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Editorial

estaurada e Aparecida
O que pouca gente se lembra
sobre a imagem de Nossa
Senhora Aparecida é que a pessoa de
Maria nunca apareceu na cidade que levou
seu nome. O que apareceu foi uma
imagem quebrada em duas partes que,
recomposta e restaurada, serviu de sinal
e o tempo todo vai servir de excelente
catequese mariana e cristã para os católicos
brasileiros. A veneração à imagem aparecida nas
águas, deu origem ao nome da cidade e, mais tarde,
à devoção a Nossa Senhora Aparecida.
O que nossa Igreja quer ensinar com este culto
que ela acabou aceitando? Que aquela imagem não
foi encontrada por acaso na lama do rio e que, numa
época em que se praticava a escravidão contra os
negros, o encontro de uma imagem escura e negra
quebrada em duas partes poderia ajudar o país a
repensar
suas
dolorosas
separações
e
discriminações.
Hoje, brancos e negros igualmente, vão lá na casa
dedicada a Maria falar com Jesus, que fica no centro
daquela casa. Das muitas mensagens tiradas deste
amor por Maria fica seu rosto negro, o fato de que
ela se recompôs e se reintegrou e, restaurada
ocupou outra vez um lugar de destaque na Igreja.
Se fizemos isso por uma imagem partida em duas
podemos
fazer
o
mesmo
com
pessoas
despedaçadas, jogadas na lama da vida e
desgastadas pelos maus tratos do cotidiano. A
imagem de Maria Aparecida restaurada é agora uma
imagem inteira. Tem um pequena coroa e um manto
azul que a enfeitam. Sem nem pensar nisso, quem
fez o que fez pela imagem por acreditar que Maria
se manifestava por aquele sinal, criou uma bela
catequese de fraternidade, penitência, libertação e
solidariedade. É para isso que servem os sinais na
Igreja católica.
Maio e outubro são meses em que os católicos
dedicam atenção especial à mãe do Cristo. Outubro,
para nós, é tempo de contemplar os mistérios do
Cristo, valorizando o rosário: 150 preces que para
nós são rosas dedicadas a Maria, que viveu aqueles
fatos com Ele. No Brasil dedicamos um dia especial
a Maria Aparecida que, naquela imagem restaurada,
nos ensina os caminhos da unidade e do respeito
entre as raças que formaram o Brasil.
Não deixa de ser altamente pedagógico que loiros,
pardos, ruivos e negros, igualmente, procurem Jesus
na casa de Maria e lá orem como filhos. Isso é
milagre de concórdia. “A paz é dos milagres, o
milagre mais bonito que se possa desejar”. Num
mundo de tanta violência, não deixa de ser enorme
graça a gente não ter preconceito nem de raça nem
de cor. A imagem, lá de Aparecida, aponta para isto.
Aprendamos com Maria e suas pedagogias!
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MARIA, INTERCEDA POR NOSSA
FAMÍLIA!
ANUAR TEODORO ALVES

No mês de maio,nossas
famílias se preparam para
homenagear as mães. E não
podemos nos esquecer da
mãe de Jesus, que, aos pés da
cruz, foi entregue pelo próprio
Jesus como nossa mãe:
“Mulher, eis o teu filho, depois
olhou para o discípulo e lhe
disse: Eis aí a tua mãe” (Jo
19,25). A Igreja, no decorrer
da história, reconheceu que
Maria é a mãe de Deus por ter
gerado Cristo em seu ventre.
Dessa forma,se enfatiza os
méritos de Jesus que, sem
deixar de ser verdadeiro
homem, é também verdadeiro
Deus.
Voltemos nossa atenção
para a figura de Maria Mãe e
aprendamos dela as atitudes
para serem seguidas por
nossas
famílias,
pois
acreditamos que nas famílias
cristãs as atitudes marianas
se tornam meios eficazes para
vivermos coerentes com a
nossa fé, que valoriza a vida
como dom pleno do Pai.
Entre
tantas
atitudes
marianas
que
podemos
contemplar e seguir, citamos a
disponibilidade de estar a
serviço: “Eis aqui a serva do
Senhor ”, a ajuda a outras
famílias que precisam: “Eles
não têm mais vinho” (Jo 2,3),
ou mesmo a preocupação com
o filho, “Eis que teu pai e eu
te procurávamos cheios de
aflição” (Lc 2,48).
Gostaria de chamar a

atenção para a fortaleza de
Maria que, diante da cena da
cruz, ao ver seu filho se
consumindo
por
amor,
certamente
se
sentia
esmagada pela dor – mas
permanece em pé, não
desfalece, é forte e nos
inspira a fortaleza.
A atitude de Maria diante
da Cruz de Cristo indica que
é decisivo e importante
permanecer em pé e acreditar
na vitória que virá, mesmo
quando a realidade mais
próxima é o sofrimento, a dor
e a morte. Por iss, o nosso
lugar como família cristã é
permanecer em pé com Maria,
junto à cruz de Cristo, como
fiéis e amados discípulos.
Com certeza, em nossa
infância, muitos de nós
cantamos a bela canção de
Padre Zezinho: “Eu era
pequeno, nem me lembro, só
lembro que à noite, ao pé da
cama, juntava as mãozinhas e
rezava apressado, mas rezava
como alguém que ama; Nas
Ave - Marias que eu rezava, eu
sempre
engolia
umas
palavras; e muito cansado
acabava dormindo, mas
dormia
como
quem
amava.”Peçamos a Maria que
continue nos ajudando na
caminhada e que, apesar de
nosso cansaço, Ela não nos
deixe desanimar.
Nossa Senhora, abençoe e
santifique nossas famílias,
Amém!

Convite
A Paróquia São
Vicente
Férrer,
Convida você e sua
família
para
Celebrarmos
o
Centenário
das
Aparições de Nossa
Senhora de Fátima.
Programação:
Dia 13 de maio às
18h, Terço na
Igreja Matriz e em
seguida procissão
luminosa para a
Comunidade Nossa
do Rosário com a
Celebração da
Santa Missa.
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Maria,
presença do
vinho novo em
nossa vida
(Jo 2,1-11)

LURDINHA GOMES

A maior prova de amor que alguém
poderia dar, Jesus nos mostrou no alto
da Cruz: pregos e sangue se misturaram,
também água e abandono... JESUS é
aquele que nos ama sem limite de tempo,
idade, sexo, não importa! Por nada deste
mundo queremos nos distanciar Dele! Se
não bastasse todo este Amor Divino,
Jesus nos deu o maior presente do
mundo: uma Mãe. Maria, a Virgem
Imaculada, a Mãe da Divina Graça, Mãe
do Perpétuo Socorro e tantos e tantos
nomes, mas sempre a Virgem Maria, a
quem amamos tanto! Não há um lar, por
mais simples, em que sua imagem não
seja venerada... Maria é aquela que
interveio no plano da Salvação de
maneira direta, mas firme e obediente
ao Pai. Sua intervenção foi também
discreta, delicada e eficaz no milagre de
Caná. Jesus ainda não se havia
anunciado: encontrara seus discípulos
e os chamou. Os discípulos e seus amigos
conversavam sobre o Messias e sobre o
Reino. Muitos se achegaram a Jesus –
Ele se tornou o chefe da festa. Foi normal
quando faltou vinho, a casa estava
cheia. Maria sente que algo não vai bem.
O fato era este: não havia mais vinho.
Confiante, mas de maneira direta e
severa, ela se dirige a Jesus: “Eles já
não têm vinho” (Jo 2,3). Temos a
impressão de que Jesus hesitou por um
momento quando respondeu: “Mulher,
isso compete a nós?” Com sua sabedoria
de Mãe, Maria queria que Jesus reagisse
e ela sabia por experiência própria que
“tudo é possível a Deus”. “Minha hora
ainda não chegou”, completa Jesus. Sua
mãe não se intimida e pronuncia o mais
sábio conselho que os ouvidos humanos
ouviram: “Fazei tudo o que Ele vos disser”
(Jo 2,5), dirigindo-se aos serviçais.
Pensamos logo: Jesus não poderia deixar
de atender sua mãe e ordenou-lhes:
“Enchei as talhas de água” (Jo 2,7).
Todos nós conhecemos o resultado: foi
o melhor vinho servido na festa! O vinho,
na Bíblia, representa o amor. A
abundância de vinho (600 litros mais ou
menos) revela o amor extraordinário de
Deus presente na vida e na ação de
Jesus. Ele selará a nova aliança dando a
vida por amor. Maria nos convida
claramente a seguir Jesus, aceitando e
vivendo seu amor. Maria continua
sensível às nossas necessidades.
Confiamos plenamente na intercessão da
Mãe junto a seu filho Jesus. Poderíamos
dizer que Maria é o Vinho Novo que nos
consola a alma e todo nosso ser. “Bendita
és tu entre as mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre” (Lc 1,42).
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CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA!
RUY MARTINS

