
Informativo Nossa Senhora do Brasil | Outubro/Novembro - 2017 • 1

IN
FO

R
M

A
TI

V
O

 N
O

SS
A

 S
EN

H
O

R
A

 D
O

 B
R

A
SI

L 
An

o 
8 

• E
di

çã
o 

46
 • 

O
ut

ub
ro

/N
ov

em
br

o 
—

 2
01

7

NESTA EDIÇÃO

MÃE DE DEUS: DIÁLOGO COM NOSSA SENHORA [2], LITURGIA: A MÚSICA LITÚRGICA, O CORAL DA NOSSA SENHORA DO BRASIL [4],
CAPA: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA: 300 ANOS DA RAINHA E PADROEIRA DO BRASIL [6],

FINADOS: DIA DOS FÉIS DEFUNTOS [9], SANTOS DA IGREJA: SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, PADROEIRO DO BRASIL [12],
GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO: FAZEI TUDO O QUE ELE VOS DISSER! [13], PARA LER: OS SANTOS ANJOS DA GUARDA [14],

ACONTECEU: [15], EXPEDIENTE: PAROQUIAL E PASTORAL, PROCLAMAS [16]



2 • Informativo Nossa Senhora do Brasil | Outubro/Novembro - 2017

MÃE DE DEUS

DIÁLOGO COM
NOSSA SENHORA

T ocou a campainha de casa 
logo cedo; ao atender, vi que 
era ela: sorriso nos lábios, le-

vemente cobertos por um batom, con-
junto de saia e blusa, bem composta. 
Convidei-a para entrar, tomar um café. 
Com toda delicadeza, ela me convidou 
para irmos juntas à Santa Missa. En-
trei em êxtase e pensei: “Imagina eu ir 
assistir à Santa Missa com a Virgem?”.

Faltando algumas quadras para 
chegarmos à igreja, notei que se 
mantinha em silêncio, preparando 
o coração e a alma para o Santo Sa-
crifício. Ao entrar na Igreja Sagrado 
Coração de Jesus, fez uma genufle-
xão pausada e percebi que balbu-
ciava algumas palavras, como uma 
jaculatória. Sentou-se em um banco 
sem se preocupar muito em escolher 
o melhor lugar, ajoelhou-se e come-
çou a oferecer a Missa.

Pensei: “Quanta diferença! Pessoas 
saudáveis que entram na igreja e fa-
zem meia genuflexão; outras entram 
direto, sem cumprimentar o Santíssi-
mo, preocupadas em escolher os me-
lhores lugares; ‘comadres e compadres’ 
que chegam a pé conversando, entram 
falando alto e o assunto só termina 
quando o sacerdote inicia a missa; jo-
vens com aquele jeito: ‘E aí, belê?’”.

Enquanto transcorria a Santa 
Missa, percebi que ela estava total-
mente recolhida, bem unida ao Seu 
Filho e à Santíssima Trindade. No 
momento em que se aproximava 
para a Comunhão, senti em seus 
olhos uma forte emoção e pura fe-
licidade por receber Jesus. E até a 
Ação de Graças deixava transparecer 
só abandono e adoração.

Ao sairmos, nós nos sentamos em 
uma praça para conversar, ou me-
lhor, para ela me ensinar:

– Filha, não se preocupe, a dife-
rença dos tempos está somente na 
modernização, em Nazaré existiam 
os príncipes dos sacerdotes, cobra-
dores de impostos e outros. Quero 
lhe dizer que nada disso importa 
para mim, pois desde criança apren-
di com meus pais a seguir a Deus, a 
ser desprendida; de resto, tive uma 
vida humilde, comum. Foi por isso 
que Deus me escolheu para ser a 
Mãe de Jesus, porque estava em ora-
ção. O importante para encontrar-
mos a Deus no meio desse barulho 
da modernidade é mantermos o si-
lêncio interior e, quando pudermos, 
o exterior também. O silêncio é o cli-
ma que torna possível o pensamento 
profundo, quem fala demasiado dis-
sipa o coração e leva-o a perder tudo 

o que é valioso no seu interior. Deus 
habita na nossa alma em graça e é aí 
que devemos procurá-Lo, escutá-Lo, 
pois nos fala; só poderemos enten-
dê-Lo se tivermos o ouvido atento e 
o coração limpo e para isso devemos 
fazer silêncio. Devemos nos esforçar, 
também, por termos maior cons-
ciência da Sua proximidade, para 
que O tendo mais presente procure-
mos conviver mais com Ele, fazendo 
com que o Seu amor cresça em nós. 
Por esse motivo é preciso procurar 
Cristo na Palavra e no Pão, na Euca-
ristia e na oração, tratá-Lo como se 
trata a um amigo, um ser real e vivo, 
porque ressuscitou. Também temos 
que nos esforçar para ser fiéis sempre 
e a fidelidade se consegue quando 
mantemos a presença de Deus.

– E o que tem a ver, o Espírito 
Santo me manda repetir a toda hora: 
“trabalhar e rezar”...?

– Trabalhando e rezando você 
conseguirá uma vida contemplativa, 
manterá a retidão de intenção e con-
seguirá a fidelidade de que lhe falei. 
Quando trabalhamos com retidão, 
conseguimos fazer com que as nos-
sas tarefas tenham começo, meio e 
fim e também que sejam pausadas, 
sem entrar no perfeccionismo e ati-
vismo, que nos afastam de Deus. E, 
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– O que o ser humano faz com maior 
facilidade e não tem noção do perigo é 
quanto a julgar as pessoas, não é ?

– Quando se entretêm a julgar o 
modo de agir dos outros é fácil que 
a imaginação comece a emitir juízos 
negativos e pouco objetivos porque, 
quando não se olha para os outros 
com compreensão, com desejo de 
ajudá-los, passa-se a ter deles uma 
visão injustamente parcial, julga-se 
a conduta com frieza, sem perceber 
que podem ter tido motivos para 
agir como agiram ou atribuem-se, 
gratuitamente, a essas pessoas in-

tenções distorcidas ou que não são 
tão boas. Somente Deus penetra as 
coisas ocultas, só Ele lê a verdade 
nos corações e dá o verdadeiro valor 
a todas as circunstâncias. O pior é 
considerar de pouca importância e, 
caso se trate de matéria grave, pode-
-se chegar ao pecado mortal.

se enquanto trabalhamos oferece-
mos tudo a Deus e vamos conver-
sando com Ele, não damos margem 
aos nossos pensamentos para ima-
ginações vãs, pensamentos inúteis 
que se convertem em verdadeiras 
ocasiões de pecado. 

Claro que certos fatos aconteci-
dos em minha vida se gravaram mais 
profundamente em minha memória 
do que outros e até me afetaram e 
surpreenderam mais intensamente 
do que outros, mas procurei nunca 
registrá-los em minha memória e sim 
ponderá-los em meu coração.

– E o que é ponderar no coração?

– É viver interiormente, é exercitar 
continuamente as potências interio-
res e aperfeiçoá-las, é ir-se enchendo 
de conteúdo com referência ao plano 
de Deus e dentro da trama da vida 
cotidiana. Filha, viva sempre con-
tente. Ore sem interrupção e tenha 
a certeza de que com a oração tudo 
se alcança de Deus, tudo o que lhe é 
necessário para viver como uma boa 
filha de Deus e para superar o que 
tentar afastá-la dessa vida santa.

Após a morte e o sepultamento de 
Jesus, a única luz de esperança que 
não se apagou, que continuou a bri-
lhar, foi a do meu coração. Por isso 
peço a você, como pedi aos servos 
em Caná: faça tudo o que Ele lhe dis-
ser. Ele ficará sempre junto de você 
para ajudá-la a cumprir sua missão.

