinamentos do Papa
Francisco,
sabemos
que
o
peregrinar é sair de nós mesmos e
ir ao encontro dos irmãos, temos
que ser uma “igreja em saída”, para
partilhar o pão e a Palavra. Maria é
nossa Senhora e Mãe e é ela a
escola de fé e cumprimento da
vontade divina. Ela nos inspira a
viver o ensinamento de Jesus,
comprometidos com a história do
nosso tempo e não com as ideias
contrárias ao Reino de Deus. Que
Jesus nos conceda a graça de
vivermos os ensinamentos do
Evangelho.
TODOS: “A Vós, Senhor, nosso
louvor, amor e eterna gratidão.”
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Que Maria, que
acolheu a Palavra viva e eterna,
nos dê a mesma disposição que ela
teve ao visitar Isabel que
necessitava
de
ajuda.
Que
saibamos
nos
colocar,
apressadamente, a caminho, pois,
o amor verdadeiro tem pressa de
servir.
Cantemos:
Toda
Bíblia
é
comunicação...
Ouçamos: Lucas 1, 39-45
PARTILHA
ANIMADOR: 1. O que levou Isabel

a ficar “cheia do Espírito Santo”?
2. Qual foi o sentimento de Isabel ao
receber Maria?
3. Que relação há entre a visita de
Maria e a peregrinação de Nossa
Senhora Aparecida?
PRECES
TODOS: Nossa Senhora Aparecida,
Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos,
Advogada dos pecadores, Refúgio e
Consolação dos aflitos e atribulados,
ó Virgem Santíssima, cheia de poder
e bondade, lançai sobre nós um olhar
favorável, para que sejamos
socorridos em todas as nossas
necessidades. Amém!
Pai Nosso... Ave Maria... Salve
Rainha...
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Ao encerrar nosso
encontro, peçamos a Nossa Senhora
Aparecida pelas nossas famílias,
principalmente por aquelas que estão
desajustadas ou que passam pelo
desgosto de ver seus filhos no caminho
das drogas e do álcool. Que nossos
familiares possam viver em contínua
comunhão de vida, de luta e de
esperança, e que Nossa Senhora
conserve as famílias na paz, na união,
na ternura e na harmonia.
Até o próximo encontro, querendo
Deus.
CANTO: Viva a Mãe de Deus e nossa,
sem pecado concebida...
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16/10
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos irmãos e
irmãs já temoscerteza do modo como
a imagem de Nossa Senhora foi
encontrada e que foi um milagre e
sabemos, também, dos inúmeros
milagres que ela já nos presenteou.
O que ainda não temos certeza é se
já somos bastante humildes e
pequeninos para nos aconchegar em
seu manto protetor. Iniciemos,
invocando o Divino Espírito Santo :
Vinde... Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Misericórdia é o nome
de Jesus e Ele é misericordioso em
tudo e com todos. Maria, sua Mãe,
sabe chegar até Ele e interceder por
nós, pedindo o perdão de nossos
pecados. Roguemos a ela que o faça
por nós, pois muitas são as nossas
faltas e as nossas omissões. Imensa
é a misericórdia de Jesus e tão
grande é opoder de Maria sobre Seu
Coração. Perdão, Senhor.
TODOS (Cantando) Renova-me,
Senhor Jesus...
LEITOR 1. Os pescadores seriam
punidos se não levassem os peixes
e Maria os salvou. A sua imagem
dentro do barco mostra que ela
caminha com a Igreja. Maria é sinal
de misericórdia divina, pois, junto
com Jesus, se coloca ao lado dos
humildes e já há 300 anos estende
sua mão e seu olhar sobre nós. É
Maria que liberta do medo e da
insegurança, que fazem sofrer as