01- S. José Operário- Gn 1,262,3; Sl 89; Mt 13,54-58
02- At 7,51-8,1a; Sl 31; Jo 6,3035
03- At 8,1b-8; Sl 66; Jo 6,35-40
04- At 8,26-40; Sl 66; Jo 6,44-52
05- At 9,1-20; Sl 117; Jo 6,52-59
06- At 9,31-42; Sl 116,10-19; Jo
6,60-69
07- 4º Dom. Páscoa- At
2,14a.36-41; Sl 22; 1 Pd 2,20b25; Jo 10,1-10
08-At 11,1-18, Sl 41; Jo 10,1-10
09-At 11,19-26; Sl 87; Jo 10,2230
10- At 12,24-13,5a; Sl 66; Jo
12,44-50
11-At 13,13-25; Sl 89,1-27; Jo
13,16-20
12- At 13,26-33; Sl 2; Jo 14,1-6
13- At 13,44-52; Sl 98; Jo 14,714
14- 5º Dom. Páscoa- At 6,1-7;
Sl 32;1Pd 2,4-9; Jo 14,1-12
15- At 14,5-18; Sl 115; Jo 14,2126
16- At 14,19-28; Sl 145; Jo 14,2731a
17- At 15,1-6; Sl 122; Jo 15,1-8
18- At 15,7-21; Sl 96; Jo 15,9-11
19- At 15,22-31; Sl 57; Jo 15,1217
20- At 16,1-10; Sl 100; Jo 15,1821
21- 6º Dom. Páscoa- At 8,58.14-17; Sl 65; 1Pd 3,15-18; Jo
14,15-21
22- At 16,11-15; Sl 149; Jo 15,2616,4a
23- At 16,22-34; Sl 138; Jo 16,511
24- At 17,15.22-18,1; Sl 148; Jo
16,12-15
25- At 18,1-8; Sl 98; Jo 16,16-20
26- At 18,9-18; Sl 47; Jo 16,2023a
27- At 18,23-28; Sl 46; Jo 16,23b28
28- Ascensão do Senhor- At 1,111; Sl 46; Ef 1,17-23; Mt 28,1620
29- At 19,1-8; Sl 68,1-7; Jo 16,2933
30- At 20,17-27; Sl 68,10-22; Jo
17,1-11a
31- Visitação de N. Senhora- Sf
3,14-18; Sl Is 12; Lc 1,39-56

É
bem
conhecida
aquela canção que diz
assim: “A 13 de maio na
cova da Iria, do céu
aparece a Virgem Maria”! Ela nos fala
das aparições de Nossa Senhora a
três jovens pastorzinhos, no ano de
1917. Portanto, neste mês,
completam-se cem anos desde a
primeira vez que Maria apareceu a
Lúcia, Francisco e Jacinta. Foram 6
aparições ao longo de seis meses,
sempre no dia 13 de cada mês, com
exceção de agosto, em que a
aparição ocorreu no dia 15.
Na primeira vez, eles ficaram
muito assustados, mas Nossa
Senhora os tranquilizou, dizendo
que não precisavam ter medo e
pediu que rezassem o terço todos
os dias. A princípio, ninguém acreditava
nas crianças, mas já na segunda
aparição algumas pessoas estiveram
presentes. Após a terceira aparição,
muitos começam a acreditar, e cada vez
mais pessoas acompanhavam as três
crianças, chegando a milhares, na última
aparição. E, desde então, não parou de
crescer esta devoção a Nossa Senhora
de Fátima. Atualmente, milhões de
pessoas vão, todos os anos, visitar o
Santuário de Fátima em Portugal.
Neste ano de 2017, há uma expectativa
de mais de oito milhões de peregrinos,
exatamente
em
função
da

comemoração dos cem anos das
aparições. Dentre eles, o Papa
Francisco, que estará em Fátima, nos
dias 12 e 13 de Maio. Ele será o
quarto Papa a visitar Fátima, depois
de Paulo VI (1967), João Paulo II
(1982, 1991 e 2000) e Bento XVI
(2010).
Uma das coisas que mais admiro em
Nossa Senhora é a forma que
escolheu estar presente em nossas
vidas, em vários momentos, de
diferentes modos e em vários lugares,
fazendo parte da cultura e do jeito
de viver de cada país, de cada lugar
e de cada região. Ela se manifesta a

nós de diferentes formas,
com diferentes rostos e com
diversos nomes, justamente
para cumprir a missão
deixada por Jesus para ela,
para que cuidasse de nós. E
com isso, através dos seus
santuários marianos, ela atrai
milhões de pessoas a seu
Filho Jesus, promovendo a
união, a comunhão e a
fraternidade entre nós. Por
isso, é muito importante
valorizarmos e festejarmos
estes cem anos das aparições
em Fátima. Essa é, sem
dúvida, uma devoção muito
rica e muito bonita, através
da qual podemos conhecer e
nos aproximarmos mais de
Jesus, através de Nossa Senhora.
Ela tem uma presença forte que
enriquece, anima e ilumina nossa
caminhada
de
cristãos
e
continuadores da missão deixada
por Jesus.
Que, nestes cem anos de Fátima,
tenhamos a certeza de que temos
uma Mãe que intercede por nós,
que nos protege e nos acompanha
sempre. E que tenhamos Nela
nosso modelo de humildade, de
serviço, de entrega, de acolhida, de
atenção e de gratuidade. Nossa
Senhora de Fátima, rogai por nós.
Amém!

COM MARIA RUMO À SANTIDADE
DANILO COSTA
“Eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua
Palavra”. Essa foi a frase que Maria
respondeu ao Anjo Gabriel na
narrativa da Anunciação. E já que
estamos no mês de maio, mês
dedicado à Maria, a nossa reflexão não
poderia ser outra. Vamos refletir um
pouco sobre Maria e de como ela é
exemplo e modelo para cada um de
nós, principalmente para a juventude.
Quantas vezes você já ouviu isso?
Que Maria é um exemplo e modelo
para cada um de nós. Mas será que
você já parou para pensar de fato
nisso? De como Maria é exemplo e
modelo? Se fosse para você falar
disso, explicar com as suas próprias
palavras de como Maria é modelo,
você saberia falar?
Para te ajudar um pouco a
responder a essa pergunta, aconselho
você procurar a resposta na Bíblia.
Aqui eu irei falar um pouco a partir da
narrativa do evangelista Lucas, em
que ele descreve a anunciação do Anjo
(Lc1, 26-38). Maria aceitou ser a mãe
do filho de Deus com uma idade de
aproximadamente 15 anos, ou seja,
muito nova. Muitas vezes, nós jovens
temos medo ou receio de assumirmos
responsabilidades, e/ou até mesmo

riscos para defender um ideal.
Quando somos colocados diante de
situações que exigem de nós muito
mais coragem e fé, do que a razão e
a habitual comodidade dos nossos
conhecimentos, temos uma espécie
de paralisia. Maria sabia dos riscos
que ela iria enfrentar, sabia do grau
de responsabilidade que existia no
seu sim, e mesmo diante disso foi
firme, fiel, corajosa...
Será que nós jovens também não
devemos ser firmes? Fiéis? Corajosos
em
assumir
nossas
responsabilidades na sociedade em
que vivemos? Assumir Maria como
modelo, é muito mais do que estar
com o coração voltado para Deus,
para a escuta atenta dos planos de
Deus... É estar voltado também para
si próprio, para que aquilo que
escutamos de Deus seja verdade
dentro de nós, se torne experiência
em nosso intimo... E por fim, é
também estar voltado para o outro,
para as necessidades dos outros. E
aqui se encontra toda a beleza de
imitar Maria, ainda que de modo
imperfeito, é a beleza de ”ser para o
outro”. Ser a voz materna ou paterna
que a pessoa nunca teve...ser o
amigo que não abandona quando a

tribulação se aproxima...ser o
sorriso, o olhar ou o abraço que
alivia, cura, salva...
Em um mundo hedonista e
consumista, muitos jovens
acabam-se entregando a uma
vida sem sentido e pela escolha
de referenciais, que não os
ajudam a viver como pessoas
livres. A jovem de Nazaré ensinanos hoje, que o serviço que
prestamos ao Senhor, não nos faz
escravos, mas homens e mulheres
livres. Capazes de contemplar a
vida pela ótica da fraternidade, da
justiça e da solidariedade, em
contraposição ao isolamento,
ganância e indiferença às dores e
sofrimentos dos irmãos.
Que nesse mês, você possa
refletir um pouco a respeito de
Maria, e responda com as suas
palavras a pergunta inicial: como
Maria é modelo e exemplo para
mim? Leia um pouco da Bíblia,
principalmente as passagens que
nos falam dela. Tenho certeza que
ela te ajudará no caminho à
santidade e também te fará mais
próximo do seu filho Jesus, afinal,
onde está Jesus, aí está Maria, e
onde está Maria, aí está Jesus.