– Sim, Santa Maria, vida, doçura e 
esperança nossa, rogai por nós, os pe-
cadores, agora e na hora de nossa mor-
te. Amém! E quanto ao Terço diário?

– Fico muito feliz quando escuto 
a oração do Rosário, as ave-marias 
são rosas que ao concluírem cada 
dezena estão me entregando como 
um ramalhete. Mas, quero que sai-
bam que essas orações vão mais 
além, pois vocês estão me ajudando 
a redimir o mundo, a salvar almas 
até mesmo as do purgatório.

Filha, a verdade é que a humani-
dade foi abraçada pelo Abba de Je-
sus e pelo Espírito Santo. É disso que 
trata a vinda de Jesus. Na verdade, a 
adoção de vocês já aconteceu em Je-
sus. E o Pai nos abençoou com essa 
vida em Jesus, assim como Ele a pla-
nejou tempos atrás. Em Jesus, vocês 
foram adotados na vida da Trindade, 
isto é, já eram conhecidos, valoriza-
dos e amados no coração do Pai des-
de a eternidade e não estão aqui por 
acaso, mas de acordo com o plano e 
desígnio Dele, porque Jesus não é o 
plano alternativo que o Pai, o Filho 
e o Espírito Santo rapidamente con-
ceberam e implementaram após o 
fracasso do plano original em Adão. 
Jesus é o primeiro, o original, o úni-
co plano, Ele é o Alfa e o Ômega, o 
início e o fim. Portanto, a ascensão 
de Jesus não foi uma ideia posterior, 
mas o objetivo da criação. Jesus em 
Seu Pai e vocês em Jesus não são 
um ajuste parcial, mas o sonho da 
Santíssima Trindade desde antes da 
criação do mundo. E, para que se 
realize a completa penetração de ser 
divino, a alma deve estar desvenci-
lhada de qualquer outro ser, deve es-
tar vazia de todas as criaturas e até de 
si própria. O amor, em sua realização 
plena, consiste na união pela entrega 
livre e mútua: é essa a vida interior 
da Santíssima Trindade. Ela já foi ao 
encontro de vocês em suas cabanas 
e os três armaram suas tendas den-
tro da alma de vocês a partir do mo-
mento que eu disse ao anjo “Faça-se”.

Filha, muitos se formam a bordo 
de embarcações que, se não recebe-
rem correção de curso, encalharão 
na praia da irrelevância crescente, 
enquanto o mundo segue sedento de 
Deus e parte da humanidade dorme 
na grande tristeza. Essa correção de 
curso conseguirão receber sempre 
que estiverem apoiados em mim, 
que sou a Estrela Guia.

CECÍLIA REIS

“Fico muito feliz 
quando escuto a 

oração do Rosário, 
as ave-marias 

são rosas que ao 
concluírem cada 
dezena, estão me 
entregando como 

um ramalhete. Mas, 
quero que saibam 
que essas orações 

vão mais além, 
pois vocês estão me 
ajudando a redimir 
o mundo, a salvar 

almas até mesmo as 
do purgatório.”
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LITURGIA

A MÚSICA LITÚRGICA
O CORAL DA NOSSA SENHORA DO BRASIL

Piedade que o canto suscita

“Q    uem canta bem, reza 
duas vezes.”1 Com tais 
palavras iniciamos esta 

breve exortação, para que os fiéis sejam 
sensibilizados do bem que o canto litúr-
gico faz à alma. A música não faz par-
te da celebração – e não é um simples 
adorno –, mas é a própria celebração. 
Santo Agostinho2 escreve: “Lembro-
-me das lágrimas que derramei ao 
ouvir os cantos de Tua Igreja, nos 
primórdios de minha conversão, e 
que ainda agora me comovem, não 
tanto com o canto, mas com as le-
tras cantadas, voz clara e modulações 
apropriadas e reconheço novamente 
a grande utilidade desse costume”. 

A equipe da Pastoral da Música da 
Paróquia Nossa Senhora do Brasil 
iniciou os trabalhos há cerca de um 
ano, com o coro dominical que serve 

a Missa das 18h30 e atualmente con-
ta com 30 membros fixos, que são 
paroquianos sem nenhuma forma-
ção musical e que perceberam, logo 
nos primeiros ensaios, essa mesma 
alegria de Santo Agostinho de cantar 
para Deus, oferecendo, por amor ao 
Senhor, suas humildes vozes. 

A participação da assembleia

As vozes ensaiadas buscam uma 
participação mais ativa dos fiéis, 
cantando os refrãos das músicas e, 
para isso, o novo formato do coro 
da paróquia pretende cumprir com 
o objetivo da música sacra que é a 
glória de Deus e a santificação dos 
fiéis e isso é buscado por meio de 
músicas de fácil aprendizado, cuida-
dosamente selecionadas. O estilo é 
sempre com músicas de refrãos cur-
tos e bem simples, que não exigem 
conhecimento musical e tampouco 

técnica vocal aprimorada, de modo 
que a assembleia possa cantar junto 
com o coro. A grande maioria das 
músicas é cantada no formato do 
salmo, em que o refrão é entoado 
uma vez e a assembleia toda repete 
na sequência, de modo “que os fiéis 
não assistam à Missa rezada ‘como 
espectadores estranhos e mudos’, 
mas tenham a mesma partici-
pação que é requerida por tão 
grande mistério”3. Por isso é muito 
emocionante ouvir uma assembleia 
que corresponde aos cantos do coro 
calorosamente, participando nos re-
frãos, juntando-se à voz dos anjos e 
dos santos para o louvor a Deus.

O estilo das músicas

Além da forma musical apro-
priada é necessário que a beleza da 
música também favoreça a oração 
porque “nada, pois, deve suceder 
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O apostolado exercido

O Papa Venerável Pio XII coloca 
que todos os que participam ou co-
laboram com a música da igreja “sem 
dúvida exercitam um verdadeiro e 
real apostolado, mesmo de modo 
vário e diverso, e por isso receberão 
em abundância, de Cristo Nosso 
Senhor, as recompensas e as honras 
reservadas aos apóstolos, à medida 
que cada um houver desempenha-
do fielmente o seu cargo. Por isso,es-

Referências:

1. Frase atribuída a Santo Agostinho. 
2. No capítulo XXXIII do livro X, Confissões. 
3. Instrução da Sagrada Congregação dos Ritos 
sobre a Música Sacra e a Sagrada Liturgia, item 
28.
4. São Pio X na introdução do motu proprio Tra 
le sollecitudini, de 1903.
5. Quirógrafo do Sumo Pontífice João Paulo II 
sobre a música sacra, no centenário do motu 
proprio.
6. Encíclica Musicae sacrae disciplina de Pio XII 
sobre a música sacra, item 17.