23/10
ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos irmãos e
irmãs, nesses nossos encontros
estamos reverenciando Maria sob o
título carinhoso de Nossa Senhora
Aparecida. A sua Festa já passou,
mas, para nós, Maria estará sempre
presente em nossas vidas e
podemos imitar as suas virtudes e
receber as suas graças.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Só conseguimos nos
libertar de nossos pecados com a
ajuda de Maria e a misericórdia de
Jesus. O pecado sempre nos oprime,
nos acorrenta e é difícil sair dessa
teia; só conseguimos contar com o
poder de libertação se, de fato,
recorrermos a Maria e, por ela,
pedirmos a misericórdia infinita de
Jesus. Perdoai-nos, Senhor.
TODOS (Cantando) Perdão,
Senhor, tantos erros cometi...
LEITOR 1.Quando saudamos Maria,
Rainha do Céu e da terra, erguemos
nossos olhos para contemplá-la e
sentimos bater forte em nosso peito
um amor sem igual. “Sua presença
nos eleva e nos faz chegar ao céu
sem sair da terra”, pois ela é a
eternidade. Somente os humildes
sabem prostrar-se ante à humildade
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A Misericórdia e Maria

pessoas, principalmente as mais
idosas. Ela é Mãe do Redentor, pois
deu seu sim a Deus e ao seu plano
de salvação. Maria tem conhecimento
de que o mundo precisa de
misericórdia; a vida é sufocada e o
direito a ela e à dignidade não são
respeitados. Que Maria ampare os
idosos, pois são eles a base da nossa
cultura com seu tempo de experiência
na terra.
TODOS: Vinde, Jesus, mudai nossas
atitudes egoístas e dai-nos um
coração pobre.

LEITOR 2. Nossa Senhora Aparecida,
Mãe de Cristo é, também, a protetora
de todas as mães. Como Maria trouxe
Jesus à vida nós lhe agradecemos e,
também, àqueles que promovem e
defendem a vida. Saudamos Maria em
nome de nossas crianças, para que
ela cuide e ampare todas elas. Por nós
todos, pedimos a Maria que nos envie
o Espírito, Santo para que tenhamos
a verdade libertadora, que não
permite divisão, nem discriminação e
que não pode haver no coração do
cristão um desejo que não seja o de
Jesus. Consagramos a Maria o dom
insubstituível da vida. No Santuário de
Nossa Senhora Aparecida vemos
homens e mulheres de todas as raças
e classes sociais, com os olhos fitos e
elevados no seu rosto singelo.
TODOS: Que ela faça de nossos
passos na vida uma verdadeira
romaria rumo a Deus.

LEITOR 3. A “aparição” de Maria em
terras brasileiras é singela e o
momento da fé muito simples: um
pescador encontra uma imagem no
rio. O extraordinário está no que
acontece no dia a dia, que, de uma
experiência tão simples, veio uma
grande fé. A mulher de Caná tornouse a ‘nossa senhora” e, desde que
apareceu com traços nossos, tornouse a Nossa Senhora Aparecida. A
devoção mariana é obra divina,
profetizada por Maria, quando da
visita a Isabel cantou: “ Doravante,
me proclamarão bem aventurada
todas as gerações”.
TODOS: Rogai por nós, ó Senhora
Aparecida, para que sejamos dignos
das promessas de Cristo.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Como é belo poder
contemplar o Evangelho e Maria nos
trouxe a Palavra viva encarnada e,
assim, nos desperta para o
compromisso com o Reino e nos faz
geradores de vida e de atitudes, para
que não tenhamos medo de nos
aproximar da água viva.
Cantemos: Põe a semente na terra...
Ouçamos: Lucas 2, 8-19
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Qual foi o motivo que
levou Jesus a nascer na periferia da
cidade?
2.O que Deus revela aos pequeninos
e esconde dos sábios?

Sinal de libertação

de Maria e os pobres encontram nela
a liberdade para chegar até Jesus.
Quando Maria encontrou Isabel e
cantou o Magnificat ela mostrou que
a salvação tem a ver com a justiça
praticada com os pobres. Quem se
considera muito grande e quer
sempre o primeiro lugar não entende
o ensinamento da humildade de
Maria, porque se considera cheio de
poder e pensa não precisar de Deus.
TODOS: Maria é a mãe dos homens
de todas as raças e cores e de todos
os cantos.
LEITOR 2. O mundo precisa de paz
e enquanto houver a fabricação de
armas, ficamos longe da paz.
Enquanto houver a escravidão, que,
apesar de já ter sido abolida ainda é
sentida no Brasil e no mundo, a
justiça e a solidariedade não
existirão. Hoje, não vivemos um
mundo de irmãos, mas um mundo em
que
uns
subjugam
e,
consequentemente, outros são
subjugados. Os pobres e os que
sofrem violação de direitos, atingidos
pela ganância, gritam por socorro,
pedindo a paz. Nossa Senhora
Aparecida sempre esteve ao lado dos
oprimidos e dos excluídos, dos
escravizados, como aqueles humildes
pescadores.
TODOS: O escravo Zacarias teve as
correntes quebradas por milagre.