Junho
2015
de de
2017
Maio
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MARIA: A CATEQUISTA DO PAI
LEILA LOPES
Celebrar as mães é
celebrar a vida, é celebrar
sua presença amorosa no
lar, presença que acolhe, cuida, educa
e ajuda a crescer. E, neste mês
dedicado às mães, gostaria de lembrar
aqui algumas mães que chegaram à
santidade e que foram as primeiras
catequistas de seus filhos e são
exemplos para as mães católicas de
hoje.
Santa Mônica: mãe
de Santo Agostinho,
orou por mais de trinta
anos para que ele se
c o n v e r t e s s e .
Segundo
Santo
Agostinho, sua mãe
foi
seu
alicerce
espiritual
e
o
converteu
ao
Cristianismo.
Ele
julgava ser a mãe a
“intermediária” entre
ele e Deus. Durante a
adolescência
de
Agostinho até o eu batismo, Mônica
orava fervorosamente para que ele
encontrasse a “verdadeira fé”.Mônica
foi canonizada não por ter feito
milagres, mas por ter sido a
responsável pela conversão de seu
filho. Ela os ensina quanto poder tem
a oração da mãe por seus filhos.
Santa Zélia Martin, Mãe de Santa
Teresinha: Zélia teve cinco filhas:

Paulina, Leonia,
Maria, Celina e
Teresa.
Ela
desejava
que
suas filhas se
t o r n a s s e m
santas e rezava
muito para isso.
Foi um exemplo
de mãe com sua
vida simples e
decididamente
voltada
para
Deus.
Sua
oração
foi
atendida, pois suas cinco filhas
foram religiosas, e Teresinha se
tornou santa. Santa Zélia nos
ensina a colocar a vida de nossos
filhos sob os cuidados de Deus.
Santa Gianna Beretta Molla:
formou-se
em
Medicina
e
especializou-se
em Pediatria,
por seu grande
amor
às
crianças e às
mães.
Na
gravidez de seu
quarto
filho,
descobriu que
tinha fibroma no
útero e decidiu
continuar com a
gravidez, em vez
de submeter-se
a um aborto,
como lhe sugeriam os médicos para

salvar sua vida. Seu exemplo de amor
materno que se entrega, que se
sacrifica até o fim, até mesmo com a
oferta da própria vida, feita de forma
plenamente consciente, a fez santa.
Com simplicidade e equilíbrio,
harmonizou os deveres de mãe, de
esposa e de médica com grande
alegria de viver.
Santa Clotilde
Depois da morte
de seu marido, o
Rei
Clodoveu,
houve
guerra
porque seus dois
filhos queriam o
trono. Durante 36
anos,
Clotilde
rezou
pela
reconciliação de
ambos. Um dia,
quando os dois
exércitos estavam
preparados para
o combate, surgiu uma forte tormenta
que impediu a batalha. Graças à
oração da rainha, os irmãos fizeram
as pazes.
Santa Ana, Mãe da Virgem Maria:
Ana já estava em idade avançada e
ainda não tinha filhos, e a esterilidade
causava sofrimento e vergonha para
ela e para Joaquim, seu esposo.
Porém, Ana não desistia e rezava
muito! Deus ouviu suas orações, e
Ana deu à luz à Maria que foi a Mãe
de Jesus Cristo. A santidade de Maria
atesta para nós a santidade de seus

“Em cada Mulher que a terra criou, um traço
de Deus Maria plantou”
JULIETA VOIETTA

Afirma o dicionário que
maternidade “é a qualidade de ser
mãe”. Perguntemos a qualquer mãe
que defina o que é mãe,e logo
perceberemos que não há resposta
simples e objetiva para esse termo.
Um ser inteiro chamado a gerar e
doar-se a outro ser. Portanto, não
cabe em um simples conceito. As
palavras pouco definem o que de
fatoé. Sua definição está na
vivência, na experiência. A
maternidade é construída e
aprendida no dia adia por aqueles
que são alcançados por essa
vocação. Para tanto, busquemos a
referência na experiência de uma
mãe, que compreende em sua vida
a completude da maternidade:
Maria.
Maria tem valor único para Deus.
É possível percebermos, inclusive
na forma com que o Anjo se dirigiu
a ela, já no anúncio de sua
maternidade: a cheia de graça.

Mulher plena. Na passagem da
Anunciação
(Lc1,
26-38)
percebemos Maria como a mulher
que busca a compreensão do que
está acontecendo, demonstrando
postura ativa e livre diante de sua
escolha em assumir a vocação que
Deus lhe propõe. Pelo sim
cooperativo de Maria, Deus fez de
uma mãe única, modelo para todas
as outras.
Ao entoar o Magnificat, Maria
revela um impressionante
conhecimento da história da
salvação, da confiança em Deus e
da disposição em cumprir sua
missão. Missão essa que inicia na
experiência de um Sim confiante e
entregue. Maria, não sabe tudo
que se dará, mas sabe o essencial
e segue sua trilha materna. Revelase com uma personalidade bastante
equilibrada. Guardar as coisas no
coração é uma das maiores ações
maternas, grande ensinamento
deixado a nós.

Para as mães de hoje, o exemplo de
Maria continua atual. A maternidadeé
convidada a encontrar consonância
na maternidade de Maria. Para que a
geração de mães continue a
reconhecer Maria como a Bendita
entre todas as mulheres, suplicamos:
“Roga por nós Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignas das
promessas de Cristo”. Ensina-nos a
sermos dignas de nossos filhos, tu que
és a mais digna de todas as mães.
Amém!
Por tudo o que conhecemos de
Maria, podemos afirmaro que Padre
Zezinho canta: “Em cada mulher que
a terra criou, um traço de Deus Maria
plantou.”
Parabéns a todas as mães! E que,
neste Ano Mariano em que
celebramos 300 anos da aparição da
imagem de Nossa Senhora Aparecida
e 100 anos da aparição em Fátima,
Maria possa abençoar todas as mães
de nossa Paróquia.

pais!
Santa
Maria recebeu no
lar
todo
o
patrimônio da
vida cristã; foi
nele
que
aprendeu a amar
e a dirigir-se ao
seu Pai-Deus,
com imensa fé.
E é ela, Maria,
que se destaca
dentre todos os
exemplos
de
mãe!
“Maria,
como mulher,
mãe e esposa, nos ensina muito!
Maria foi aquela que cuidou de Jesus
na sua totalidade de mãe, que se
doou, que amou e que zelou pelo
filho” nos diz Padre Moisés Coelho.
Ela gerou e educou Jesus.
Acompanhou seu Filho amado ao
longo da vida, da gestação até sua
morte e ressurreição. Foi a primeira
de todas as catequistas: Maria, a
mãe do Verbo. A catequista enviada
pelo Pai. Discípula modelar e, ao
mesmo tempo, Mãe e Mestra do Filho
do Altíssimo. Em sua pessoa e em
seu relacionamento com Jesus, ela
integrou tudo o que significa a
palavra “catequese”, na vocação
cristã. Educou Jesus como sua mãe
e foi sua maior discípula no caminho
da fé. Portanto, Maria não é só uma
figura histórica da vida terrena do
Mestre. É mãe e é modelo da Igreja!

Convite

Missa em louvor aos
300 anos de
Aparição da
Imagem de Nossa
Senhora.
Dia 12 de maio, ás
19h na
Comunidade do
Rosário.
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Liturgia com Maria
No mês de maio, dedicado a Nossa
Senhora, muitos têm dúvida de
como incluir nas celebrações uma
homenagem que lhe seja justa. Às
vezes, dedicam-se celebrações
inteiramente a ela; às vezes, de
tanto pensar em algo diferenciado,
acaba não se fazendo nada.
Em nosso calendário, não há, no
mês de maio, uma festa litúrgica
oficialmente dedicada a Maria.
Nossa padroeira é celebrada no dia
12 de outubro; também celebramos
“Santa Maria, Mãe de Deus”, em 1º
de janeiro, a Festa da Assunção
(domingo próximo a 15 de agosto)
e, Imaculada Conceição, em 8 de
dezembro, dentre outras.
Isso não nos impede, entretanto,
de celebrar a presença de nossa

Mãe
querida.
Se
percorrermos
os
Evangelhos, veremos que
quando participa dos textos
narrados, ela sempre se
colocava discretamente
junto a seu filho. Ficava em silêncio,
mas não hesitava em rogar a Jesus
quando necessário. Outro fato
interessante: ela não foi ao túmulo
no terceiro dia, como as outras
mulheres e os discípulos fizeram. Ora,
por que procuraria entre os mortos
Aquele que está vivo? A fé
incondicional em Deus a motivou
esperar pela vitória.
Por essas e várias outras razões,
nós,
cristãos
católicos,
reconhecemos que Maria é digna de
nosso respeito e nossas homenagens.
Contudo, não é bem isso que ela
anseia. Ela se coloca como
medianeira, como uma “ponte” que
nos liga ao Cristo. Não quer, de
maneira alguma, um “destaque” para

si, mas aponta sempre para Aquele
que tudo pode.
Penso que, se nós somos
convidados a tomar parte na mesa
do Senhor, Maria há muito já está lá,
esperando para cear conosco. Então,
em nossas liturgias, fica bem
reconhecermos que ela está em
nosso meio, sobretudo nesse “Ano
Jubilar Mariano” em nosso Brasil.
Um costume tradicional bastante
apropriado é sempre incluir um “canto
final” em honra a Nossa Senhora.
Também, especialmente em nossa
paróquia, temos incluído, ao menos
em um final de semana, um “momento
com Maria”, fazendo entronização de
sua imagem, com uma oração e um
canto bem curto. Ainda, em nossa
paróquia foram instituídas as
celebrações marianas, todo dia 12,
cada mês em uma comunidade.
Não é adequado colocar, por
exemplo, todos os cantos de todas
as liturgias de maio, em honra a Maria.

Nem há tantas músicas
litúrgicas que a mencionem;
ademais, poderíamos perder a
oportunidade de entoar os
cantos pascais, já que os dias
de Páscoa se estendem por
todo esse mês, terminando com
a Festa de Pentecostes.
Ora, Maria foi concebida sem
a mancha do pecado original,
escolhida para gerar o Salvador.
É para nós modelo de realização
do mistério pascal de Cristo. Por
isso, a Igreja glorifica o Pai, por
Cristo, no Espírito Santo, pelas
maravilhas da graça que se
realizou na Mãe de Deus.
Assim, em nossas missas e
celebrações
da
Palavra,
mostremos o seu importante
papel no Mistério Salvífico, sem
deixar de destacar que Cristo
é e sempre será o centro da
nossa vida.

Junho dede 2017
2015
Maio
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ASCENSÃO: ESTAREI CONVOSCO TODOS OS
DIAS!