DANILLO FERREIRA

no templo que perturbe ou, sequer, 
diminua a piedade e a devoção 
dos fiéis, nada que dê justificado 
motivo de desgosto ou de escânda-
lo, nada, sobretudo, que direta ou 
indiretamente ofenda o decoro e a 
santidade das sacras funções e seja 
por isso indigno da casa de oração 
e da majestade de Deus”4. Desde 
tempos remotíssimos o canto gre-
goriano é reconhecido como o canto 
próprio da Igreja Romana e diversos 
documentos magisteriais que tratam 
da música sacra aduzem que o canto 
gregoriano ocupa, na liturgia, o pri-
meiro lugar entre os estilos musicais, 
chegando à sua plenitude quando 
diz que “com razão, estabelece-se 
a seguinte lei geral: uma composi-
ção religiosa será tanto mais sacra e 
litúrgica quanto mais se aproxima 
do andamento, inspiração e sabor 
da melodia gregoriana, e será tanto 
menos digna do templo quanto mais 
se afastar daquele modelo”. Isso se 
prova muito latente ainda nos dias 
atuais, já que, mesmo muitos anos 
após o Concílio Vaticano II – no ano 
de 2003, precisamente –, São João 
Paulo II escreveu, de próprio punho, 
que “o canto gregoriano, portan-
to, continua a ser também hoje um 
elemento de unidade da liturgia 
romana”5. Buscamos, desse modo, 
executar ao menos uma pequena 
peça nesse estilo em todas as Missas 
cantadas pelo coro da paróquia.

timem eles grandemente essa sua 
incumbência, em virtude da qual 
não são apenas artistas e mestres 
de arte, mas também ministros de 
Cristo Nosso Senhor e colaborado-
res no apostolado e esforcem-se por 
manifestar também pela conduta 
da vida a dignidade do seu ofí-
cio”6. Que alegria ouvir palavras tão 
encorajadoras como essas! E quan-
tas pessoas não sabem os benefícios 
pessoais, além dos espirituais, que o 
canto durante a missa propicia! 

O convite

Venha cantar conosco! Precisamos 
de paroquianos com ou sem conhe-
cimento musical, mesmo que nunca 
tenham cantado, e que possam expe-
rimentar por ao menos quatro sema-
nas os benefícios do canto. Ensaios às 
quartas-feiras das 19h30 às 21h30 e 
opção de horário para cantar as Mis-
sas dominicais, com chegada às 11h 
para cantar às 12h30 ou chegada às 
17h para cantar às 18h30.

“Lembro-me das 
lágrimas que derramei 

ao ouvir os cantos 
de Tua Igreja, nos 

primórdios de minha 
conversão, e que ainda 

agora me comovem, 
não tanto com o 

canto, mas com as 
letras cantadas, voz 
clara e modulações 

apropriadas e 
reconheço novamente 

a grande utilidade 
desse costume.”

(Santo Agostinho)
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CAPA

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA: 
300 ANOS DA RAINHA E PADROEIRA DO BRASIL

“Q ue Nossa Senhora Apare-
cida, a quem o imperador 
dom Pedro I consagrou o 

Brasil na ocasião da independência, 
vele solícita sobre o nosso futuro”, as-
sim nos lembrou Dom Luiz de Orleans 
e Bragança, chefe da Casa Imperial 
do Brasil, nas comemorações de 7 de 
setembro, recentemente.

É interessante observar quanto 
podemos ir mais adiante quando re-
corremos à proteção da Mãe de Deus 
e nossa mãe, Maria Santíssima. Dom 
Pedro I, sem dúvida, tinha plena cons-
ciência da poderosa intercessão da 
Virgem Maria na história humana e 
no futuro das nações e não se furtou 
a pedir sua solícita atenção maternal. 

A história registra que dom Pedro, 
então príncipe regente, viajando do 
Rio de Janeiro para São Paulo, quis 
deter-se diante da imagem da Apa-
recida para pedir aos pés da imagem, 

encontrada em 1717, no Rio Paraíba, 
a sua proteção. A situação política da 
época impunha-lhe muitas pressões 
por parte de seus compatriotas para 
que proclamasse a nossa independên-
cia de Portugal. Uma decisão difícil e 
de profundo impacto em nossas vidas. 

O príncipe regente prometeu con-
sagrar o Brasil à Senhora da Concei-
ção em sua oração, realizada em 22 de 
agosto de 1822. 15 dias depois, a 7 de 
setembro, na colina do Ipiranga, em São 
Paulo, nascia o Brasil independente, 
pelo brado do príncipe que assim se tor-
nava nosso primeiro Imperador. Dom 
Pedro I cumpriu sua promessa: o Brasil 
tornou-se independente sob a pro-
teção de Nossa Senhora Aparecida.

Oficialmente, a Igreja Católica deu 
a Nossa Senhora da Conceição Apare-
cida o título de padroeira do Brasil em 
16 de julho de 1930, quando o então 
Papa Pio XI atendeu às súplicas dos 

bispos brasileiros. Em seu decreto, 
dizia o Santo Padre:

“Na plenitude de nosso poder apos-
tólico, pelo teor das presentes Letras, 
constituímos e declaramos a Beatís-
sima Virgem Maria concebida sem 
mácula, sob o título de Aparecida, 
Padroeira Principal de todo o Brasil 
diante de Deus, acrescentando os pri-
vilégios litúrgicos e as outras honras 
que pelo costume competem aos Pa-
droeiros dos lugares principais.(...)”.

“Concedendo isto para promover 
o bem espiritual dos fiéis no Brasil e 
para aumentar cada vez mais a sua 
devoção à Imaculada Mãe de Deus, 
decretamos que as presentes Letras 
são e permanecerão sempre firmes 
e eficazes, e surtirão seus plenos e 
inteiros efeitos”.

Foram anos de devoção a Nossa Se-
nhora Aparecida, propagados graças 
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a uma explicação racional; no povo, 
pelo contrário, o mistério entra pelo 
coração. Na casa dos pobres, Deus 
encontra sempre lugar”.

“Os pescadores agasalham: reves-
tem o mistério da Virgem pescada, 
como se ela tivesse frio e precisasse 
ser aquecida. Deus pede para ficar 
abrigado na parte mais quente de nós 
mesmos: o coração. Depois é Deus 
que irradia o calor de que precisamos, 
mas primeiro entra com o subterfú-
gio de quem mendiga. Os pescadores 
cobrem o mistério da Virgem com 
o manto pobre da sua fé. Chamam 
os vizinhos para verem a beleza en-
contrada; eles se reúnem à volta dela; 
contam as suas penas em sua presença 
e lhe confiam as suas causas. Permitem 
assim que possam implementar-se 
as intenções de Deus: uma graça, de-
pois a outra; uma graça que abre para 
outra; uma graça que prepara outra. 
Gradualmente Deus vai desdobrando 
a humildade misteriosa de Sua força”.

E continuou Francisco: “Há muito 
para aprender nessa atitude dos pes-
cadores. Uma Igreja que dá espaço 
ao mistério de Deus; uma Igreja que 
alberga de tal modo em si mesma esse 
mistério que ele possa encantar as 
pessoas, atraí-las. Somente a beleza 
de Deus pode atrair. O caminho de 
Deus é o encanto que atrai. Deus fa-
z-Se levar para casa. Ele desperta no 
homem o desejo de guardá-Lo em sua 
própria vida, na própria casa, em seu 
coração. Ele desperta em nós o desejo 
de chamar os vizinhos para dar-lhes 
a conhecer a Sua beleza. A missão 
nasce precisamente dessa fascinação 
divina, dessa maravilha do encontro. 
Falamos de missão, de Igreja mis-
sionária. Penso nos pescadores que 
chamam seus vizinhos para verem o 
mistério da Virgem, sem a simplici-
dade do seu comportamento, a nossa 
missão está fadada ao fracasso”.

“A Igreja tem sempre a necessidade 
urgente de não desaprender a lição 
de Aparecida; não a pode esquecer. 

destinados a desaparecer. A Igreja não 
pode descurar esta lição: ser instru-
mento de reconciliação.