LEITOR 3. Vemos nossas lideranças
ultrajarem a Deus, mas o olhar de
Maria liberta os oprimidos e afasta os
opressores. Quando Maria salvou
Zacarias, o escravo, ele estava sendo
reconduzido ao cativeiro onde sofria
os maus tratos e, passando perto da
capela da Senhora Aparecida, pediu
para parar e rezar. O que ele pediu, o
que ele rezou naquela hora, ninguém
sabe, mas a Virgem ouviu o que ele
pedia, abriu as suas correntes e o
libertou. Assim,também, nós, que
somos Igreja peregrina, temos que
ouvir o clamor dos que sofrem,
daqueles que não tem voz e nem vez
e usar de solidariedade e fraternidade
para com eles. O Canto do Magnificat
de Maria, na casa de Isabel, fez
renascer
a
esperança
dos
abandonados.

3. Como podemos ser uma Igreja
viva?
PRECE
TODOS: Querida Mãe, Nossa
Senhora Aparecida, sabemos que
vós nos amais e nos guiais todos os
dias, vós que sois a mais bela das
mães, a que amamos de todo nosso
coração. Lembrai-vos de que nunca
se ouviu falar que alguém que vos
invocasse, fosse por vós esquecido.
Com essa certeza, Mãe querida,
vimos invocar seu auxílio em nossas
necessidades
espirituais
e
materiais. Amém!
Pai
Nosso...
Ave
Maria...
Consagração a Nossa Senhora...
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Jesus, no presépio, se
fez pobre e nos enriqueceu com sua
pobreza. Maria é a mãe dos pobres
e a nossa mãe e nos ensina que
Jesus é a Luz que nos guia e seu
amor nos sustenta e nos conduz,
enchendo de paz a nossa vida. Do
Concílio Vaticano II, recebemos essa
bela recomendação: “Os fiéis
lembrem-se de que a verdadeira
devoção a Maria não consiste numa
emoção estéril e passageira, mas,
nasce da fé, que nos faz reconhecer
a grandeza da Mãe de Deus.”
Até o próximo encontro, na graça de
Deus.
CANTO: Imaculada, Maria de
Deus...

ANIMADOR: 1. Do Magnificat, que
versículo chama mais sua atenção?
2. Comentemos: “Derrubou os
poderosos e elevou os humildes”.
3. Onde Maria fala da misericórdia de
Deus?
PRECE
TODOS: Nossa Senhora Aparecida,
livrai-nos de tudo o que possa
ofender-vos e a vosso Filho, Jesus
Cristo. Virgem bendita, preservai-nos
de todo tipo de males que possam
nos acometer, dignai-vos dirigir-nos
em nossos negócios temporais e
materiais; livrai- nos das tentações
do demônio, para que, trilhando o
caminho da virtude vos possamos ver
e amar no céu. Amém!
Pai Nosso... Ave Maria... Salve
Rainha...

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Maria é a mulher da
Palavra, pois, o Pai encontrou nela a
morada para Seu Filho. Que Maria nos
ajude a “viver” a Palavra para
podermos aproximar o céu da terra.
Cantemos: A ti, meu Deus, elevo meu
coração...
Ouçamos: Lucas 1, 46-55

ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Nós nunca caminhamos
sozinhos, pois, temos sempre a
companhia de Maria e ela nos ensina
a partilhar com o irmão o pão, a
Palavra, mas também nossas
alegrias, tristezas, conquistas e
tribulações. No Magnificat nós
sentimos o nosso chamado para a
justiça, a solidariedade, a ética e a
dignidade e a romper os laços do
egoísmo. Assim como Maria, façamos
da nossa vida uma oferenda a Deus.

PARTILHA

CANTO: Maria de Nazaré...

TODOS: Só em comunhão, vivemos
a libertação.