DALVINHA

Batizados
Matriz no 2º e 4º
Domingo às 9h30
Santo Antônio
3º Sábado às 19h
Santa Luzia
1º Sábado às 19h
Imaculada
1º e 3º Domingo às
8h
Rosário
3º Domingo às 17h
Santo Expedito
2º Domingo ás 09h30

Encontro para
Pais e
Padrinhos em
Maio
Dias 10 e 11
Santa Luzia
Quarta e Quinta
às 19:00hs
Obs: Mães, procurem
fazer o encontro antes do
nascimento de seu bebê,
para seu maior proveito
e comodidade e, se
possível, procurem não
levar crianças.

Estamos vivendo o tempo
mais lindo da nossa Igreja! Os efeitos
da Páscoa se traduzem em gestos de
fraternidade,
alegria
e
cumplicidade,na busca de um mundo
melhor dentro e fora de nossas
“Igrejas domésticas”. Vivemos o
desafio da “esperança cristã”,
proposta pelo Papa Francisco.
Vivemos a certeza da Ressurreição e
da vida eterna, em meio às
tempestades,
vicissitudes
e
precariedade dos tempos atuais.
Somos um povo sofrido, sim, mas
com marcas do Ressuscitado! Somos
um povo que caminha com os olhos
fixos no céu, porque a pedra rolada,
o túmulo vazio e as faixas de linho
no chão apontaram para nós a
direção do Eterno!
Somos reanimados a cada dia! A
cada dia o Senhor nos coloca de pé,
nos segura firmes pela mão e nos
propõe
todas
as
mudanças
necessárias para a retomada dos
valores e a reconquista do caminho!
E a promessa que Ele fez: “Eis que
estarei
convosco
todos
os
dias...”(Mt28,20) se cumpre quando
se elevou aos céus e enviou sobre nós
o Paráclito, o Defensor, o Espírito
Santo de Deus!
A Ascensão é para todos nós uma

festa de renovo, pois enquanto
caminhamos nesta vida, vamos abrindo
o nosso caminho para a eternidade,
porque somos cidadãos do Céu e para
lá queremos voltar, com Cristo, na
esperança e na promessa de vermos o
Pai, face a face.
Papa Francisco disse: “Cristo convida
todos a «ir» ao encontro dos outros,
envia-nos, pede que nos movamos para
anunciar a alegria do Evangelho! Mais
uma vez, perguntemo-nos: somos
missionários com a nossa palavra, mas

sobretudo com a nossa vida
cristã,
com
o
nosso
testemunho?
Ou
somos
cristãos fechados no nosso
coração e nas nossas igrejas,
cristãos de sacristia? Cristãos
apenas com palavras, mas que
vivem como pagãos? Devemos
fazer estas perguntas, que
não
constituem
uma
repreensão. Também eu o digo
a mim mesmo: como sou
cristão, verdadeiramente com
o testemunho?”
Revestidos pelo Espírito
Santorenovemos o nosso
compromisso de batizados,
depositando nas mãos do
Senhor os nossos propósitos,
o nosso discipulado para a
edificação do Reino. Ao
fazermos isso, reavivemos a
chama da nossa certeza de que
a Ascensão ao Céu não foi uma
partida,
mas
apenas
a
transformação da presença do
Senhor, que não nos deixou
órfãos. Cristo continua entre
nós! Ele está conosco e nos
anima a seguirmos em frente:
“Eu estarei sempre convosco,
até ao fim do mundo”!(Mt 28,
20

SILÊNCIO ATUANTE DE MARIA
DIÁCONO TÚLIO CORRÊA, SCJ
Sabemos
que
os
evangelhos falam muito
pouco de Maria. Isso
acontece pelo fato de
Maria não ser o objeto principal de
abordagem dos evangelistas. A
figura principal e o objeto da
mensagem evangélica é Jesus. Por
isso, todos os textos em que Maria
aparece são passagens que
remetem de alguma forma a Jesus.
É assim na Anunciação, nos relatos
da infância, na vida pública e na
paixão e morte.
Como Maria aparece pouco, ela fala
muito pouco, mas isso não diminui o
seu papel fundamental na história
da salvação; na verdade, nos
mostra a sua força. Os poucos
relatos evangélicos a respeito de
Maria nos mostram que estamos
diante de uma mulher de fé.Ela
realiza de maneira mais perfeita a
obediência da fé. “Na fé, Maria
acolheu o anúncio e a promessa
trazida
pelo
anjo
Gabriel,
acreditando que ‘nada é impossível
a Deus’ (Lc 1,37) e dando seu
assentimento: ‘Eu sou a serva do
Senhor; faça-se em mim segundo a
tua palavra’ (Lc 1,38). Isabel a
saudou: ‘Bem-aventurada a que
acreditou, pois o que lhe foi dito da

parte do Senhor será cumprido’ (Lc
1,45).”(CAT 148)
Por ser uma mulher de fé, o Senhor
realizou muitas coisas em sua vida.”Em
Maria, o Espírito realiza o desígnio
benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo
que a Virgem concebe e dá à luz o Filho
de Deus. Sua virgindade transforma-se
em fecundidade única pelo poder do
Espírito e da fé” (CAT 723).
Maria é a pessoa de fé que vive em
silêncio o mistério de Deus que acontece
em sua existência. É por meio dela que

tivemos a oportunidade da
redenção.”Em Maria, o Espírito
Santo manifesta o Filho do Pai
tornado Filho da Virgem. Ela é
a Sarça ardente da Teofania
definitiva: repleta do Espírito
Santo, ela mostra o Verbo na
humildade de sua carne, e é
aos pobres e às primícias das
nações que ela o dá a
conhecer” (CAT 724).
Embora seja uma mulher do
silêncio, Maria se demonstra
como sendo pessoa que ouve
e pratica os ensinamentos do
Senhor. Foi uma mulher
educada na fé de Israel e disse
sim ao projeto do Senhor,
cuidou e educou Jesus e foi
uma discípula de Jesus.Maria é
o caminho que leva os homens
a Jesus Cristo, de maneira que
o recebam como Salvador. Por
ela o “Espírito Santo começa a
pôr em comunhão com Cristo
os homens, objetos do amor
benevolente de Deus, e os
humildes são sempre os
primeiros a recebê-lo: os
pastores, os magos, Simeão e
Ana, os esposos de Caná e os
primeiros discípulos” (CAT 149).
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DIZIMISTAS

ADILSON DE OLIVEIRA
AFONSO DE SOUZA
AFRANIO SALATIEL DE PAULA
AIRTON ALVES
ALESSANDRA ALVES VIEIRA
ALESSANDRO DOS SANTOS DE
OLIVEIRA
ALESSANDRO RESENDE PIERONI
ALEXANDRE DIEGO MENDONCA
ANA ELISA PEREIRA VAZ
ANA KELLY FONSECA
ANA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA
ANA ROSA DE ALMEIDA
ANGELA MARIA VILANO
ANGELINA VILANO FERREIRA
ANILSON RODRIGUES DA SILVA
ANTONIO DINIZ DIAS SOBRINHO
ANTONIO DONIZETE DA SILVA
ANTONIO GIANASI
ANTONIO NASCIMENTO
APARECIDA NASCIMENTO SILVA
APARECIDA ROSA OLIVEIRA
APARECIDA ROSA TRISTAO SILVA
ARI FRANCISCO DE ALMEIDA
ARILAINE DA SILVA RODRIGUES
ARISTOCLINA DE OLIVEIRA
TEIXEIRA
ARLENIO GARCIA NOGUEIRA
ARMANDO SYDNEI DE MENESES
ARNALDO CRUZ
BARBARA MARIA DA SILVA
BERNARDO NOGUEIRA PIERONI
BRUNO DE PAULA NASCIMENTO
CARLA TEREZA LIMA GUIMARAES
FARNESE
CARLOS ALBERTO RAMOS
CARLOS GERALDO DE SOUZA
CARLOS ROBERTO DE MELO
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
CARMEM ALVES SILVA
CARMEM EFIGENIA DE OLIVEIRA
CELESTE BITTENCOURT REIS
CELESTE VIDIGAL DE CARVALHO
CELI REGINA DE ARAUJO LOPES
CELIO FRANCISCO DE ASSIS
CESAR AUGUSTO SILVA
CESARIO JOSE DOS SANTOS
CLAUDIA MARIA RIBEIRO
CLAUDIA SANTOS SOARES SILVA
CLENI DO CARMO SILVA
CLEONIR JOSE DE MOURA
CLERIO JOSE DE MENDONCA
CONCEICAO APARECIDA ALVES
DAMARES MARIA COUTO SA
DANIEL PINHEIRO
DANIEL SINCERO DA SILVA
DANIELA APARECIDA NUNES
DAVID LOPES DA CUNHA
DAVID PEREIRA VAZ
DEIDE APARECIDA SILVA
DILCELIO FRANCISCO DE ASSIS
DONEZIO JOSE DA SILVA
DOUGLAS FABIANO DA SILVEIRA
DULCE FERNANDES
DULCIMAR ANDREIA SILVA
EDIMAR DOS REIS DE OLIVEIRA
EDUARDO DE JESUS DE FARIA
EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA
EDVALDO VITAL DOS SANTOS
ELIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
ELISANIA FRANCISCA OLIVEIRA
DUARTE
ELIZABETH MARIA DE SOUZA
ELIZABETH REZENDE RODARTE
FERREIRA
ELZA ROSA LEAL
ENILSON FRANCINO DE OLIVEIRA
ESMERALDA MARIA DA SILVA
FABIANA AMELIA DO PRADO
SILVEIRA
FABIANE FONSECA CAMPOS
FABIANO MOURA FERNANDES
FERNANDO JOSE DA SILVA
FLAVIO ALEXANDRE PEREIRA
DINIZ
FLORACY SIEIRO DOS REIS
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
GABRIEL PEREIRA FILHO
GASPARINA RIBEIRO
GENI BELO PARREIRA
GENY FERNANDES RODRIGUES
GERALDO ALEXANDRE CASTRO
FONSECA
GERALDO CESAR NUNES
GERALDO DONIZETE ELIAS
GERALDO MAGELA DA SILVA
GERALDO
R.SOBRINHO
E
BERNARDINA M.
GILBERTO LOPES DA SILVA
GISANIA FRANCISCA DE FARIA
ALVES
GRAZIELY CRISTINE NASCIMENTO
GUSTAVO MONTSSERRAT
HADAILTON GERALDO SILVA
HELANE ARANTES RODRIGUES
MARCAL
HELENA CAMILA FONSECA SOUZA
HELENA MARIA DA SILVA
HELIA GONCALVES HOSTALACIO
HUMBERTO JOSE DOS SANTOS
ILMARA ANTONIA CAETANO DO
COUTO
INES MARIA PIERONI VECCI
INIS MARIA PIERONI VECCI
ISABEL DE FATIMA SILVA
ISABEL MARIA DE ALMEIDA