Os pescadores não desprezam o 
mistério encontrado no rio, embora 
seja um mistério que aparece incom-
pleto. Não jogam fora os pedaços do 
mistério. Esperam a plenitude. E esta 
não demora a chegar. Há aqui algo de 
sabedoria que devemos aprender. Há 
pedaços de um mistério, como partes 
de um mosaico, que vamos encontran-
do. Nós queremos ver muito rápido 
a totalidade; Deus, pelo contrário, 
faz-Se ver pouco a pouco. Também a 
Igreja deve aprender essa expectativa”.

“Depois, os pescadores trazem 
para casa o mistério. O povo simples 
tem sempre espaço para albergar o 
mistério. Talvez nós tenhamos redu-
zido a nossa exposição do mistério 

“Veem então 
a imagem da 

Imaculada 
Conceição. 

Primeiro, o corpo, 
depois, a cabeça, 

em seguida, a 
unificação de 

corpo e cabeça: a 
unidade. Aquilo 

que estava 
quebrado retoma

a unidade.”
(Trecho do discurso

do Papa Franscico durante 
sua visita apostólica ao 
Brasil, por ocasião da
28° Jornada Mundial

da Juventude, em
27 de julho de 2013)

aos milagres que a cercaram desde seu 
encontro no Rio Paraíba, na Vila de 
Guaratinguetá, em outubro de 1717 
pelos pescadores Domingos Gar-
cia, João Alves e Felipe Pedroso.

O nome “Aparecida” deve-se ao 
fato de o pescador Felipe Pedroso 
ter levado consigo a imagem mila-
grosamente encontrada, a imagem 
“aparecida”, como diziam, para a sua 
casa, onde a conservou por mais ou 
menos 15 anos. Depois disso, fez pre-
sente dela a seu afilhado Atanásio, o 
qual construiu um tosco altar e nele 
colocou a imagem “aparecida”.

Desde então, a fama dos milagres 
e das graças alcançadas foi ganhando 
regiões cada vez mais distantes e de 
todas elas começaram a vir peregrinos 
em romaria para venerar a Imagem 
da Virgem Aparecida.

Na história recente, o Papa Francis-
co, em sua primeira viagem apostólica, 
por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude de 2013, na cidade do Rio 
de Janeiro, a exemplo do que havia 
feito o imperador dom Pedro I, recor-
reu à proteção de Maria, nossa Mãe, 
pelo bom êxito da Jornada Mundial 
da Juventude e colocou aos seus pés a 
vida do povo latino-americano.

Aparecida: chave de leitura para 
a missão da Igreja

“Em Aparecida, Deus ofereceu ao 
Brasil a sua própria Mãe. Mas, em 
Aparecida, Deus deu também uma li-
ção sobre Si mesmo, sobre o Seu modo 
de ser e agir”, disse o Papa Francisco 
em discurso ao Episcopado Brasileiro.

Nesse mesmo discurso, proferido 
em junho de 2013, o Papa dizia-nos: 

“Há um ensinamento que Deus quer 
nos oferecer. Sua beleza refletida na 
Mãe, concebida sem pecado original, 
emerge da obscuridade do rio. Em 
Aparecida, logo desde o início, Deus 
dá uma mensagem de recomposição 
do que está fraturado, de compactação 
do que está dividido. Muros, abismos, 
distâncias ainda hoje existentes estão 
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As redes da Igreja são frágeis, talvez 
remendadas; a barca da Igreja não tem 
a força dos grandes transatlânticos que 
cruzam os oceanos. E, contudo, Deus 
quer se manifestar justamente por 
nossos meios, meios pobres, porque 
é sempre Ele que está agindo”.

A Igreja Católica dedica o dia 12 de 
outubro, feriado nacional no Brasil, 
a Nossa Senhora da Conceição Apa-
recida. Uma data em que devemos 
intensificar nossas orações e nosso 
trato filial com a Mãe de Deus e nossa 
Mãe, Maria Santíssima.

Agora, em outubro de 2017, cele-
bramos 300 anos dessa aparição que 
tanto marcou o Brasil ao longo de três 
séculos e, a bem da verdade, sempre 

está presente em nossas vidas desde 
o descobrimento do Brasil.

Aparecida surgiu em um lugar de 
cruzamento, ainda nos lembra o Papa 
Francisco. “A estrada que ligava Rio, 
a capital, com São Paulo, a província 
empreendedora que estava nascendo, 
e Minas Gerais, as minas muito co-
biçadas pelas cortes europeias: uma 
encruzilhada do Brasil colonial. 
Deus aparece nos cruzamentos”. No-
vamente, o Brasil parece estar numa 
encruzilhada. Logo, tenhamos a plena 
convicção de que não estamos sozi-
nhos neste momento de escolhas para 
o futuro da nação.

“Me disseram, porém, que eu viesse 
aqui”, canta Renato Teixeira na belíssi-

ma música Romaria. “Para pedir em 
romaria e prece/Paz nos desaventos.” 
Sem dúvida, um dos versos mais bo-
nitos dedicados a Nossa Mãe, Maria 
Santíssima, registrado em nossa músi-
ca popular sertaneja. “Como eu não sei 
rezar, só queria mostrar/ Meu olhar, 
meu olhar, meu olhar”.

Basta apenas um olhar para que 
Nossa Senhora Aparecida “vele solícita 
sobre o nosso futuro”. Basta apenas um 
olhar! É preciso darmos graças a Nosso 
Senhor Jesus Cristo por ter nos dado a 
Sua Mãe, Maria Santíssima, como Pa-
droeira do Brasil entre os “rios e a lama 
da história”. Uma graça que sempre pre-
cisamos agradecer, a todo o momento.

Que Nossa Senhora Aparecida, Ra-
inha e Padroeira do Brasil, continue a 
estender o seu olhar sobre o chão de 
nossas vidas, sobre nós e nossos lares, 
sobre a nossa pátria e o seu futuro, e a 
confirmar-nos na unidade.

ALECSANDRO ARAUJO DE 
SOUZA
Referências:
Rainha do Brasil – A maravilhosa história e os 
milagres de Nossa Senhora Conceição Aparecida. 
Gustavo Antônio Solimeo e Luiz Sérgio Solimeo. 
Editora Diários das Leis Ltda.
Visita Apostólica do Papa Francisco ao Brasil por 
ocasião da XXVIII Jornada Mundial da Juventude. 
Encontro com o Episcopado Brasileiro. Discurso 
do Santo Padre. 27 de julho de 2013.

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida
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FINADOS

CATEQUESE

DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS

D epois de ter celebrado a So-
lenidade de Todos os Santos, 
a Igreja nos convida hoje a 

comemorar todos os fiéis defuntos, a 
voltar o nosso olhar a tantos rostos que 
nos precederam e que concluíram o ca-
minho terreno. Na audiência deste dia, 
então, gostaria de propor-vos alguns 
simples pensamentos sobre a realidade 
da morte, que para nós cristãos é ilu-
minada pela ressurreição de Cristo e 
para renovar a nossa fé na vida eterna.

Como eu já dizia ontem no An-
gelus, nestes dias nos dirigimos ao ce-
mitério para rezar pelas pessoas caras 
que nos deixaram, visitamo-nas para 
exprimir a elas, mais uma vez, o nosso 
afeto, para senti-las ainda próximas, 
recordando também, deste modo, 
uma parte do Credo: na comunhão 
dos santos existe uma estreita liga-
ção entre nós que caminhamos ainda 
nesta terra e tantos irmãos e irmãs 
que já atingiram a eternidade.