ANIVERSARIANTES DE
ISMAEL JOSE ALVES PACHECO
IVO BRITO BORGES
IZAURA DA SILVA MELO
JANINE APARECIDA DA SILVA
JANIR DE MOURA
JAQUELINE APARECIDA NUNES
JAQUELINE MARIA BISPO
JESIANE DE OLIVEIRA
JESUS MENDES
JOAO FRANCISCO RAMOS
JOAO GERALDO NASCIMENTO
JOAO HIGINO DE CARVALHO
JOAO JOSE DE FARIA
JOCELI FRANCISCO CASSULLE
JOSE ALVES PEREIRA FILHO
JOSE ANTONIO DA SILVA
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO
JOSE AUGUSTO RICARDO
JOSE FURTADO DE MIRANDA
FILHO
JOSE JOAQUIM PEREIRA
JOSE MARIA DA CUNHA
JOSE MARIA REY CANUTO
JOSE MIZAEL DE MENDONCA
JOSE NASCIMENTO DOS ANJOS
JOSE ORLANDO PINHEIRO
JOSE PINHEIRO
JOSEMAR DOS REIS DE OLIVEIRA
JULIANA MARIA DA SILVA
JUSSARA SILVA VALADAO
KASSIO ANDRADE COSTA
KATIA ALMEIDA FERNANDES
KATIA SIRLENE FERREIRA
KLEYTON EDVAR SOUTO
LAILA SILVAMARINHO OLIVEIRA
LAURENTINAALVES CORDEIRO
LAURIZE GOULART
LAVINIA VIEIRA CUNHA
LEANDRO GERALDO DE MELO
LEVILA CANDIDA CHAGAS
LIDIANE DA SILVA
LINO ANTONIO GOMES
LIVIA PAULA DE FARIA
LORENA DUARTE VAZ
LOURDES CARVALHO FARIA
LUCAS LIMA DAVI
LUIS EDUARDO DE ASSIS MOURA
LUIZ ALBERTO BRAGA RODARTE
MANOEL ALVES CUNHA
MARCIA CORREA GARCIA DE
OLIVEIRA
MARCIA ELIZABETE LEAL
MARCO TULIO SILVAVELOSO
MARCONI DA COSTA SILVA
MARCUS VINICIUS PASSOS DA
SILVA G.
MARDEYHIGINO PEREIRA
MARGARIDA RODRIGUES COSTA
MARIA ALICE MESQUITA
MARIA AMELIA DE MELO
MARIA AMELIA MENDONCA
MARIA AMERICA CANABRAVA VAZ
MARIA APARECIDA D. SILVA
MARIA APARECIDA DA MOTA
MARIA APARECIDA DE CASTRO
MARIA APARECIDA DE CASTRO
MARIA APARECIDA DO COUTO
MARIA APARECIDA FERREIRA
LOURENCO
MARIA APARECIDA FONSECA DA
SILVA
MARIA APARECIDA LEANDRO
MARIA APARECIDA MORAES DA
SILVA
MARIA APARECIDA RANGEL
CANDIDA
MARIA APARECIDA SILVA
MARIA APARECIDA SIMOES
MARIA CLEMENTINA DE JESUS
MARIA DA CONCEICAO CASTRO
MARIA DA CONCEICAO FRADE
MARIA DA GLORIA RODRIGUES
MARIA DAS GRACAS CARVALHO
MARIA DAS GRACAS GUIMARAES
MARIA DAS GRACAS SILVA
MARIA DE FATIMA SILVA
MARIA DE FATIMA SILVA VILANO
MARIA DE LOURDES COUTO
CORREA
MARIA DE LOURDES DE ARAUJO
FERREIRA
MARIA DE LOURDES SOUZA
MARIA DE PAULA FERNANDES
MARIA DE SOUZA CARRILHO
MARIA DIZONINA SILVA DE
AZEVEDO
MARIA DO CARMO DA SILVA
MARIA DO CARMO MOREIRA
MARIA DO CARMO PEREIRA
COSTA
MARIA DO ROSARIO VIANA
TEIXEIRA
MARIA FATIMA DE MENEZES
MARIA FRANCISCA
MARIA FRANCISCA RODRIGUES
MARIA GORETE ARANTES
MARIA
GORETTI
COSTA
ALVARENGA
MARIA
HELENA
TEIXEIRA
PARREIRA
MARIA LUCIA BRITO RIBEIRO
MARIA LUZIA DA SILVA
MARIA MERCES DA SILVA
MARIA NIVEA DA COSTA
MARIA ONYR DE SOUZA E SILVA
MARIA SOCORRO SOUSA DE

MAIO

OLIVEIRA
MARIA SUELBA LIMA CUNHA
MARIA SUELI ROSA VALADAO
MARLENE COSTA SIMOES
MARLENE DE OLIVEIRA MAGELA
MARLI CONCEICAO DE SOUZA
MAURENI VIANA SILVA
MAURICIO DE PAULA FONSECA
MAYSA JOSIANE PIRES LAUDARES
MEG NAIR DE SOUZA SILVA
MOISES PAULO DE SOUZA LEAO
MORGANA LUIZA DE SOUZA
FRADE
NANCI BRANDAO
NAZARE APARECIDA DE SOUZA
NEIDA MARIA SILVA
NEIDE APARECIDA MALAQUIAS
ATANAZIO
NEURIVALDO MONTSERRAT
NEUSA MARIA SILVA E DIVINO
NEUSA MONTSSERRAT MACEDO
NEWTON FERNANDES E FILHOS
NILZA DOS SANTOS FONSECA
NIRLEI ATANASIA DOS SANTOS
NORMA DE CARVALHO ROCHA
OCILENE APARECIDA ALVES
OLANDINAMARIA DE MELO
OLEMAR JOSE DA SILVA
OLIVIA ALVES VAZ
ONILDA DAMACENO
PATRICIA FATIMA DE MELO
PATRICIA
NASCIMENTO
BAMBIRRA
PATRICIA REIS DE OLIVEIRA
GONCALVES
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA
SANTOS
PAULO MARIA ALEXANDRE
PAULO SILVA
PEDRO HENRIQUE DA COSTA
PETRONIO LOPES GUIMARAES
CAMARGO
RAUL JOSE SILVA
REGIANE CARLA ARANTES
REGINA
VERA
DE
CASTRO
GAMBOGGI
REJANE APARECIDA MELO
RENATA CECILIA SILVA
RENATA FERREIRA COSTA
ROMILDA SOARES MAIA
ROSA APARECIDA PIEDADE SILVA
ROSANA PATRICIA RODRIGUES
LOPES
ROSANGELA MARIA DE CASTRO
ROSANGELA PATRICIO ARANTES
ROSELI APARECIDA ALEXANDRE
ROSELI APARECIDA VELOSO LIMA
ROSEMEIRE MARIA DOS SANTOS
ROSENY FAUSTINO NOGUEIRA
RUBENS PAIVA CARDOSO
RUTH GOMES CABRAL
SANDRA MARA LASMAR
SANDRA ORICIO
SAULO RODRIGUES CASTRO
SEBASTIAO DE SOUZA
SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA
SEBASTIAO HERCULANO ROSA
SEBASTIAO JOSE RIBEIRO DA
SILVA
SEBASTIAO MENDONCA DA SILVA
SELMO REIS DE CASTRO
SERGIO ALEXANDRE DE FARIA
SERGIO CUNHA
SERGIO DE SOUZA SILVA
SILVIA REGINA LARA AMARAL
SILVIO FRANCISCO DE MENEZES
SIMONE
APARECIDA
NASCIMENTO SILVA
SIRLEI PEREIRA
SOLANGE RANGEL RODRIGUES
SONIA A PACHECO SILVA
SONIA APARECIDA DE SOUZA
SONIA
MARIA
DO
PRADO
ANDRADE
TAMIRES CRISTINA SOARES
TERESINHA EDNA OLIVEIRA
COUTO
TEREZINHA ROCHA DO COUTO
THAIS SILVA ARAUJO
THAIS VELOSO ARANTES MARTINS
THIAGO GONÇALVES DANTAS
TIAGO ARAUJO
UMBELINA SOUZA DE PAULA
VALDILENE TEREZINHA NUNES
VALMIR ALVES ROSA
VANDER LEMOS TAVARES
VERA LUCIA FARIA SILVA
VILMA DAS GRACAS ROSA
VILMA EUSTAQUIA ROSA
VITORIA ALVES RIBEIRO
VITORIA APARECIDA GONCALVES
VITORIA MARIA CHAGAS LIMA
WALISSON LIEBER CARVALHO
WALTER ADRIANO ALVIM DE
FREITAS
WELLINGTON LUIS COSTA FARIA
WELTON TEODORO DE MELO
WESTER J. A. BELO
WILLIAM DE FREITAS CARVALHO
WILMA EUSTAQUIA ROSA
WILSON JOSE DA SILVA
ZENAIDE OLIVEIRA SANTOS
ZILDA NOGUEIRA