Desde sempre o homem se preo-
cupou com seus mortos e procurou 
dar-lhes uma espécie de segunda 
vida por meio da atenção, do cuida-

do e do afeto. De certo modo existe 
um desejo de conservar o que deixa-
ram como experiência de vida e, pa-
radoxalmente, como esses viveram, 
o que amaram, o que tiveram, o que 
esperaram e que coisa detestaram, 
algo que descobrimos olhando as 
tumbas, diante das quais se multipli-
cam as recordações, que são quase 
um espelho do mundo deles.

Por que é assim? Porque, apesar de 
a morte ser um tema quase proibido 
na nossa sociedade, e exista a tentati-
va contínua de tirar da nossa mente 
nem que seja somente o pensamento 
da morte, ela está relacionada com 
cada um de nós, relacionada com o 
homem de cada tempo e de cada es-
paço. E, diante desse mistério, todos, 
também inconscientemente, procu-
ramos algo que nos convide a espe-
rar, um sinal que nos dê consolação, 
que nos abra algum horizonte, que 
nos ofereça ainda um futuro. A es-
trada da morte, na realidade, é uma 
vida de esperança e percorrer os 
nossos cemitérios, como também ler 
aquilo que está escrito sobre as tum-

bas, é cumprir um caminho marca-
do pela esperança da eternidade.

Mas, perguntamo-nos: por que 
temos tanto medo diante da morte? 
Por que a humanidade, em grande 
parte, nunca se dispôs a acreditar 
que além da morte não existe sim-
plesmente o nada? Diria que as res-
postas são múltiplas: temos medo 
diante da morte porque temos medo 
do nada, esse medo de partir em di-
reção a algo que não conhecemos, 
que nos é desconhecido. E, então, 
existe em nós um sentido de rejeição 
porque não podemos aceitar que 
tudo aquilo de belo e de grande que 
foi realizado durante uma existência 
inteira seja de repente apagado, caia 
no abismo do nada. Sobretudo, nós 
sentimos que o amor chama e pede 
eternidade e não é possível aceitar 
que isso seja destruído pela morte 
em um só momento.

Ainda, temos medo diante da 
morte porque, quando nos encon-
tramos rumo ao fim da existência, 
existe a percepção de que existe um 
juízo sobre as nossas ações, sobre 
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como conduzimos a nossa vida, so-
bretudo sobre os pontos de sombra, 
que, com habilidade, sabemos e ten-
tamos remover da nossa consciên-
cia. Diria que exatamente a questão 
do juízo é geralmente subtendida no 
cuidado do homem de todos os tem-
pos pelos defuntos, na atenção em 
relação às pessoas que foram signifi-
cativas para ele e que não estão mais 
ao seu lado no caminho da vida ter-
rena. Em certo sentido, os gestos de 
afeto, de amor que circundam o de-
funto são um modo para protegê-lo 
na convicção que esses não fiquem 
sem afeto no juízo. Isso podemos co-
lher na maior parte das culturas que 
caracterizam a história do homem.

Hoje o mundo se tornou, ao me-
nos aparentemente, muito mais 
racional, ou melhor, difundiu-se a 
tendência de pensar que todas as rea-
lidades devem ser afrontadas com 
os critérios da ciência experimental 
e que à grande questão da morte se 
deve responder não tanto com a fé, 
mas partindo dos conhecimentos 
experimentais, empíricos. Desse 
modo, nem se dá conta de que des-
se modo se pode cair em formas de 
espiritismo, na tentativa de ter qual-
quer contato com o mundo além da 
morte, quase imaginando que existe 
uma realidade que, no fim, seria uma 
cópia do presente.

Caros amigos, a Solenidade de 
Todos os Santos e a Comemoração 
de Todos os Fiéis Defuntos nos di-
zem que somente quem pode reco-

nhecer uma grande esperança na 
morte pode também viver uma vida 
a partir da esperança. Se nós reduzi-
mos o homem exclusivamente à sua 
dimensão horizontal, ao que se pode 
perceber empiricamente, a mesma 
vida perde o seu sentido profundo. 
O homem tem necessidade de eter-
nidade e toda outra esperança para 
ele é muito breve, muito limitada. O 
homem é explicável somente se exis-
te um amor que supera todo isola-
mento, também aquele da morte, em 
uma totalidade que transcende tam-
bém o espaço e o tempo. O homem 
é explicável, encontra seu sentido 
mais profundo, somente se existe 
Deus. E nós sabemos que Deus saiu 
da Sua distância e Se fez próximo, 
entrou na nossa vida e nos disse: “Eu 
sou a ressurreição e a vida, quem crê 
em Mim, também se morrer viverá, 
aquele que vive e crê em Mim não 
morrerá eternamente.”

Pensemos um momento na cena 
do Calvário e reescutemos as pala-
vras que Jesus, do alto da cruz, dirige 
ao homem que está à sua direita: “Em 
verdade eu te digo: hoje mesmo es-
tarás comigo no Paraíso”. Pensemos 
nos dois discípulos na estrada de 
Emaús, quando, depois de ter per-
corrido uma parte da estrada com 
Jesus ressuscitado, reconhecem-No 
e partem para Jerusalém para anun-
ciar a Ressurreição do Senhor. À 
mente retornam com renovada cla-
reza as palavras do Mestre: “Não se 
perturbe o vosso coração. Tenhais 

fé em Deus e tenhais fé também em 
Mim. Na casa do Pai existem muitas 
moradas. Se não, jamais vos teria 
dito: ‘Vou a preparar-vos um lugar’”.

Deus Se mostrou verdadeiramen-
te, tornou-Se acessível, tanto amou 
o mundo ao ponto de dar Seu filho 
único, a fim de que aquele que Nele 
crer não se perca, mas tenha a vida 
eterna e, no supremo ato de amor da 
cruz, imergindo no abismo da mor-
te, venceu-a, é ressuscitado e abriu 
também a nós as portas da eternida-
de. Cristo nos sustenta através a noite 
da morte que Ele mesmo atravessou. 
É o Bom Pastor, cuja direção se pode 
confiar sem nenhum medo, porque 
Ele conhece bem a estrada, também 
aquela que passa pela escuridão.

Cada domingo, recitando o Cre-
do, nós reafirmamos essa verdade. 
E, ao nos dirigirmos aos cemitérios 
para rezar com afeto e com amor 
pelos nossos defuntos, somos convi-
dados, mais uma vez, a renovar com 
coragem e força a nossa fé na vida 
eterna e mais, viver com essa grande 
esperança e testemunhá-la ao mun-
do: atrás do presente não existe o 
nada. E exatamente a fé na vida eter-
na dá ao cristão a coragem de amar 
mais intensamente esta nossa terra 
e de trabalhar para construir um fu-
turo, para dar-lhe uma verdadeira e 
segura esperança.

Referências:
Vaticano, 2 de novembro de 2011

PAPA BENTO XVI
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AS INDULGÊNCIAS AOS FIÉIS 
DEFUNTOS

Q uando se peca, infligem-se 
sobre si mesmo duas penas: 
uma eterna e uma tempo-

ral. A primeira é o estado de privação 
da comunhão e da amizade com Deus, 
na qual se coloca, por própria e livre es-
colha, todo aquele que peca gravemen-
te. A segunda, comum até mesmo aos 
pecados veniais, é a inclinação para a 
maldade e a tendência a tornar a pecar, 
ambas decorrentes da particular natu-
reza do pecado (CIC 1472).

Ainda que a pena eterna seja abo-
lida com a reconciliação do pecador 
com Deus e a santa Igreja, pelo sa-
cramento da Confissão, a temporal 
subsiste. Essa demanda uma perfeita 
purificação dos eleitos, antes que 
possam adentrar a galeria do céu e 
gozar do amor infinito do Cristo. 
A essa “remissão, perante Deus, da 
pena temporal devida aos pecados 
cuja culpa já foi apagada” chama-se 
indulgência (CIC 1471).