É bom lembrar!!!
Data

Hora

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

S
T
Q
Q
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S

14
15
16
17

D
S
T
Q

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Q
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D
S
T
Q

Agenda Paroquial de Maio
Atividade

Local

20:00

Dia do Trabalhador - S. José Operário
Reunião do Dízimo

Salão Paroquial

12:00
14:00

Missa em louvor a São Vicente Férrer
Reunião dos Ministros da palavra

Matriz
Salão Paroquial

19:00
19:00

Reunião do Setor 4 - congregação dos padres do SCJ
Encontro de Pais e padrinhos para o Batismo
Encontro de Pais e padrinhos para o Batismo

Varginha
Santa Luzia
Santa Luzia

Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima
Abolição da Escravatura - missa com o congado
Dia das Mães

Rosário

07:00
19:30

CEPAE
CPE

Casa Paroquial
Salão Paroquial

19:00

Missa Mãe Rainha

Matriz

Encontro de casais de Segunda União

Salão Paroquial

Visite o novo site de nossa Paróquia!
www.paroquiasaovicenteferrer.com.br

Nossos patrocinadores:
Transportes de
passageiros,
cargas,
encomendas e
turismo
Formiga
São Paulo
B.Horizonte
Campo Belo

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

Vista-se bem...para
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Sua misericórdia se estende de geração em
geração.

MARIA APARECIDA
(LILA)

ACOLHIDA
ANIMADOR: Estamos no mês de
maio, mês de Maria e nada mais
louvável do que homenagear essa
mulher, vestida de sol: Maria, Mãe
de Jesus e nossa Mãe e é por isso
que, durante este mês, estaremos
conhecendo um pouco mais essa
figura maravilhosa e tão querida.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Maria, em seu canto
de louvor, fala da misericórdia de
Deus, e nós, com fé e confiança,
vimos pedir o perdão de nossas
faltas. Contando com o nosso
imenso amor por Maria, pedimos a
ela que interceda por nós e consiga
de Seu Filho a misericórdia do
perdão para todos. Que Jesus,
diante do nosso arrependimento,
nos perdoe!
TODOS (Cantando) Misericórdia,
Senhor,misericórdia,
misericórdia de nós.
LEITOR 1. Estamos vivendo o Ano
Mariano. A CNBB, por meio de Dom
Sérgio Rocha, nos diz que:”É um
ano para celebrar, para comemorar,
para louvar a Deus, mas também
para reaprender, com Nossa
Senhora, como seguir Jesus Cristo
e como ser cristão hoje.” É um ano
de evangelização, com a proteção
de Maria e a Igreja “em saída” . É
tempo de ir ao encontro do irmão,
para, com ele, compartilhar a
alegria do Evangelho de Jesus
Cristo. O Ano Mariano foi
proclamado em comemoração aos
300 anos de aparição de Nossa
Senhora Aparecida e vai fazer
crescer a devoção a Maria.
TODOS: “Deus ofereceu ao
Brasil, a Sua própria Mãe”.
LEITOR 2. No canto do Magnificat,
Maria louva o Senhor pelo que
realizou com sua humilde serva. E
como “Filha de Sião”, louva o
Senhor em nome do seu povo.
Destaca a misericórdia de Deus

comunicação...
Ouçamos: Lucas 1,46-55

sobre aqueles que
O temem. É próprio
do Senhor ser
misericordioso com
as suas criaturas. É
com carinho imenso
que Deus olha para
os
que
Dele
necessitam e a Ele
acorrem. Deus tem
um
amor
impaciente: não
espera os filhos, vai
ao encontro deles
para socorrê-los em
suas necessidades.
Para mostrar a Sua
misericórdia, Deus
se dirige a pessoas
concretas como:
Abraão, Moisés,
Davi, Salomão,
Isaías, nossos pais.

PARTILHA
ANIMADOR: 1. O que
significa Magnificat?
2. Que parte do Magnificat
chamou mais sua atenção?
3. Quando Maria rezou o
Magnificat?
PRECE
TODOS:Mãe de Jesus e
minha Mãe! Eis-me aqui.
Como sabes, sou pecador.
Sou limitado. Suplico-lhe,
filha predileta do Pai, que,
durante o dia de hoje, me
ensines a caminhar na
santidade.Unido a meus
irmãos e irmãs, devo
trabalhar para construir
uma Igreja Santa, que viva
deacordo com a vontade
de Deus. Tu, desde o
primeiro momento de tua
e x i s t ê n c i a ,
fostepreservada
do
pecado original, em
virtude dos méritos de
Jesus, de quem deverias
tornar-te Mãe. Sobre ti o
pecado e a morte não
tiveram poder. Interceda
por mim, por meus irmãos
e irmãs, Mãe querida, para
que sejamos santoscomo
Deus é Santo. Amém!

TODOS: Antes,
não se via o rosto
de Deus, mas na
plenitude dos
tempos, falounos por meio de
Seu Filho.
LEITOR 3. Maria
descobriu, em Seu
Filho, que Deus tem
um rosto que sorri,
uma mão que
acaricia, um olhar
envolvente e braços
que se estendem. “Jesus trabalhou
com mãos humanas, pensou com
inteligência humana, agiu com
vontade humana e amou com um
coração humano.” Podemos ver no
Antigo Testamento, que Deus, com
o intuito de ensinar, se dirigia às
pessoas, usando seus nomes,
histórias, problemas. Eram pessoas,
muitas vezes, machucadas e tristes,
abatidas e preocupadas. Jesus
sempre viu o rosto do Pai nessas
pessoas e, para falar da misericórdia
do Pai usava parábolas e dava
exemplos que as pessoas
entendiam. E Maria vem falar no
Magnificat que a misericórdia de
Deus se estende de geração em

geração sobre aqueles que O
temem. E essa misericórdia chega
até nós.
TODOS: Jesus age conosco
como o Pai do Filho pródigo,
sempre nos perdoa.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: O relacionamento
amoroso que Jesus tinha com os
homens, mulheres, crianças
daquele tempo, quer ter hoje
conosco e quer que todos nós
passemos pela experiência vivida
por Paulo: “Ele me amou e se
entregou por mim.”
Cantemos: Toda Bíblia é

ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Quando Maria disse “Sua
misericórdia se estende de geração
em geração”, ela tinha razão,
pertencemos a uma geração que, de
várias formas, faz experiências
renovadas da misericórdia de Deus.
Temos até um domingo, o segundo
da Páscoa, para adorar de modo
especial o rosto misericordioso de
Deus. Este não será um sinal de que
Deus nos quer ver, imitando Maria,
isto é, proclamando ao mundo a Sua
misericórdia e não é isto que o mundo
mais precisa hoje? Até o próximo
encontro, se Deus quiser.
CANTO: Nessa travessia...

2015
Junhodede2017
Maio

O Seu Nome é Santo

08/05
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos irmãos e
irmãs, continuamos acompanhando
Maria no seu canto de louvor:
Magnificat. Hoje vamos meditar
quando ela diz: “Aquele cujo nome é
Santo” e vamos lembrar que: “Não
pronunciarás o nome do Senhor em
vão”
Iniciemos, invocando a Santíssima
Trindade: Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Jesus, perdão porque
não honramos o seu Santo nome e o
usamos
em
situações
nada
condizentes com a dignidade de um
cristão. Não somos dignos nem de
pronunciar Seu nome, pela sua
misericórdia o usamos para pedir o
perdão pelos nossos pecados. Dainos discernimento para podermos
usar o Seu Santo Nome.
TODOS:
(Cantando)
Tende
piedade, tende piedade, tende
piedade de nós, ó Senhor...
Leitor 1. Santo é o termo bíblico que
melhor explica para nós o poder de
Deus, porque Deus é “Santo, três
vezes Santo”. Somente Ele é Santo.
Através
do
Profeta
Oséias,
compreendemos
que
Deus,
procurando demonstrar o seu infinito
amor pelo povo, apesar das
infidelidades, disse que não podia ser
confundido com um homem. É que
sua maneira de tratar os que ama
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não tem nada semelhante com o jeito
humano de ser. A Virgem Maria, ao
proclamar o Magnificat devia ter
diante dela as palavras que o Anjo
Gabriel lhe havia dito: “Aquele que
vai nascer será chamado Santo”.
TODOS: Essa proclamação da
santidade de Deus é o ponto alto de
seu cântico.
LEITOR 2. No início do terceiro
milênio, quis o Papa João Paulo II que
a Igreja tivesse objetivos claros, para
que pudesse resplandecer “cada vez
mais na variedade de seus dons e
na unidade de seu caminho.” Foi por
isso que ele preparou a Carta
Apostólica Novo Milênio, rica de
orientações. Mesmo sabendo que
cada diocese tem particularidades
próprias, o Papa João Paulo II
assumiu o desafio de apontar
algumas prioridades pastorais,
válidas para todos. E, para a
surpresa de muitos, a primeira
pastoral apontada foi a santidade e
daí completamos: “Sede perfeitos
como Deus é perfeito” quando
dizemos: Santo é Seu Nome.
TODOS: A santidade é o “horizonte
para o qual deve tender todo
caminho pastoral” pois Santo é o
Nome do Senhor.
LEITOR 3. O Batismo é um ingresso
na santidade de Deus. Santo é o

batizado que se purifica e se renova
profundamente, consciente de que
pertence Àquele que é Santo. Paulo
disse isso com palavras que não
deixam qualquer dúvida: “A vontade
Deus é que sejais santos”. Devia ter
diante si os ensinamentos de Jesus
no Sermão da Montanha: “Sede
perfeitos como o vosso Pai é perfeito”.
A santidade não é uma meta
reservada a alguns cristãos, mas a
todos, pois, todos são chamados à
plenitude da vida cristã e à perfeição
da caridade. Nenhum batizado
poderá se contentar com uma vida
superficial, pois, seu Senhor é Santo.
Maria sempre honrou o Nome do
Senhor e proclamou em seu canto: “
Fez em mim grandes coisas o
onipotente cujo Nome é Santo.”
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Diz a música: “O Senhor
é Santo e o povo canta o seu louvor.
O Senhor é Santo, na terra plantou o
seu amor” Como Ele é Santo nos
concede o dom da santidade.
Cantemos: Jesus está aqui...
Ouçamos: Mateus 5,1-11
PARTILHA
ANIMADOR: 1. Por que proclamar as
bem aventuranças?
2. Delas, qual a que o mundo de hoje
está mais necessitado?
3. E vocês, em suas vidas, qual a que
falta cumprir?

TODOS: Santa Maria, rogai por nós
para que sejamos dignos das
promessas de Cristo. Fazei que
tenhamos sempre a fé e a coragem
para proclamar sempre e em todo
lugar o Nome Santo do Senhor.
Ensina-nos a acolher, meditar e
seguir a Palavra de Deus. Guardanos em Vosso Coração Imaculado
para que possamos fugir das
tentações. Faça com que tenhamos
em mente as palavras divinas com
que louvastes a Deus no Magnificat.
Socorrei-nos
em
nossas
necessidades
espirituais
e
temporais hoje e sempre. Amém!
Pai Nosso... Ave Maria... Salve
Rainha
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Por meio de Maria, Deus
nos convida a sermos santos, mas,
para isso, devemos renunciar a tudo
que é mau, profano, impuro e
levarmos uma vida digna, de
devoção a Maria e consagração a
Deus. Devemos nos comprometer
com tudo aquilo que faz parte da
santidade, procurando a Eucaristia e
o Sacramento da Penitência. Ser
Santo não é fácil, mas também não é
impossível.
Até o próximo encontro, querendo
Deus.
CANTO : Santo, Santo é...

PRECE

Todas as gerações me chamarão feliz

ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos irmãos e
irmãs, continuando nossos encontros
falando sobre Maria e seu canto de
Louvor, o Magnificat, hoje vamos ver
quando ela diz “ Todas as gerações
me chamarão de feliz, de bem
aventurada”, porque o Senhor fez
por ela coisas grandiosas.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...

ao menos até Pentecostes, Maria
viveu situações semelhantes ao Seu
Filho: um enaltecimento: “Feliz o
ventre que te trouxe” e uma
advertência como a de Simeão: “Uma
espada traspassará tua alma”. Ela
viveu sua fé na simplicidade e na
humildade. Quando contemplava o
Menino Jesus, devia experimentar um
misto de admiração e mistério: era
carne de sua carne.

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Nós somos também
felizes, porque Deus nos quer santos
como Ele. Que Maria interceda por nós
e peça a Seu Filho Jesus, que perdoe
os nossos inúmeros pecados.
Arrependidos do que fizemos e não
foi do agrado de Deus é que temos a
coragem de pedir: perdoai-nos,
Senhor, e tende misericórdia de nós.

TODOS: Ele esteve em seu ventre
por nove meses e agora ela podia
dizer: Meu Filho!

TODOS (Cantando) Renova-me,
Senhor Jesus...
LEITOR 1. De quantos títulos e
nomes de Maria seríamos capazes de
nos lembrar? Por mais que a nossa
lista seja grande ainda será
incompleta. Seus nomes e títulos são
milhares, alguns de origem bíblica e
outros nascidos no coração da Igreja.
Realmente, todas as gerações
chamaram, chamam e chamarão
Maria de bem aventurada. Essa
profecia cumpriu-se ao longo dos
séculos. Mais de dois mil anos atrás,

LEITOR 2. Maria sentia que era seu
Filho que estava em seu ventre, uma
criança feita de carne e osso, mas
também tinha a certeza que
carregava um Deus em seu colo.
Deus com rosto de criança. Ela
poderia até gritar apontando a
todos: “Esta criança é Deus e Deus
é meu Filho”. Como não imaginar a
reação de todos que, incrédulos, iam
ouvir as suas palavras. Mas é obra
de Deus. Não foi em vista de seu
esforço que ela conseguiu as virtudes
que a ornaram, as graças e os títulos
que hoje ela merece, foi pela graça
de Deus que desde sempre a tinha
escolhida para ser a Mãe de Seu
Filho, e nela realizou maravilhas, a
que ela se refere no Magnificat.
TODOS: Deus deu a Maria a
ternura, a bondade, a pureza e,

olhando para a sua humildade,
chamou-a “cheia de graça”.
LEITOR 3. Nós, os fiéis, percebemos
a santidade de Maria e a veneramos
como Rainha gloriosa no Céu.
Sabemos que ela conheceu de perto
a pobreza, foi emigrante, viu o Filho
sendo julgado e condenado como
criminoso e participou de perto de
seus sofrimentos. Alegramo-nos com
ela pela Ressureição de Jesus e
celebramos com alegria suas festas,
vamos, em peregrinação, aos seus
santuários e cantamos em seu louvor.
TODOS: Estamos certos de que ela
intercede por nós. Rogai por nós,
pecadores!
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Todas as gerações,
também a nossa, reconhecem que o
Todo Poderoso realizou maravilhas em
Maria, por isso todos a chamamos de
bem aventurada, bendita entre todas
as mulheres.
Cantemos: Mãezinha do Céu...
Ouçamos: Lucas 1,26-38
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Uma curiosidade: o
que será que Maria estava fazendo
na hora que o Anjo apareceu?
2. Por que o Anjo lhe chamou de
“cheia de graça”?
3.Expliquemos essa frase: “O Senhor
lhe dará o trono de Davi”

PRECE
TODOS: Mãe de Jesus e minha Mãe!
A ti a humanidade recorre em suas
necessidades e a invoca com
inúmeros nomes e títulos. Cada um
deles lembra o teu amor maternal
por um grupo de teus filhos, por um
lugar ou por todo um país. Lembra,
também, tua proteção em
momentos de dor, de doença ou de
alegria. Por toda parte, és
aclamada como Rainha, pois teus
filhos sentem em suas vidas tua
amorosa intercessão. Também eu
sou testemunha de que o Todo
Poderoso fez em ti maravilhas.
(Cada um invoca Maria sob um título)
e todos respondem: Rogai por nós,
hoje e sempre.
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Não temos a menor
dúvida de que Maria é nossa
intercessora junto de seu Filho Jesus.
Quantas
graças
recebemos,
diariamente, por meio dela.Que Maria
nos ajude a conservar essa devoção
e que saibamos agradecer a Deus,
que nos deu tão bela e doce
intercessora. Sabemos que é a ela
que todasas gerações chamarão “a
bem aventurada”. Até o próximo
encontro, na paz do Senhor!
CANTO: Maria, minha Mãe, Maria...

Maio de 2017
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Honrar Maria como Mãe de Nosso Senhor
pés do mensageiro...
Ouçamos: Lucas 2, 11-16

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e
irmãs da comunidade, sabemos
e acreditamos que Maria é a Mãe
de Jesus e temos por ela muito
amor e respeito. Muitos nos
acusam de adorá-la, mas isso
não é verdade, nós a veneramos
e adoramos somente a Deus
sobre todas as coisas.
Iniciemos, invocando o Espírito
Santo, para que nos ajude a
aproveitar bem esse encontro:
Vinde Espírito Santo... Em nome
do Pai...

PARTILHA
ANIMADOR: 1. Por que os
Anjos apareceram justamente
para os pastores?
2. Como explicar: Maria
guardava todas essas coisas
em seu coração?
3. Qual foi a reação dos
pastores?