É nesse contexto de purificação 
que, formados na comunhão dos 
santos, somos convidados a oferecer 

Referências:

1. Enchiridion indulgentiarum, nº 13, 3ª ed., 1986.
2. Manual das indulgências, nº 67, CNBB, 1989. 
(Autor do Box: Jan Marcel Ientile)

aos fiéis defuntos nossas orações e 
sufrágios, “para que, purificados, pos-
sam chegar à visão beatífica de Deus” 
(CIC 1032). Assim, a Igreja concede, 
no Dia de Finados, a possibilidade de 
lucrar, em favor das almas do Purga-
tório, uma indulgência plenária. Para 
isso, devem ser observadas, com fé e 
devoção, as seguintes condições1:

1.Visitar o cemitério e rezar 
pela alma à qual se deseja aplicar 
a indulgência;

2.Recorrer à Confissão sacramen-
tal, rejeitando todo pecado;

3.Participar da Santa Missa e co-
mungar com essa intenção;

4.Rezar pelo Santo Padre um Pai-
-Nosso e uma Ave-Maria.

As três últimas condições podem 
ser satisfeitas, em dias diversos e em 
qualquer ordem, no intervalo de 
uma semana (até o dia 8 de novem-
bro, portanto). Em especial, para que 
se lucre uma indulgência plenária, é 
fundamental o desapego ao pecado, 
inclusive os veniais, como vícios ou 

pecados recorrentes. Sem uma ver-
dadeira e corajosa luta para isso, não 
se consegue lucrar a indulgência.

No Brasil, ainda nesse dia, a Igreja 
concede a mesma indulgência plená-
ria, aplicável somente aos defuntos, 
aos fiéis que visitarem piedosamente 
uma igreja ou oratório e lá rezarem o 
Pai-Nosso e o Creio, além de preen-
cher as mesmas condições 2-4 acima2.

Na Comemoração de Todos os 
Fiéis Defuntos, ajudemos nossos ir-
mãos a viver o “fim último e a reali-
zação das aspirações mais profundas 
do homem, o estado de felicidade 
suprema e definitiva”, chamado Céu 
(CIC 1024). Somos todos, afortuna-
damente, membros de um só Corpo, 
e “nossa oração por eles pode não só 
ajudá-los, mas também tornar mais 
eficaz a sua intercessão em nosso fa-
vor” (CIC 958). Assim seja!

JAN MARCEL IENTILE



12 • Informativo Nossa Senhora do Brasil | Outubro/Novembro - 2017

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA,
PADROEIRO DO BRASIL

GUSTAVO CATANIA RAMOS

SANTOS DA IGREJA

S      e quando a sabedoria popular 
diz que “Deus é brasileiro” ela 
comete um erro teológico, por 

outro lado, revela as grandes benesses 
divinas concedidas ao nosso país. En-
tre essas benesses pode-se dizer que a 
maior delas é a “embaixada” brasileira 
no Céu: como padroeira, temos a pró-
pria Mãe de Deus, Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, e, como padroei-
ro, o grande São Pedro de Alcântara.

São Pedro é um daqueles grandes 
santos esquecidos que, quando lem-
brados, revelam apenas um nome 
disforme. Essa ignorância para nós, 
brasileiros – que o temos como pa-
droeiro – é imperdoável, principal-
mente diante do testemunho de San-
ta Teresa D’Ávila, doutora de Igreja, 
segundo a qual tudo pedido pelo 
santo perante a Deus seria pronta-
mente atendido. Se temos tão gran-
de intercessor no Paraíso devemos 
aproximar-nos dele para que nos 
assista quando precisamos.

Nascido no ano de 1499, em Al-
cântara, pequena cidade espanhola a 
poucos quilômetros de Portugal, São 
Pedro vinha de uma família de alta li-
nhagem que, entretanto, ensinou-lhe 
as virtudes cristãs desde cedo. Peque-
no ainda, São Pedro já demonstrava 
um grande senso do divino e reco-
lhia-se escondido na capela para re-
zar, a ponto de, em sua tenra idade, 
ser encontrado muitas vezes por em-
pregados de seus pais arrebatado em 
êxtase, tão absorto em Deus que nada 
poderia ser feito para que voltasse sua 
atenção a esta vida terrena. O pai, ma-
ravilhado com as qualidades do filho, 
ordenava que ninguém interrompes-
se Pedro enquanto rezava.

Aos 14 anos, entrou para a célebre 
Universidade de Salamanca, onde 

progrediu rapidamente nos estudos e 
na vida espiritual, com seus exercícios 
de penitência, de piedade e de carida-
de. Em suas orações fervorosas, Deus 
lhe inspirou a instabilidade das coisas 
do mundo e o desejo de se tornar re-
ligioso. Assim, aos 16 anos, Pedro de 
Alcântara ingressou na ordem fran-
ciscana. Os sinais de santidade eram 
tão claros no jovem que, poucos anos 
depois, com a fundação de um novo 
convento em Badajoz, o Frei Pedro 
de Alcântara foi designado seu su-
perior – mesmo sendo o mais jovem 
entre os religiosos. E, apesar disso, era 
sempre visto realizando os trabalhos 
mais humildes: cavando terra, carre-
gando materiais e animando os ope-
rários do novo convento.

Aos 25 anos, o santo foi ordenado 
sacerdote e, pouco depois, designado 
pregador, ofício em que atuou ex-
traordinariamente, só Deus sabendo 
quantas almas ajudou a salvar. Mas, 
entre tantas virtudes, a que mais lhe 
era característica era a penitência. 
Santa Teresa D’Ávila – dirigida espiri-
tual de São Pedro – relata que o santo 
dormia no máximo uma hora e meia 
por dia e, quando dormia, era senta-
do, com a cabeça apoiada num prego 
na parede. Comia apenas pão preto 
e, nos dias de solenidade, adicionava 
um pouco de verdura. Apesar de ser 
tão rígido consigo mesmo, o Frei Pe-
dro era conhecido por seu trato doce 
com as outras pessoas. Um dia, quan-
do exortava Santa Teresa a moderar 
suas penitências, a santa lhe pergun-
tou: “Por que, padre, tanta indulgên-
cia para comigo e tanto rigor para 
convosco?”, ao que Pedro respondeu: 
“Madre, mérito não tenho neste regi-
me, porque em mim já é um hábito”. 

A atividade desse penitente frade 

foi magnífica, tendo visitado todos 
os conventos de sua ordem confia-
dos à sua jurisdição, com o intuito 
de reformá-los para que voltassem 
a seguir plenamente os intentos ori-
ginais de São Francisco. Contribuiu 
imensamente também na reforma 
dos conventos carmelitas emprega-
da por Santa Teresa D’Ávila. 

Apesar de sua humildade e po-
breza, os grandes senhores da época, 
bispos e reis, buscavam-no como 
conselheiro e o recebiam com toda 
pompa, ao que o santo respondia in-
teriormente: “Não estás morto para 
o mundo? Fica como morto, insen-
sível às honras e aos louvores”. 

Os efeitos visíveis de sua santida-
de eram extremos: seu corpo, morto 
para as paixões desordenadas, seguia 
os impulsos da alma perfeitamente, a 
ponto de muitas vezes brilhar como 
provavelmente brilharão os corpos 
gloriosos no Céu. Favorecido muitas 
vezes com visões de Nossa Senhora, 
São José e São João Evangelista, o 
Frei Pedro, depois de morto, tam-
bém privilegiava Santa Teresa com 
aparições, dando à sua dirigida con-
selhos vindos do Céu. 