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Pedimos perdão,
Senhor, pois sabemos que
grande é a Vossa misericórdia.
Nós, em nossa fragilidade,
caímos tantas vezes e, nem
sempre, conseguimos nos
levantar. Contamos com o auxílio
de Maria, Sua Mãe Imaculada,
para fazer chegar até Vós o
nosso pedido de perdão.
Imploramos o Vosso perdão, pela
Vossa infinita misericórdia.
TODOS(Cantando) Piedade,
piedade, piedade de nós (2
vezes)
LEITOR 1. Maria é criatura como
nós. Ela é, na fé, nossa Mãe e
honrar os pais é um dever nosso.
Biblicamente se trata de uma
atitude correta, pois ela própria
diz: “As gerações me chamarão
bem aventurada”. É uma maneira
de honrar a nossa Mãe que a
Igreja tem locais de peregrinação,
festas,
cânticos,
orações
marianas, como o Rosário, que é
uma síntese do Evangelho na
meditação de seus mistérios. A
veneração a Maria Santíssima
mostra o lugar que ela ocupa na
Igreja e na vida de cada cristão.
Depois de Cristo, ela ocupa o
lugar mais alto junto de Deus e
o mais perto de nós, seus filhos.
TODOS: Veneramos Maria,
pois é a Mãe de Deus e a
amamos porque somos seus
filhos.
LEITOR 2. A presença da Virgem
Maria em Israel era tão discreta
que passava despercebida aos
olhos de seus conterrâneos, mas
já brilhava diante de Deus. O
Concílio Vaticano II nos ajuda a

compreender o mistério de Maria, Mãe
de Deus. Mulher extraordinária que se
tornou Mãe de Jesus e é no mistério
de Cristo que se esclarece a sua
maternidade divina.Por um dogma de
fé, Maria foi confirmada como Mãe de
Deus e seu Filho, ao nascer, tornouse um de nós. Maria é o exemplo que
deve conduzir-nos ao Pai e desejar o
Espírito Santo.
TODOS: Maria intercede pela
unidade da família de Deus.
LEITOR 3. Nós, católicos, podemos
nos dirigir à Mãe de Deus, pedindo que
Ela interceda a Deus por nós. O
primeiro dia do ano é dedicado à
Confraternização Universal, o Dia
Internacional da Paz e é, nessa data,
que a Igreja celebra o Dia de Santa
Maria, Mãe de Deus. Cristo é a nossa
paz e Maria é a Senhora, cheia de graça
e de virtudes, concebida sem o pecado
original, Mãe de Deus e Mãe nossa e
está nos Céus em corpo e alma, pois
cremos na sua Assunção, quando foi
levada pelos Anjos para a glória eterna.
Maria, pela graça de Deus, foi exaltada

sobre todos os Anjos e sobre
todos os homens. Jesus,
enquanto Deus é gerado
eternamente e, enquanto
homem, nasceu da Santa
Maria. Ele nos deu Maria como
Mãe, quando do alto da Cruz,
disse ao discípulo amado: “Eis
aí a Tua Mãe” e à Mãe:”Eis aí o
teu filho”. E ele a levou para
casa e cuidou dela, e Maria,
cuida de nós.
TODOS: “A vós recorremos
Santa Mãe de Deus, não
desprezeis as nossas
súplicas
em
nossas
necessidades, mas livrainos de todos os perigos ó
Virgem gloriosa e bendita!”
PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Maria, é a Mãe
de Deus, porque Jesus é Deus,
faz parte da Trindade Santa, e
ela pensava e repensava os
acontecimentos da História da
Salvação, como centro deles.
Cantemos: Como são belos os

PRECE
TODOS: Mãe de Jesus e
minha Mãe. Tenho grandes
desejos em meu coração.
Quero viver para Cristo.
Ajuda-me a vencer o
desânimo. Ajuda-me a ser
mais forte do que tudo
aquilo que parece levar-me
ao fracasso. Ajuda-me a
acreditar que “para Deus
nada é impossível.” Confio
a ti tudo aquilo que está me
ameaçando. Cura-me dos
pecados e das fraquezas;
liberta-me da derrota e do
erro; protege-me do que
ameaça a minha saúde e a
vida. Confio-te aqueles que
enfrentam o desemprego, a
fome e o medo perante o
futuro. Confio-te a vocação
de cada homem e mulher.
Faz com que a vida de cada
um de nós dê frutos de
santidade. Amém!
Pai Nosso... Ave Maria...
Consagração
a
Nossa
Senhora
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Deus escolheu
Maria para ser a Mãe de Seu
Filho. O uso da expressão
“Maria, Mãe de Deus” foi
oficialmente autorizado no
Concílio de Éfeso, no século V.
Como cristãos, temos motivos
de sobra para celebrar Maria
como Mãe, Rainha e Senhora,
a Nossa Senhora. No seu
Evangelho, Marcos a apresenta
como “mulher do povo e
participante
de
sua
mentalidade.” Para nós, Maria
será sempre venerada, entre
muitos títulos, como a Mãe de
Deus e nossa.
CANTO: Maria de Nazaré...

2015
de de
2017
Junho
Maio
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Maria, Nossa Auxiliadora
finalidade de salvar a vida do
Menino, pois Herodes queria
matá-Lo. O Menino foi tirado das
garras de um rei sanguinário e
salvo para cumprir a Sua Missão.
Cantemos:
Meu
coração
transborda de amor...
Ouçamos: Mateus 2, 13-15

ACOLHIDA
ANIMADOR: Meus caros Irmãos
e Irmãs, estamos chegando ao
fim dos nossos Encontros do Mês
de Maio. Como foi bom falar
sobre Maria e a nossa devoção a
ela. Hoje, a veremos como a
auxiliadora
dos
nossos
problemas, das nossas dores.
Entreguemos tudo a ela.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...

PARTILHA
ANIMADOR: 1.Qual era a missão
de José nessa viagem?
2. Eles estavam preparados para
uma viagem desse tipo?
3. Essa fuga foi anunciada do
mesmo modo que a Anunciação
a Maria?

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Queremos, hoje,
pedir perdão a Deus pelas vezes
que não amamos suficientemente
a Sua Mãe e não Lhe
agradecemos por nos ter dado
tão grande presente. Perdão,
porque não reconhecemos que é
uma honra ter como Mãe aquela
que é a Sua Mãe. Perdão, Senhor
e
mostre-nos
a
Sua
misericórdia,que nunca se
esgota.
TODOS (Cantando) Perdão,
Senhor, tantos erros cometi...
LEITOR 1. Milhões de cristãos
dão testemunho de que Maria
intercede, pois, sendo Mãe de
Jesus é também nossa Mãe. As
boas mães se responsabilizam e
se preocupam por seus filhos e
essa mãe não foge à regra. Ainda
na terra, ela mobilizou-se junto
a Jesus pelos outros, como foi o
milagre das Bodas de Caná, em
que ela salvou um casal de noivos
de uma situação complicada, de
um vexame, pois, naquele tempo,
faltar o vinho era vergonhoso. Na
sala, no Dia de Pentecostes, ela
orava com os discípulos. Tudo
isso, porque o seu amor por nós
não acaba e ela nos acode em
nossas tribulações.

capítulo 19, nos diz: “A Mãe de
Jesus, a irmã da Mãe Dele, Maria
de Cléofas e Maria Madalena
estavam junto à Cruz. Jesus viu
a Mãe e, ao lado dela, o discípulo
que Ele amava. Então disse à Mãe
“ Eis aí o Teu Filho” e ao discípulo:
“Eis aí Tua Mãe”. Estas palavras
pronunciadas por Jesus na Cruz
, foram entendidas como uma
entrega de toda a humanidade.

TODOS: Maria é nossa Mãe,
invoquemo-la.

TODOS: Que Maria Auxiliadora
nos auxilie sempre.

LEITOR 2. Deus deu à
humanidade, não uma serva, mas
uma mãe e auxiliadora. Mãe que
cuida, com amor materno, dos
irmãos e irmãs de Jesus,
principalmente os que caminham
entre os perigos e as dificuldades
desta terra, até que alcancem a
felicidade eterna no Céu. O
Evangelho de São João, no

LEITOR 3. Maria é a mais terna
do gênero Humano, o refúgio dos
pecadores, a auxiliadora de todos
nós. Disse o Papa Bento XVI : “
No Céu temos uma Mãe. Estamos
em Deus e com Deus, ela está
próxima de nós. Ela conhece o
nosso coração, pode ouvir as
nossas orações, pode auxiliarnos com sua bondade materna e

a ela podemos nos dirigir em
todos os momentos.” Nossa
Senhora Auxiliadora é um título
dado à Virgem Maria pelo Papa Pio
V, em 1571. Dom Bosco foi o
maior devoto e propagador da
devoção a Nossa Senhora
Auxiliadora. A festa de Nossa
Senhora Auxiliadora só foi
instituída em 1816, pelo Papa Pio
VII. Nossa Senhora Auxiliadora foi
colocada à frente da obra
educacional de Dom Bosco,
reforçando e divulgando a
devoção por ela.
TODOS:
Nossa
Senhora
Auxiliadora, rogai por nós.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Acreditando em um
sonho, que, na realidade era
verdade, José e Maria, partiram
com o Menino Jesus, para uma
viagem longa pelo deserto, com a

PRECE
TODOS: Ó Maria, Mãe de Jesus
e nossa Mãe, Senhora
Auxiliadora, te contemplamos
aos pés da Cruz. Enquanto
Teu Filho agonizava, Ele te
confiou a Igreja. Então o Teu
coração abrasou-se para
acolhê-la: acalentaste a Igreja
nascente e a amparaste com
a oração e com a Palavra; e a
fortaleceste com sua vida
exemplar.
Como
Mãe
carinhosa do Céu vela sobre
todo o povo de Deus e seus
pastores. Por ti, a fé se
conserva no mundo, muitos se
santificam e as forças do mal
são
vencidas.
Ó
Mãe
Auxiliadora, tão grande e tão
humilde, aumenta em nós a
bondade de coração, a doçura
e a fortaleza. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: A coroa de Nossa
Senhora Auxiliadora, simboliza a
sua realeza: Ela é Rainha por
vontade de Deus. O manto azul,
com sua origem celestial,
simboliza a verdade. A túnica
vermelha, o sangue de Cristo; o
cetro, o poder real. A coroa do
Menino Jesus é a realeza da
bondade, da misericórdia, do
amor, do perdão. nós o amor de
Deus sob todos nomes.
Até o próximo Mês, se Deus
quiser. Vamos nos dar o abraço
da Paz, louvando Maria que é a
Rainha da Paz .
CANTO: Dai-nos a bênção, ó,
Mãe querida...