Morreu aos 63 anos, recitando o 
salmo “Alegrei-me com o que me foi 
dito: iremos para a casa do Senhor”.

Foi Dom Pedro I – batizado com 
o nome do frei – que pediu ao Papa 
que fizesse de São Pedro de Alcânta-
ra o padroeiro do Brasil. Nós, bra-
sileiros, devemos dar graças a Deus 
por esse benefício e pedir a sua inter-
cessão para que nossa nação sempre 
persevere nos caminhos de Deus. 
Sua memória é comemorada liturgi-
camente no dia 19 de outubro.
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FAZEI TUDO O
QUE ELE VOS DISSER!

T odos fomos eleitos e cha-
mados pelo amor infinito 
e gratuito de Deus (cf. Rm 

5,6) para sermos instrumentos desse 
amor para todas as gentes, sem acep-
ção de pessoas. “De graça recebestes, 
de graça dai!” (Mt 10,8)

Nossa missão: levar a certeza de 
que Deus está conosco, caminha 
conosco e permanece conosco até 
o fim. Se verdadeiramente nele cre-
mos, a alegria deve reinar por causa 
dessa Boa Nova. 

A alegria produz a esperança e 
com a esperança podemos enfren-
tar todas as dificuldades e discernir 
o que o Senhor quer de nós a cada 
situação. Contamos com a ajuda da-
quela que nos conduz pelas mãos e a 
quem o Pai deu o poder contra todas 
as forças do mal em nossas vidas.

 Maria nos impele a assumir, não a 
sumir da missão!

“Nenhuma vocação nasce por si, 
nem vive para si. A vocação brota do 
coração de Deus e germina na terra 
boa do povo fiel, na experiência do 

amor fraterno.” O Papa Francisco 
continua dizendo que para seguir 
no caminho é preciso ir contracor-
rente, enfrentando dificuldades que 
poderiam criar desânimos, mas ele 
enfatiza que a verdadeira alegria do 
chamado está em crer e experimen-
tar que Deus é fiel. E nós temos vi-
venciado que a fé testada e compro-
vada é aprovada!

Todo homem recebe um chama-
do. Todo chamado precisa de uma 
resposta. Toda resposta implica um 
compromisso que exige um êxodo 
de si mesmo para centrar a vida no 
seguimento de Cristo. 

A resposta ao chamado depende 
de fatores internos e circunstanciais, 
ou seja, da disposição interior de 
cada um e das circunstâncias pelas 
quais estivermos passando. Pode-
mos fazer como aquele moço do 
Evangelho que disse que ia e não foi; 
como o outro que disse que não ia 
e acabou indo; ou como Maria, que 
disse “Eis-me aqui. Faça-se em mim 
segundo a Tua palavra”.

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO 

VENHAM NOS CONHECER 

ÀS QUINTAS-FEIRAS
DAS 14H30 ÀS 16H30.

A Maria Deus confiou a prepa-
ração dos nossos corações para a 
volta de seu Filho. 

É nossa mãe que hoje nos ani-
ma a darmos um “sim” generoso e 
confiante, dizendo “Fazei tudo o 
que Ele vos disser”.

Durante oito semanas aprende-
remos, por intermédio de Maria, o 
caminho que nos leva ao céu. Venha 
participar e traga seus queridos! Que 
ninguém fique de fora.
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PARA LER

ACONTECE

“D eus ordenou aos seus anjos que te guardem em todos 
os teus caminhos.” (Sl 91,11) É uma verdade de fé 
que Deus, em Sua inefável providência, confiou os 

homens, enquanto peregrinam por este mundo, à guarda dos 
santos anjos. Em nosso século é comum a absorção do homem 
pela matéria, a ponto de só se ter em conta o que os sentidos 
podem captar. Que pode haver, portanto, de melhor para curar 
essa chaga do que a devoção a esses seres de todo independentes 
e desprendidos de tudo que é material e terreno e que nos levam 
a aspirar às coisas do Céu?

D uas exposições na capital paulista marcam o iní-
cio das festividades pelos 300 anos do encontro 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas 

águas do Rio Paraíba do Sul, na cidade de Aparecida (SP). 
“Aparecida do Brasil” e “300 anos de Devoção Popular” 
foram montadas pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo 
(MAS), em parceria com a Arquidiocese de São Paulo 
(SP) e o Santuário Nacional. (Museu de Arte Sacra de São 
Paulo: Avenida Tiradentes, 676, Luz, próximo à estação 
Tiradentes do Metrô.)

No dia 12 de outubro, data da festa da Padroeira do 
Brasil, haverá em São Paulo uma celebração campal no 
Largo Santa Ifigênia, às 9h, presidida pelo Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, arcebispo metropolitano. Após a Missa, 
será realizada uma procissão até o Vale do Anhangabaú. 

A programação dos eventos que celebram os 300 anos de 
Aparecida pode ser conferida no site http://www.a12.
com/santuário/300-anos#programação

D e 3 a 5 de novembro, o grupo de jovens irá rea-
lizar um minirretiro em Aparecida (SP), com o 
tema “Cenáculo”. A saída será no dia 3, por volta 

das 9h. O fim de semana será dedicado à comemoração 
dos 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida.

Os participantes ficarão hospedados no Seminário 
Bom Jesus e com uma ótima programação.

O pacote inclui translado, alimentação e hotel. As 
vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas no link

https://goo.gl/riyb9Y

As vagas são limitadas, garanta já a sua!

OS SANTOS ANJOS DA GUARDA

300 ANOS DE APARECIDA:
EXPOSIÇÕES EM SP 

MARCAM INÍCIO DA FESTA

ESTÃO ABERTAS AS 
INSCRIÇÕES PARA 

O MINIRRETIRO 
PROMOVIDO PELO
GRUPO DE JOVENS

ADQUIRA ESTE LIVRO NA LIVRARIA DA PARÓQUIA:

 (11) 3082-9786

Pe. Augusto Ferretti, sj, Editora Cultor de Livros – 224 páginas
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ACONTECEU

E ntre os dias 4 e 6 de agosto, a Paróquia Nossa 
Senhora do Brasil realizou seu I Encontro de 
Coroinhas. 14 meninos, com idades entre 8 e 14 

anos, acompanhados pelo Padre Michelino e por outros 
seis organizadores, passaram o fim de semana em uma 
chácara, cedida por uma paroquiana, no município de 
Jaguariúna (SP). O objetivo do encontro era de melhor 

N o dia 10 de setembro foi realizada a cele-
bração em honra ao dia de Nossa Senhora 
do Brasil, com Missa solene, celebrada pelo 

Padre Michelino, às 18h30.

I ENCONTRO DE 
COROINHAS

CELEBRAÇÃO DA
FESTA DA PADROEIRA

formar os coroinhas a respeito do significado, valor e 
organização prática da Santa Missa e propiciar uma opor-
tunidade para que conhecessem melhor uns aos outros e ao 
padre, de modo a criar maior vínculo com nossa Paróquia.

Entre as atividades, houve teatros, pequenas palestras, 
churrasco, futebol, polícia e ladrão, fogueira com Terço 
seguido de marshmallows e aulas de Missa, além das ora-
ções antes das refeições, exame de consciência e Confissão. 

O domingo foi fechado de uma maneira especial: após 
boníssima aula de karatê com o sensei Corisco, também 
paroquiano, todos estavam prontos para sua segunda aula 
de Missa, na qual se organizaram para servir na Missa 
das 17h na Paróquia. Os pais, previamente avisados, 
puderam ver os 14 meninos trabalhando no altar.

Créditos: Juarez Malavazzi
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RECOLHIMENTO FEMININO
17 de Outubro, Às 14h30.
tema: “O Matrimônio, vocação cristã”.

NOVEMBRO
4 - Cleverson Martins Leal e Isabela Moreira Hirata / Durival Di Sanzo Junior e Solange 
Luciana da Silva / Marcos David Icau e Danielle Cordeiro da Silva / Eric Kalil Missen Cipriano 
e Andressa castro Khouri.
10 - Paulo Afonso de Carvalho e Bárbara Helou Bresciani.
11 - Fábio Vinícius de Souza Andrade e Camila Ramires Neudi / João Alexandre Leal e Camila 
Rodrigues Vieira Babilon / André Hamar Braga e Marcella Gregananin Rolim Loureiro / 
Gabriel Rangel Santana e Juliana mendes Marques.
14 - Helton Marcos Lemes de Castro e Regina Márcia Vieira Nunes Gouveia.
16 - Anderson de Oliveira Paulino e Magali Márcia do Nascimento Silva.
17 - Fernando Hungria Nalesso e Luíza Mello Soares da Silva.
18 - Armando Novar e Roberta Rodrigues Haidar / Fabricio Paschoalin da Silva e Camila P. 
Sampaio / Dante Picciotti e Liliane Santos do Nascimento
Bruno Feriola Ferian e Fernanda Medina Ghiloti / Rodrigo de Assis Favetta e Luciana Prieto 
de Paula.
23 - Alexandre Kesper Pimenta e Fernanda de Oliveira.
24 - Leandro Czerniewicz Alonso Carvalho e Clarissa Zanoni Bezerra.
25 - Sergio Ricardo Prado Santos e Juliana Teixeira Guidini / Guilherme Maaz de Picciotto e 
Renata do Prado Goldstein / Felipe Macedo Gomes e Anna Laura Aguilera / Daniel Claudio 
Batista Junior e Andressa Paloma Nogueira Giacometti.

OUTUBRO
6 - Caio Conrado de Carvalho e Giulianna Lombardi.
7 - Osvaldo Casado de Lima Junior e Maryá de Souza Aldrigue / Fernando Cesar Nishihara 
e Suellen Costa Oliveira / Luiz Antonio Zanardo Alves e Joana Aparecida Correa / Filipe 
Candido Goulart e Marília Davoli Abella / Luis Fernando Massoni Garcia e Renata Nunes 
Correa / Douglas Leandro Evangelista e Ellen Maryana Cunha Pascarelli.
11 - Lucas Virco e Alessandra Cristina Laranjeiras e Silva Virco.
13 - José Eduardo Rosseto Garotti e Aline Bigatão Simplicio / Ricardo Georgios Agrevis e 
Fernanda Fernandes Rocha.
14 - Felipe Canivér Drago e Fernanda Infante Arnoni / Guilherme Siqueira Marcolino e Dalila 
Ferreira dos Santos / Marcelo Bolzan Tonanni e Renata Almeida Prado de Albuquerque Vidal / 
André Tassitano Alvim e Adriana Sousa Andrade
Vitor Cesar Hideo Jorge e Gabrielle Gaspar Manso Cechinel.
21 - Roberto Panucci Filho e Laura Baracat Bedicks / Alexandre S. de Carvalho e Juliana 
Lutfalla Zarzur / Hebert Toshiaki Sakuma e Rafaela Rosa Cavaco / Rodrigo Cesar Rossi e 
Rachel Pasquarelli Machado / Mauricio de Almeida Metella e Amanda Christina de Souza 
Custódio.
26 - Marcio Carpinelli e Adriana Cabral Carpinelli.
27 - Julio Amorim Prestes de Arruda e Caroline Goulart Menosi / Fabio Oliveira dos Santos 
Couto e Fernanda Brito Santos.
28 - Rafael Fernandes Cosino e Karoline Ribeiro Paulino / Eric Martins Teixeira e Karina 
Corassa de Andrade / Marlon Fernandes Duarte Cunha e Marina Novelleto Lopes Pinto / 
Rafael Manzini Giunco e Thais Benedito Cardoso da Silva.

Grupo Sementes do Espírito
Segundas-feiras, às 20h.

Grupo de Oração Espírito Santo
Quintas-feiras, às 14h30.

Plantão de Oração
Terças-feiras, às 15h.

Terço dos Homens
Terças-feiras, às 20h30

PASTORAL DA MÚSICA – CORAL
Ensaios: Quartas-feiras, das 19h30 às 21h30.
Domingos, chegada às 11h para cantar às 
12h30 e chegada às 17h para cantar às 18h30.

GRUPO DE JOVENS DIVINO CORAÇÃO
Domingos, às 18h.

Apostolado da Oração
Missa toda primeira sexta-
feira do mês, às 8h.

ORAÇÃO DAS MIL AVE-MARIAS
Todo primeiro sábado do mês,

das 10 às 14h.

Missa de N. sra. de schoenstatt
18 de Outubro, Às 12h.
23 de Novembro, Às 12h.

21 de Novembro, Às 14h30.
tema: “O sentido da vida”.

HORA SANTA com 
Exposição do Santíssimo
Sextas-feiras, às 11h.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
QUINTAS-FEIRAS, DAS 8H30 ÀS 17H.
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SECRETARIA
Atendimento em dias úteis, das 8h30 às 19h, aos 
sábados, das 9h às 14h e aos domingos, das 9h30 
às 19h.
nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
(11) 3082 9786

CONFISSÕES
Segundas, quartas, e sextas, antes ou após as missas; 
terças e quintas, das 9h às 12h; E aos domingos, 
antes e durante as missas.

MISSAS
Segundas-feiras: 8h, 9h, 12h05, 17h30 e 18h30. De terças 
a sextas: 8h, 9h, 12h05 e 17h30. Sábados: 8h, 9h, 12h e 16h. 
Domingos: 8h, 10h, 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h. Para 
missas individuais, de sétimo dia ou outras intenções, 
verificar outros horários na secretaria paroquial.

BATISMO
Inscrições com antecedência na secretaria paroquial. 
Curso preparatório de Batismo para pais e padrinhos, 
comparecer munidos de uma lata de leite, para ser 
doada para instituições de caridade, e documentação. 
A lista de documentos para a inscrição está no site da 
Paróquia. Para mais informações ou esclarecimentos 
procurar pessoalmente a secretaria paroquial.

DATAS DO CURSO DE BATISMO
22/10 e 12/11. Obs: O curso terá início às 9h.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
Aos sábados às 10h, 11h e 13h (individuais), e 
domingos às 9h, 13h30 e 15h30 (individuais)
e 14h30 (coletivo). Os batizados devem ser marcados 
com antecedência.

MATRIMÔNIO
Informações sobre datas e horários disponíveis 
para casamento devem ser solicitadas somente na 
secretaria paroquial pessoalmente.

CURSO DE NOIVOS
O curso se inicia com três encontros às quartas-feiras 
à noite, no horário das 20h às 21h30, e termina no 
fim de semana, incluindo o sábado, das 14 às 19h, e o 
domingo, das 8h30 às 12h.

A seguir, a Santa Missa com especial intenção 
para os noivos às 12h30.

6º Curso:
25/10, 8/11, 22/11, 25/11 e 26/11

Obs.: é necessário marcar previamente contatando 
uma pessoa responsável nos grupos de oração.

EXPEDIENTE PAROQUIAL

PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL


