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E
Caros irmãos e irmãs 
Estamos  no  belo mês de outubro. 

Peçamos a Santa Terezinha do Menino 
Jesus a graça de termos um coração de 
criança e de sermos verdadeiros discípu-
los missionários. Aprendamos com São 
Francisco de Assis  a  abraçar  a cruz, a 
cuidar dos pobres, a zelar pela ecologia 
e a restaurar  a Igreja. Dia 5, celebramos 
o dia de São Benedito,  o   Negro. Que 
ele afaste de nossos corações o racismo e 
seja forte entre nós a Pastoral Afro.

Nossa Senhora do Rosário pede que 
rezemos esta oração cristocêntrica, bíbli-
ca, catequética, contemplativa e vitorio-
sa. No dia 8, celebramos o “Dia do Nas-
cituro”, no contexto da Semana da Vida. 
Gritemos: “Vida sim, aborto não”. Dia 12, 
celebramos Nossa Senhora Aparecida, 
Rainha e Padroeira do Brasil. “Em Apa-
recida pulsa o coração católico do Brasil” 
(São João Paulo II). Sigamos o conselho 
do Papa Bento XVI: “Permaneçamos na 
Escola de Maria”, como sabemos é a “Es-
cola do Evangelho.

Dia 15, celebramos Santa Teresa de 
Ávila que nos ensina a rezar, a nos encan-
tar por Jesus Cristo e a reformar o que 
está em decadência. “Nada te perturbe, 
nada te amedronte, tudo passa, só Deus 
não passa, a paciência tudo alcança. Só 
Deus basta”. Rezemos pelos professores 
e educadores neste seu dia. “Melhore-
mos as escolas, diminuirão as prisões”.  
Aos professores e professoras, nossa ad-
miração e gratidão.

Dia 22, celebramos a memória de São 
João Paulo II, missionário incansável. 

Que todos estas celebrações nos in-
centivem a ser missionários criativos, ou-
sados, corajosos. É hora da Igreja em saí-
da. Deus é missão. A vida é missão. Cada 
vida humana é missão.

Com o abraço e a bênção de,

Dom Orlando Brandes
Arcebispo de  Aparecida 
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Artigo
A Intercessão de São José 

São José tem um poder espe-São José tem um poder espe-
cial de intercessão por ser esposo cial de intercessão por ser esposo 
de Maria e pai de Jesus. Por isso, de Maria e pai de Jesus. Por isso, 
é concedida a ele a graça de so-é concedida a ele a graça de so-
correr em todas as necessidades e correr em todas as necessidades e 
dificuldades, com paterno afeto, a dificuldades, com paterno afeto, a 
todos os que a ele recorrem.todos os que a ele recorrem.

São José pede as graças a Jesus São José pede as graças a Jesus 
como pai ao filho e Jesus no céu como pai ao filho e Jesus no céu 
também obedece seu pai, pois, também obedece seu pai, pois, 
seu afeto filial jamais se apagou. seu afeto filial jamais se apagou. 
Assim escreve Santa Teresa de Ávi-Assim escreve Santa Teresa de Ávi-
la: “Jesus no céu faz tudo o que seu la: “Jesus no céu faz tudo o que seu 
pai José lhe pede”, ou seja,   José pai José lhe pede”, ou seja,   José 
pede com a autoridade de pai e Je-pede com a autoridade de pai e Je-
sus ouve. José intercede e Jesus faz sus ouve. José intercede e Jesus faz 
a vontade de seu pai.a vontade de seu pai.

Na terra, Cristo obedecia seu Na terra, Cristo obedecia seu 
pai, no céu atenderá os pedidos pai, no céu atenderá os pedidos 
do seu pai com filial afeto. Na ter-do seu pai com filial afeto. Na ter-
ra, Jesus era submisso ao seu pai ra, Jesus era submisso ao seu pai 
José, no céu Jesus faz tudo o que José, no céu Jesus faz tudo o que 
seu pai pedir. A intercessão de José seu pai pedir. A intercessão de José 

tem poder porque Maria e Jesus tem poder porque Maria e Jesus 
atendem o que ele pede. Depois atendem o que ele pede. Depois 
de Maria, José é o melhor inter-de Maria, José é o melhor inter-
cessor, o melhor advogado. Jesus cessor, o melhor advogado. Jesus 
não esquece os benefícios que não esquece os benefícios que 
recebeu de seu pai José na terra, recebeu de seu pai José na terra, 
por isso, atenderá seus pedidos no por isso, atenderá seus pedidos no 
céu. Jesus foi submisso a José na céu. Jesus foi submisso a José na 
terra, não atenderá no céu os seus terra, não atenderá no céu os seus 
pedidos?  Confiemos   naquele  pedidos?  Confiemos   naquele  
que a Divina Providência confiou. que a Divina Providência confiou. 
São Francisco de Sales aconselha: São Francisco de Sales aconselha: 
“Ide a José”, recorrei à sua pode-“Ide a José”, recorrei à sua pode-
rosa intercessão. No céu, José está rosa intercessão. No céu, José está 
bem próximo de Jesus e de Maria bem próximo de Jesus e de Maria 
como intercessor misericordioso. como intercessor misericordioso. 
Um pedido feito a São José, envol-Um pedido feito a São José, envol-
ve Maria e Jesus, eles são a “oni-ve Maria e Jesus, eles são a “oni-
potência suplicante”. São José tem potência suplicante”. São José tem 
um protagonismo sem paralelo na um protagonismo sem paralelo na 
história da salvação a ponto de ser história da salvação a ponto de ser 
“ministro da salvação”. Ele é nosso “ministro da salvação”. Ele é nosso 
pai intercessor.pai intercessor.

Há uma oração a São José que Há uma oração a São José que 
pede:pede: “Glorioso São José cujo po- “Glorioso São José cujo po-
der consegue tornar possíveis as der consegue tornar possíveis as 
coisas impossíveis, tomai sob a coisas impossíveis, tomai sob a 
vossa proteção as situações graves vossa proteção as situações graves 
e difíceis que Vos confio, para que e difíceis que Vos confio, para que 
obtenham uma solução feliz. Meu obtenham uma solução feliz. Meu 
amado pai, toda a minha confiança amado pai, toda a minha confiança 
está colocada em Vós. Tudo podeis   está colocada em Vós. Tudo podeis   
junto de Jesus e Maria. Que não se junto de Jesus e Maria. Que não se 
diga que eu Vos invoquei em vão. diga que eu Vos invoquei em vão. 
Mostrai-me que vossa bondade Mostrai-me que vossa bondade 
é tão grande como vosso poder.” é tão grande como vosso poder.”   
Amém.Amém.

São José com sua experiência São José com sua experiência 
na vida familiar soube solucionar na vida familiar soube solucionar 
os tantos desafios que encontrou os tantos desafios que encontrou 
para defender, cuidar e guardar os para defender, cuidar e guardar os 
mais preciosos tesouros de Deus, mais preciosos tesouros de Deus, 
Maria e Jesus, haverá de inter-Maria e Jesus, haverá de inter-
ceder pelas famílias, pelos pais e ceder pelas famílias, pelos pais e 
noivos, por todos nós que também noivos, por todos nós que também 
somos seus  filhos  e ele é pai de somos seus  filhos  e ele é pai de 
todos  nós.todos  nós.

Santa Teresa de Ávila nos deixou  Santa Teresa de Ávila nos deixou  
um testemunho precioso a respei-um testemunho precioso a respei-
to da intercessão de São José: to da intercessão de São José: “To-“To-
mei como  advogado e patrono o mei como  advogado e patrono o 
glorioso São José e me recomendo glorioso São José e me recomendo 
a ele com fervor. Este meu pai e a ele com fervor. Este meu pai e 
protetor me ajudou nas necessida-protetor me ajudou nas necessida-
des em que me encontrava e mui-des em que me encontrava e mui-
tas outras mais graves nas quais tas outras mais graves nas quais 
estavam em jogo a minha honra e estavam em jogo a minha honra e 
a salvação da minha alma. Não me a salvação da minha alma. Não me 
lembro até hoje de ter-lhe pedido lembro até hoje de ter-lhe pedido 
uma graça sem que não o tenha uma graça sem que não o tenha 
obtido imediatamente. Isto reco-obtido imediatamente. Isto reco-
nheceram por experiências várias nheceram por experiências várias 
outras pessoas que por meu con-outras pessoas que por meu con-
selho se recomendaram ao seu pa-selho se recomendaram ao seu pa-
trocínio. Desejo persuadir a todos trocínio. Desejo persuadir a todos 
de serem devotos deste glorioso de serem devotos deste glorioso 
santo pela grande experiência que santo pela grande experiência que 
tenho dos favores obtidos por São tenho dos favores obtidos por São 
José.”José.”

Sejamos nós, também, devotos Sejamos nós, também, devotos 
mas, principalmente,  imitarmos  mas, principalmente,  imitarmos  
as suas virtudes e seu desvelo. as suas virtudes e seu desvelo. 

Dom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida 
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EHistória de Nossa Senhora

Superando  enormes   dificul-Superando  enormes   dificul-
dades  financeiras, o Padre Darci dades  financeiras, o Padre Darci 
serviu o Santuário Nacional, no serviu o Santuário Nacional, no 
primeiro período, entre os anos primeiro período, entre os anos 
de 1997 a 2005. Sob a sua admi-de 1997 a 2005. Sob a sua admi-
nistração e apoiado pelo  Arce-nistração e apoiado pelo  Arce-
bispo  Dom Aloísio, o Santuário bispo  Dom Aloísio, o Santuário 
passou por profundas transforma-passou por profundas transforma-
ções e se firmou como referência ções e se firmou como referência 
de fé para o Povo Brasileiro.de fé para o Povo Brasileiro.

No dia 11 de outubro de 1997, No dia 11 de outubro de 1997, 
foi inaugurado o novo Porto Ita-foi inaugurado o novo Porto Ita-
guaçu, local onde a imagem de guaçu, local onde a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida foi reti-Nossa Senhora Aparecida foi reti-
rada das águas, às margens do rio rada das águas, às margens do rio 
Paraíba do Sul.Paraíba do Sul.

Em 1998, no dia 30 de maio, Em 1998, no dia 30 de maio, 
após 1 ano e 09 meses, concluiu-após 1 ano e 09 meses, concluiu-
-se a construção do conhecido -se a construção do conhecido 
Shopping de Aparecida, com a Shopping de Aparecida, com a 
presença do Presidente da Repú-presença do Presidente da Repú-
blica, o Prof. Fernando Henrique blica, o Prof. Fernando Henrique 
Cardoso.Cardoso.

Foi neste mesmo ano de 1998 Foi neste mesmo ano de 1998 
que o padre Darci teve a inspira-que o padre Darci teve a inspira-
ção de criar a “Campanha dos De-ção de criar a “Campanha dos De-
votos”, hoje “Família dos Devotos” votos”, hoje “Família dos Devotos” 
e teve o apoio de Dom Aloísio.e teve o apoio de Dom Aloísio.

No ano de 2000, foi feita a re-No ano de 2000, foi feita a re-
modelação do Morro do Cruzeiro.modelação do Morro do Cruzeiro.

Com a chancela de Dom Aloí-Com a chancela de Dom Aloí-
sio, no ano de 2001  iniciaram-se sio, no ano de 2001  iniciaram-se 
a as  obras  de  acabamento do a as  obras  de  acabamento do 

Tereza Galvão Pasin
Autora do livro: 

“Senhora Aparecida” 
Ed. Santuário 

Os Bispos, Arcebispos e Cardeais da 
Arquidiocese de Aparecida

Dom Darci José Nicioli,  Missionário  Redentorista
Arcebispo de Diamantina, MG - Parte II

Santuário.Santuário.
Entre os anos de 2005 e 2008, Entre os anos de 2005 e 2008, 

por determinação do Superior por determinação do Superior 
Maior dos  Missionários,  o Padre Maior dos  Missionários,  o Padre 
Darci foi nomeado Superior da  Darci foi nomeado Superior da  
Casa Geral dos Missionários Re-Casa Geral dos Missionários Re-
dentoristas e Reitor do Santuário dentoristas e Reitor do Santuário 
Internacional de Nossa Senhora Internacional de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, em Roma.do Perpétuo Socorro, em Roma.

Em 14 de novembro de 2012, Em 14 de novembro de 2012, 
o Padre Darci foi nomeado Bispo o Padre Darci foi nomeado Bispo 
titular de “Fico” e Auxiliar do Car-titular de “Fico” e Auxiliar do Car-
deal Damasceno Assis, na Arqui-deal Damasceno Assis, na Arqui-
diocese de Aparecida. A sagração diocese de Aparecida. A sagração 
ocorreu na Basílica Nova, no dia 3 ocorreu na Basílica Nova, no dia 3 
de fevereiro de 2013.de fevereiro de 2013.

Em 2016, no dia 22 de maio,   Em 2016, no dia 22 de maio,   
por  nomeação do Papa Francisco, por  nomeação do Papa Francisco, 
Dom Darci deixa a sede de Apare-Dom Darci deixa a sede de Apare-
cida e toma posse como o 9º. Bis-cida e toma posse como o 9º. Bis-
po e 8º. Arcebispo da Arquidioce-po e 8º. Arcebispo da Arquidioce-
se de Diamantina, MGse de Diamantina, MG

Assim Dom Darci se manifes-Assim Dom Darci se manifes-
tou: “Vejam vocês, como Deus é tou: “Vejam vocês, como Deus é 
bom. Sai de Minas Gerais para ser bom. Sai de Minas Gerais para ser 
missionário, com apenas 14 anos missionário, com apenas 14 anos 
de idade e, agora, tenho a graça de idade e, agora, tenho a graça 
de retornar com Bispo Missioná-de retornar com Bispo Missioná-
rio às queridas terras mineiras....”rio às queridas terras mineiras....”
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A rtigo
Luzes para a Igreja na America Latina e Caribe

A Assembleia Eclesial no México

Um dos objetivos da Assembleia Um dos objetivos da Assembleia 
Eclesial Latino-americana e Caribe-Eclesial Latino-americana e Caribe-
nha, no próximo mês de novembro, nha, no próximo mês de novembro, 
é o de iluminar as trevas que nos ro-é o de iluminar as trevas que nos ro-
deiam. O primeiro passo para a ilumi-deiam. O primeiro passo para a ilumi-
nação é perceber, acolher e discernir nação é perceber, acolher e discernir 
osos “sinais dos tempos”.  “sinais dos tempos”.  Deus nos fala  Deus nos fala 
e nos corrige de muitas maneiras, por e nos corrige de muitas maneiras, por 
exemplo, os sinais dos tempos. Então, exemplo, os sinais dos tempos. Então, 
vejamos alguns sinais:  O que Deus vejamos alguns sinais:  O que Deus 
nos quer falar através do Pontificado nos quer falar através do Pontificado 
do Papa Francisco? da amizade e fra-do Papa Francisco? da amizade e fra-
ternidade social? do avanço dos evan-ternidade social? do avanço dos evan-
gélicos? da pandemia de Covid-19? gélicos? da pandemia de Covid-19? 
do envelhecimento da população? do envelhecimento da população? 
do meio ambiente depredado e das do meio ambiente depredado e das 
migrações? Não podemos ser cegos, migrações? Não podemos ser cegos, 
surdos, mudos, insensíveis diante dos surdos, mudos, insensíveis diante dos 
sinais dos tempos.sinais dos tempos.

Outra luz forte é o Outra luz forte é o encantamento encantamento 
e o seguimento de Jesus de Nazaré.e o seguimento de Jesus de Nazaré.  
Não temos outro tesouro maior, nem Não temos outro tesouro maior, nem 
outra felicidade, nem outra priorida-outra felicidade, nem outra priorida-
de. Jesus Cristo seja encontrado, se-de. Jesus Cristo seja encontrado, se-
guido, amado, adorado, anunciado e guido, amado, adorado, anunciado e 
comunicado. Abramos  de par em par comunicado. Abramos  de par em par 
as  portas para Cristo. Ele torna a vida as  portas para Cristo. Ele torna a vida 
grande, livre   e   bela. Conhecer Je-grande, livre   e   bela. Conhecer Je-
sus é nossa alegria, segui-Lo   é  uma  sus é nossa alegria, segui-Lo   é  uma  
graça, transmitir este tesouro é uma graça, transmitir este tesouro é uma 
tarefa. É assim que nos iluminou a tarefa. É assim que nos iluminou a 
Conferência de Aparecida. É hora de Conferência de Aparecida. É hora de 
iluminar e dissipar as nuvens, os nevo-iluminar e dissipar as nuvens, os nevo-
eiros e as trevas que nos obscurecem. eiros e as trevas que nos obscurecem. 

Faz-se necessário também  rea-Faz-se necessário também  rea-
cender  a  luz cujos  portadores são os cender  a  luz cujos  portadores são os 
“discípulos missionários a serviço da “discípulos missionários a serviço da 
vida e da Igreja em saída”.vida e da Igreja em saída”. Eis aí um  Eis aí um 
“feixe de luz”. Iluminados pela Palavra “feixe de luz”. Iluminados pela Palavra 
nos tornamos discípulos missionários.  nos tornamos discípulos missionários.  
Bíblia e missionariedade são gêmeas.  Bíblia e missionariedade são gêmeas.  
A Palavra e a Missão  nos  impelem A Palavra e a Missão  nos  impelem 
ao serviço da vida de nossos povos e ao serviço da vida de nossos povos e 
a uma conversão pessoal, pastoral e a uma conversão pessoal, pastoral e 
social. Brilhe esta luz, brilhe para sem-social. Brilhe esta luz, brilhe para sem-
pre.  Sejamos tochas, fachos, astros  pre.  Sejamos tochas, fachos, astros  
iluminadores.  Jesus é a  luz  do mun-iluminadores.  Jesus é a  luz  do mun-

do e seus seguidores também.do e seus seguidores também.
Para iluminar nossa realidade ecle-Para iluminar nossa realidade ecle-

sial e social, a Assembleia Eclesial a se sial e social, a Assembleia Eclesial a se 
realizar no México, sob a luz de Nos-realizar no México, sob a luz de Nos-
sa Senhora de Guadalupe, é  urgente sa Senhora de Guadalupe, é  urgente 
retomada da retomada da Evangelização que favo-Evangelização que favo-
rece a promoção humana  e a autên-rece a promoção humana  e a autên-
tica e integral libertação cristã. tica e integral libertação cristã. A pro-A pro-
moção humana é parte integrante da moção humana é parte integrante da 
Evangelização. Jesus promoveu a vida Evangelização. Jesus promoveu a vida 
dos doentes, dos pecadores, dos pe-dos doentes, dos pecadores, dos pe-
quenos, dos pobres. Libertou-os das quenos, dos pobres. Libertou-os das 
escravidões,  dos  desprezos, das indi-escravidões,  dos  desprezos, das indi-
ferenças, das exclusões. Jesus  é  a luz ferenças, das exclusões. Jesus  é  a luz 
dos povos, luz das nações. Nós, seus dos povos, luz das nações. Nós, seus 
discípulos missionários, somos sal discípulos missionários, somos sal 
da terra, fermento da massa, luz do da terra, fermento da massa, luz do 
mundo.  É hora de relançar, retomar, mundo.  É hora de relançar, retomar, 
revisitar os ensinamentos do Concílio revisitar os ensinamentos do Concílio 
Vaticano II e do Documento de Apare-Vaticano II e do Documento de Apare-
cida que são dois candeeiros a brilhar, cida que são dois candeeiros a brilhar, 
dois  luminares,  dois  astros que não dois  luminares,  dois  astros que não 
se apagam.se apagam.

Uma outra luz a ser contemplada Uma outra luz a ser contemplada 
é a esperança na é a esperança na restauração do que restauração do que 
está quebrado. está quebrado.  Jesus, o novo Adão  Jesus, o novo Adão 
restaurou a imagem de Deus quebra-restaurou a imagem de Deus quebra-
da pelo pecado original. A imagem de da pelo pecado original. A imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, quebrada Nossa Senhora Aparecida, quebrada 
em 206 pedaços, foi restaurada.  To-em 206 pedaços, foi restaurada.  To-
dos nós fazemos a experiência da res-dos nós fazemos a experiência da res-
tauração da vida, na graça,  através tauração da vida, na graça,  através 
do perdão dos pecados. O  batismo  do perdão dos pecados. O  batismo  
fez de nós  novas  criaturas, ou seja, fez de nós  novas  criaturas, ou seja, 
criaturas restauradas. Tantas pesso-criaturas restauradas. Tantas pesso-
as  encontram restauração de suas as  encontram restauração de suas 
vidas nas comunidades terapêuticas, vidas nas comunidades terapêuticas, 
nos retiros espirituais,  na cura da nos retiros espirituais,  na cura da 
Covid-19, do alcoolismo, tagabismo e Covid-19, do alcoolismo, tagabismo e 
desordem afetiva. desordem afetiva. 

É preciso restaurar todas as coisas É preciso restaurar todas as coisas 
em Cristo, nos ensinam São Paulo e em Cristo, nos ensinam São Paulo e 
São Pio X. Nossa esperança é que As-São Pio X. Nossa esperança é que As-
sembleia Eclesial da América Latina sembleia Eclesial da América Latina 
e Caribe seja restauradora de tudo o e Caribe seja restauradora de tudo o 
que foi  e  está quebrado na Igreja e que foi  e  está quebrado na Igreja e 
no mundo.no mundo.

Por fim, é preciso contar com a Por fim, é preciso contar com a 
unção do Espírito. unção do Espírito. Em virtude desta Em virtude desta 
unção espiritual, o povo de Deus sem-unção espiritual, o povo de Deus sem-
pre em comunhão com o magistério pre em comunhão com o magistério 
da Igreja, se torna “infalível no crer”. da Igreja, se torna “infalível no crer”. 
Os fiéis têm um senso especial, um Os fiéis têm um senso especial, um 
faro, uma intuição profunda a respei-faro, uma intuição profunda a respei-
to das verdades da fé. O povo de Deus to das verdades da fé. O povo de Deus 
é santo em virtude desta unção que é santo em virtude desta unção que 
recebe no batismo. Deus enriquece a recebe no batismo. Deus enriquece a 
totalidade dos fiéis com este instinto totalidade dos fiéis com este instinto 
da fé (sensus fidei) e esta unção ajuda da fé (sensus fidei) e esta unção ajuda 
o povo  a discernir o que realmente o povo  a discernir o que realmente 
vem de Deus e o que é um engano.  vem de Deus e o que é um engano.  
O Espírito Santo confere aos cristãos O Espírito Santo confere aos cristãos 
uma certa conaturalidade com reali-uma certa conaturalidade com reali-
dades divinas.  Os fiéis são dotados de dades divinas.  Os fiéis são dotados de 
uma sabedoria que lhes permite cap-uma sabedoria que lhes permite cap-
tar intuitivamente as verdades da fé e tar intuitivamente as verdades da fé e 
defendê-las.defendê-las.

Percebemos  que a graça da unção Percebemos  que a graça da unção 
é uma luz interior que permite aos fi-é uma luz interior que permite aos fi-
éis cristãos serem dotados da “infabi-éis cristãos serem dotados da “infabi-
lidade no crer”. Não raras  vezes  os  lidade no crer”. Não raras  vezes  os  
fiéis colaboram no discernimento da fiéis colaboram no discernimento da 
verdade da fé, excluindo os erros, as verdade da fé, excluindo os erros, as 
falsas doutrinas, os enganos a respei-falsas doutrinas, os enganos a respei-
to das realidades divinas. to das realidades divinas. 

Um dos temas a serem aprofunda-Um dos temas a serem aprofunda-
dos na Assembleia Eclesial no México dos na Assembleia Eclesial no México 
é exatamente o é exatamente o “sensus  fidelium”“sensus  fidelium”, o , o 
senso da fé, o sentido da fé, dom do senso da fé, o sentido da fé, dom do 
Espírito Santo concedido aos fiéis cris-Espírito Santo concedido aos fiéis cris-
tãos batizados. Por outro lado, Maria, tãos batizados. Por outro lado, Maria, 
Mãe de Deus e nossa, é a primeira Mãe de Deus e nossa, é a primeira 
leiga da Igreja, é nossa irmã. O perfil leiga da Igreja, é nossa irmã. O perfil 
mariano da Igreja antecede ao perfil mariano da Igreja antecede ao perfil 
petrino, sem esquecer que ambos são petrino, sem esquecer que ambos são 
complementares. Estas reflexões po-complementares. Estas reflexões po-
dem ajudar na solução do problema dem ajudar na solução do problema 
do clericalismo, lembrando o sacer-do clericalismo, lembrando o sacer-
dócio comum dos  leigos  e leigas que dócio comum dos  leigos  e leigas que 
são a maioria do povo de Deus. são a maioria do povo de Deus. 

Dom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida 



Notícia da CNBB
Campanha Missionária 2021 

Tema: Jesus Cristo é missãoTema: Jesus Cristo é missão
Lema: “Não podemos deixar Lema: “Não podemos deixar 

de falar sobre o que vimos e ou-de falar sobre o que vimos e ou-
vimos”vimos”  (At 4,20)(At 4,20)

As Pontifícias Obras Missionárias As Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) têm a responsabilidade de (POM) têm a responsabilidade de 
organizar a Campanha Missionária, organizar a Campanha Missionária, 
realizada sempre no mês de outubro realizada sempre no mês de outubro 
desde 1972. Colaboram nesta ação a desde 1972. Colaboram nesta ação a 
Conferência Nacional dos Bispos do Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), por meio da Comissão Brasil (CNBB), por meio da Comissão 
Episcopal para a Ação Missionária e Episcopal para a Ação Missionária e 
Cooperação Intereclesial, e outros or-Cooperação Intereclesial, e outros or-
ganismos que compõem o Conselho ganismos que compõem o Conselho 
Missionário Nacional (Comina).Missionário Nacional (Comina).

“Jesus Cristo é missão” f“Jesus Cristo é missão” foi o tema oi o tema 
escolhido para o mês missionário, escolhido para o mês missionário, 
cuja inspiração bíblica écuja inspiração bíblica é “Não po- “Não po-
demos deixar de falar sobre o que demos deixar de falar sobre o que 
vimos e ouvimos”vimos e ouvimos” (At 4,20). O novo  (At 4,20). O novo 
contexto da pandemia que se esten-contexto da pandemia que se esten-
de de forma prolongada, evidenciou de de forma prolongada, evidenciou 
e ampliou o sofrimento, a solidão, a e ampliou o sofrimento, a solidão, a 
pobreza e as injustiças de que tantos pobreza e as injustiças de que tantos 
já padeciam. Desmascarou nossas já padeciam. Desmascarou nossas 
falsas seguranças e desnudou nossa falsas seguranças e desnudou nossa 
fragilidade humana.fragilidade humana.

Motivados pela Mensagem do Motivados pela Mensagem do 
Papa para o Dia Mundial das Missões, Papa para o Dia Mundial das Missões, 
a Campanha Missionária de 2021 des-a Campanha Missionária de 2021 des-
taca o testemunho de missionários e taca o testemunho de missionários e 
missionárias da compaixão e da espe-missionárias da compaixão e da espe-

rança: “Neste tempo de pandemia, rança: “Neste tempo de pandemia, 
perante a tentação de mascarar e perante a tentação de mascarar e 
justificar a indiferença e a apatia justificar a indiferença e a apatia 
em nome de um distanciamento em nome de um distanciamento 
social saudável, a missão de com-social saudável, a missão de com-
paixão é urgentemente necessária paixão é urgentemente necessária 
por sua capacidade de fazer desse por sua capacidade de fazer desse 
distanciamento recomendável uma distanciamento recomendável uma 
oportunidade de encontro, cuidado oportunidade de encontro, cuidado 
e promoção.” (Papa Francisco)e promoção.” (Papa Francisco)

Os missionários e missionárias Os missionários e missionárias 
da compaixão e da esperança são da compaixão e da esperança são 
pessoas anônimas que estão na pessoas anônimas que estão na 
linha de frente neste contexto linha de frente neste contexto 
de pandemia: profissionais da de pandemia: profissionais da 
saúde, famílias enlutadas com saúde, famílias enlutadas com 
testemunho de esperança, po-testemunho de esperança, po-
pulações em situação de rua e pulações em situação de rua e 
abandono, migrantes indígenas, abandono, migrantes indígenas, 
educadores, o mundo do traba-educadores, o mundo do traba-
lho, a solidariedade universal lho, a solidariedade universal 
além fronteira e a campanha além fronteira e a campanha 
“Amazônia precisa de você”, re-“Amazônia precisa de você”, re-
alizada no primeiro semestre de alizada no primeiro semestre de 
2020.2020.

Como gesto concreto, em to-Como gesto concreto, em to-
das as Igrejas do mundo, realiza-das as Igrejas do mundo, realiza-
-se nos dias 23 e 24 de outubro -se nos dias 23 e 24 de outubro 
a coleta missionária, destinada a coleta missionária, destinada 
de forma integral para a missão de forma integral para a missão 
da compaixão. Oitenta por cen-da compaixão. Oitenta por cen-
to dos recursos são enviados à to dos recursos são enviados à 
Congregação para Evangeliza-Congregação para Evangeliza-

ção dos Povos que faz circular um ção dos Povos que faz circular um 
fundo universal de solidariedade, fundo universal de solidariedade, 
mantendo 1.050 dioceses nas peri-mantendo 1.050 dioceses nas peri-
ferias mais necessitadas do mundo. ferias mais necessitadas do mundo. 
Os vinte por cento restantes ficam Os vinte por cento restantes ficam 
no Brasil e mantém os trabalhos das no Brasil e mantém os trabalhos das 
Pontifícias Obras Missionárias, com-Pontifícias Obras Missionárias, com-
pondo uma rede mundial de oração pondo uma rede mundial de oração 
e caridade a serviço do Papa e da e caridade a serviço do Papa e da 
Missão da Igreja. Missão da Igreja. 

(fonte www.pom.org.br)(fonte www.pom.org.br)
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Matéria de Capa

Arquidiocese ganha mais uma força evangelizadora!

Com a graça de Deus, a Ar-Com a graça de Deus, a Ar-
quidiocese de Aparecida ganhou quidiocese de Aparecida ganhou 
mais uma paróquia: mais uma paróquia: a comuni-a comuni-
dade de Santa Luzia foi elevada dade de Santa Luzia foi elevada 
no dia 23 de setembro de 2021 à no dia 23 de setembro de 2021 à 
Paróquia de Santa LuziaParóquia de Santa Luzia, depois , depois 
de mais de 30 anos de história.de mais de 30 anos de história.

Seu início data, aproximada-Seu início data, aproximada-
mente, do ano de 1984, quando mente, do ano de 1984, quando 
as famílias da comunidade reu-as famílias da comunidade reu-
niam-se para rezar o terço nas niam-se para rezar o terço nas 
casas. Conforme a participação casas. Conforme a participação 
foi crescendo viu-se a necessida-foi crescendo viu-se a necessida-
de de possuir um local onde os de de possuir um local onde os 
fiéis pudessem se reunir e cele-fiéis pudessem se reunir e cele-
brar juntos a Santa Missa.brar juntos a Santa Missa.

Diante disso, com ajuda de Diante disso, com ajuda de 
toda a comunidade, bem como, toda a comunidade, bem como, 

do Bispo da época, foi adquirido do Bispo da época, foi adquirido 
o terreno onde hoje encontra-o terreno onde hoje encontra-
-se construída a Igreja Matriz da -se construída a Igreja Matriz da 
Paróquia Santa Luzia. A comuni-Paróquia Santa Luzia. A comuni-
dade teve início em um barracão dade teve início em um barracão 
de madeira, que, aos poucos, foi de madeira, que, aos poucos, foi 
ganhando forma com a ajuda dos ganhando forma com a ajuda dos 
fiéis, através de ações para arre-fiéis, através de ações para arre-
cadação de fundos bem como da cadação de fundos bem como da 
participação ativa na construção. participação ativa na construção. 

Nos primórdios a comunidade Nos primórdios a comunidade 
compunha o território da Paró-compunha o território da Paró-
quia Nossa Senhora da Glória, até quia Nossa Senhora da Glória, até 
que a comunidade de São Fran-que a comunidade de São Fran-
cisco de Assis fosse emancipada cisco de Assis fosse emancipada 
para Paróquia e passasse a abran-para Paróquia e passasse a abran-
ger a comunidade de Santa Luzia. ger a comunidade de Santa Luzia. 

A comunidade foi crescendo A comunidade foi crescendo 

com a participação dos fiéis, bem com a participação dos fiéis, bem 
como, com o auxílio de cada sa-como, com o auxílio de cada sa-
cerdote que era enviado. Dentre cerdote que era enviado. Dentre 
eles, recordamos a participação eles, recordamos a participação 
do Padre José Ferreira, primeiro do Padre José Ferreira, primeiro 
pároco da Paróquia São Francisco pároco da Paróquia São Francisco 
de Assis, seguido do Padre Carlos de Assis, seguido do Padre Carlos 
Afonso, Padre Roberto, Padre Regi-Afonso, Padre Roberto, Padre Regi-
naldo até a chegada do Padre Ma-naldo até a chegada do Padre Ma-
tusalém, que assumiu a paróquia tusalém, que assumiu a paróquia 
de São Francisco e, agora, assume de São Francisco e, agora, assume 
a Paróquia de Santa Luzia. a Paróquia de Santa Luzia. 

A comunidade possui alguns A comunidade possui alguns 
registros das primeiras missas registros das primeiras missas 
celebradas. Em 1987, a missa era celebradas. Em 1987, a missa era 
celebrada no barracão de ma-celebrada no barracão de ma-
deira levantado, no mesmo lo-deira levantado, no mesmo lo-
cal onde ocorriam as atividades cal onde ocorriam as atividades 
pastorais. Em 1989 celebrou-se a pastorais. Em 1989 celebrou-se a 
primeira missa na capela já cons-primeira missa na capela já cons-
truída, presidida pelo falecido truída, presidida pelo falecido 
bispo Dom Geraldo. bispo Dom Geraldo. 

Não há dúvidas de que o que Não há dúvidas de que o que 
une e mantém viva esta comuni-une e mantém viva esta comuni-
dade e agora paróquia, desde os dade e agora paróquia, desde os 
primórdios, é o primórdios, é o Amor dos Fiéis.Amor dos Fiéis.  
Tudo sempre foi feito com muito Tudo sempre foi feito com muito 
esforço, empenho e dedicação de esforço, empenho e dedicação de 
cada fiel, de cada família. Cada ti-cada fiel, de cada família. Cada ti-
jolo da igreja matriz possui o suor jolo da igreja matriz possui o suor 
e esforço dos leigos que por lá e esforço dos leigos que por lá 

Comunidade reunida no barracão de madeira - 1987 Dom Geraldo Penido celebrando na Capela de Santa Luzia - 1989
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Daiane Espíndola C.dos SantosDaiane Espíndola C.dos Santos
Paroquiana da Paróquia de Santa Paroquiana da Paróquia de Santa 

LuziaLuzia

Missa de Criação da Paróquia de Santa Luzia e Posse do PárocoMissa de Criação da Paróquia de Santa Luzia e Posse do Pároco

No dia 23 de setembro de 2021, às 19h30, em uma Celebração No dia 23 de setembro de 2021, às 19h30, em uma Celebração 
Eucarística, presidida pelo nosso Arcebispo Dom Orlando Brandes, Eucarística, presidida pelo nosso Arcebispo Dom Orlando Brandes, 
foi criada a foi criada a Paróquia de Santa Luzia, em Guaratinguetá, a 19ª. de Paróquia de Santa Luzia, em Guaratinguetá, a 19ª. de 
nossa Arquidiocese,nossa Arquidiocese, desmembrada do território que compreende  desmembrada do território que compreende 
a Paróquia de São Francisco de Assis.  Na mesma Celebração, a Paróquia de São Francisco de Assis.  Na mesma Celebração, Pe. Pe. 
Matusalém Gonçalves dos Santos foi nomeado o primeiro Pároco da Matusalém Gonçalves dos Santos foi nomeado o primeiro Pároco da 
nova Paróquia.nova Paróquia.

Parabéns, Pe. Matos! Que o Espírito Santo o conduza em mais Parabéns, Pe. Matos! Que o Espírito Santo o conduza em mais 
esta missão que lhe foi confiada.  E parabéns  aos fiéis  da  Comuni-esta missão que lhe foi confiada.  E parabéns  aos fiéis  da  Comuni-
dade  que, com amor e dedicado trabalho, ajudaram na construção dade  que, com amor e dedicado trabalho, ajudaram na construção 
dessa Paróquia.   dessa Paróquia.   

Louvemos a Deus por mais esta força evangelizadora em nossa Louvemos a Deus por mais esta força evangelizadora em nossa 
Arquidiocese!  Que Santa Luzia interceda em favor de todos os seus Arquidiocese!  Que Santa Luzia interceda em favor de todos os seus 
paroquianos!paroquianos!

passaram e deixaram sua história passaram e deixaram sua história 
unir-se à história da construção unir-se à história da construção 
desta Paróquia.desta Paróquia.

Agora novos desafios surgem: Agora novos desafios surgem: 
um novo território, um campo de um novo território, um campo de 
missão ainda maior, novas comu-missão ainda maior, novas comu-
nidades, uma nova perspectiva. nidades, uma nova perspectiva. 
Mas algo ficou muito evidente Mas algo ficou muito evidente 
quando da missa de elevação: quando da missa de elevação: a a 
Paróquia vai crescer sustentada Paróquia vai crescer sustentada 
pelo amor da Comunidade. pelo amor da Comunidade. 

Com a graça e as bênçãos de Com a graça e as bênçãos de 
Deus, daqui 30 anos estaremos Deus, daqui 30 anos estaremos 
novamente contando a história novamente contando a história 
de criação da Paróquia de Santa de criação da Paróquia de Santa 
Luzia, testemunhando os frutos Luzia, testemunhando os frutos 
do trabalho e do amor despendi-do trabalho e do amor despendi-
do pelos fiéis da comunidade. do pelos fiéis da comunidade. 

Agora o trabalho continua! A Agora o trabalho continua! A 
messe é grande, os operários são messe é grande, os operários são 
poucos, porém, cremos que Deus poucos, porém, cremos que Deus 
irá abençoar todo esforço empe-irá abençoar todo esforço empe-
nhado na construção desta paró-nhado na construção desta paró-
quia, desta casa do amor de Deus quia, desta casa do amor de Deus 
e comunhão com os irmãos. e comunhão com os irmãos. 

Deus abençoe, paz e bem!Deus abençoe, paz e bem!
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Paróquia de São Pedro inicia o novo itinerário 
com inspiração catecumenal

Novas Pastorais na Arquidiocese

A  Paróquia  de São Pedro Após-A  Paróquia  de São Pedro Após-
tolo começou no mês de setembro tolo começou no mês de setembro 
a visitação às famílias, a primeira a visitação às famílias, a primeira 
etapa do novo itinerário catequéti-etapa do novo itinerário catequéti-
co, o pré-catecumenato. co, o pré-catecumenato. 

Cerca de 80 famílias serão visi-Cerca de 80 famílias serão visi-
tadas em todas as comunidades de tadas em todas as comunidades de 
nossa paróquia, até o final de no-nossa paróquia, até o final de no-
vembro, para serem apresentadas vembro, para serem apresentadas 
a esse novo caminho, onde serão a esse novo caminho, onde serão 
motivadas a fazer parte desse novo motivadas a fazer parte desse novo 
processo de evangelização. As cate-processo de evangelização. As cate-
quistas estão bem empenhadas e quistas estão bem empenhadas e 
com muito amor nesse serviço, tra-com muito amor nesse serviço, tra-
balhando nossa Igreja em saída, en-balhando nossa Igreja em saída, en-
cantando as crianças pelo testemu-cantando as crianças pelo testemu-
nho que apresentam Jesus e pela nho que apresentam Jesus e pela 
experiência de fé. Será um trabalho experiência de fé. Será um trabalho 
árduo, que exigirá total doação e árduo, que exigirá total doação e 
comprometimento, para atingir to-comprometimento, para atingir to-
das as crianças e suas famílias no das as crianças e suas famílias no 
tempo planejado. tempo planejado. 

A Pastoral Familiar e a Cateque-A Pastoral Familiar e a Cateque-

No último dia 16 de setembro, foi No último dia 16 de setembro, foi 
realizada a Reunião Geral do Clero realizada a Reunião Geral do Clero 
que,    normalmente, ocorre a cada que,    normalmente, ocorre a cada 
dois meses para tratar de assuntos dois meses para tratar de assuntos 
pertinentes  a toda  Arquidiocese. pertinentes  a toda  Arquidiocese. 

Um dos assuntos foi a implanta-Um dos assuntos foi a implanta-
ção da Pastoral da Sobriedade. Pe. ção da Pastoral da Sobriedade. Pe. 
Gustavo e Pe.  Leo partilharam  so-Gustavo e Pe.  Leo partilharam  so-
bre  o   encontro que tiveram  com  bre  o   encontro que tiveram  com  
os  Coordenadores  da  Pastoral da os  Coordenadores  da  Pastoral da 
Sobriedade do Regional Sul 1, ocor-Sobriedade do Regional Sul 1, ocor-
rido no dia 11 de setembro, no CAP. rido no dia 11 de setembro, no CAP. 
Participaram desse encontro 8 leigos Participaram desse encontro 8 leigos 
da Paróquia Senhor Bom Jesus;  5 da da Paróquia Senhor Bom Jesus;  5 da 
Paróquia São Roque; 1 da Paróquia Paróquia São Roque; 1 da Paróquia 

Pastorais em Ação

se de Batismo também estão ativas se de Batismo também estão ativas 
nesse período auxiliando as visi-nesse período auxiliando as visi-
tas, dando total apoio às famílias tas, dando total apoio às famílias 
que ainda não foram iniciadas na que ainda não foram iniciadas na 
fé, pelo Sacramento do Batismo, e fé, pelo Sacramento do Batismo, e 
muitas outras áreas que nossa igre-muitas outras áreas que nossa igre-
ja dará suporte. Depois dessa fase, ja dará suporte. Depois dessa fase, 
teremos uma celebração de tran-teremos uma celebração de tran-
sição no 1° Domingo do Advento, sição no 1° Domingo do Advento, 
quando nossas crianças  receberão  quando nossas crianças  receberão  
a cruz e a Bíblia, sinal da nossa fé, e a cruz e a Bíblia, sinal da nossa fé, e 
dirão o seu “sim” diante de toda co-dirão o seu “sim” diante de toda co-
munidade presente, para que todos munidade presente, para que todos 
possam conhecê-las e acompanhá-possam conhecê-las e acompanhá-
-las nessa caminhada, dando início -las nessa caminhada, dando início 
a nossa catequese, o período do a nossa catequese, o período do 
catecumenato, a catequese em si, catecumenato, a catequese em si, 
com temas de fé, aprofundamento com temas de fé, aprofundamento 
da doutrina e da Palavra de Deus. da doutrina e da Palavra de Deus. 
Estamos tendo um grande retor-Estamos tendo um grande retor-
no das famílias já visitadas, que se no das famílias já visitadas, que se 
comprometeram a trilhar esse ca-comprometeram a trilhar esse ca-

minho com seus filhos. minho com seus filhos. 
O apoio e motivação de nosso O apoio e motivação de nosso 

pároco Pe. Aloísio Mota e tam-pároco Pe. Aloísio Mota e tam-
bém assessor catequético da Ar-bém assessor catequético da Ar-
quidiocese de Aparecida, fez toda quidiocese de Aparecida, fez toda 
diferença na implantação desse diferença na implantação desse 
novo itinerário aqui em nossa novo itinerário aqui em nossa 
paróquia, por isso a importância paróquia, por isso a importância 
do pároco em se comprometer do pároco em se comprometer 
também com esse caminho, para também com esse caminho, para 
que seja implantada em todas as que seja implantada em todas as 
paróquias da Arquidiocese. paróquias da Arquidiocese. 

Que Deus nos ajude e o Espí-Que Deus nos ajude e o Espí-
rito Santo nos  dê sabedoria, nos rito Santo nos  dê sabedoria, nos 
ilumine e fortaleça, nessa linda ilumine e fortaleça, nessa linda 
missão de levar Jesus às famílias, missão de levar Jesus às famílias, 
para que Ele seja conhecido e para que Ele seja conhecido e 
amado por todos, principalmen-amado por todos, principalmen-
te pelas nossas crianças.te pelas nossas crianças.

Daniela CardosoDaniela Cardoso
Catequista e coordenadora da Catequista e coordenadora da 

Catequese de EucaristiaCatequese de Eucaristia
  

São Dimas e 1 da Paróquia Nossa São Dimas e 1 da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida e São Benedito. Senhora Aparecida e São Benedito. 
Uma data será agendada para a for-Uma data será agendada para a for-
mação de implantação da Pastoral mação de implantação da Pastoral 
da Sobriedade na Arquidiocese. Os da Sobriedade na Arquidiocese. Os 
interessados em participar, podem interessados em participar, podem 
procurar o seu Pároco.  Venham tra-procurar o seu Pároco.  Venham tra-
balhar nessa nova Pastoral!balhar nessa nova Pastoral!

Criação da Pastoral Afro: Criação da Pastoral Afro:  a Reu- a Reu-
nião do Clero contou com a  presen-nião do Clero contou com a  presen-
ça  de  nossas  irmãs  Cláudia e  Célia ça  de  nossas  irmãs  Cláudia e  Célia 
Regina , que foram convidadas  para Regina , que foram convidadas  para 
expor aos  padres  os objetivos  da expor aos  padres  os objetivos  da 
Pastoral  Afro. Foi uma participação Pastoral  Afro. Foi uma participação 

muito boa, esclarecedora   e   pro-muito boa, esclarecedora   e   pro-
dutiva.  dutiva.  

Assim, tendo a aprovação de Assim, tendo a aprovação de 
Dom Orlando e de todo o Clero, Dom Orlando e de todo o Clero, 
com alegria, anunciamos a com alegria, anunciamos a cria-cria-
ção da Pastoral Afro  em  nossa  ção da Pastoral Afro  em  nossa  
Arquidiocese,  com a coordena-Arquidiocese,  com a coordena-
ção da  Cláudia e Célia Regina.  ção da  Cláudia e Célia Regina.  

Parabéns! Sejam muito bem-Parabéns! Sejam muito bem-
-vindas! Desde já, agradecemos a -vindas! Desde já, agradecemos a 
disponibilidade em servir a Igreja disponibilidade em servir a Igreja 
e ao Povo de Deus.  Contem com e ao Povo de Deus.  Contem com 
nosso apoio e  preces! nosso apoio e  preces! 

Pe. Gustavo dos SantosPe. Gustavo dos Santos
Coord. de Pastoral Coord. de Pastoral 



Santo do Mês
Você conhece São Mateus Moreira ?

Outubro é o mês dedicado às Outubro é o mês dedicado às 
Santas Missões ! O mês do San-Santas Missões ! O mês do San-
to Rosário! Também fazemos a to Rosário! Também fazemos a 
memoria litúrgica de Santos (as) memoria litúrgica de Santos (as) 
muito significativos para nós, tais muito significativos para nós, tais 
como: Santa Teresinha do Menino como: Santa Teresinha do Menino 
Jesus, Doutora da Igreja (dia 1º); Jesus, Doutora da Igreja (dia 1º); 
os nossos Santos Anjos da Guar-os nossos Santos Anjos da Guar-
da (dia 2); São Francisco de Assis da (dia 2); São Francisco de Assis 
(dia 4);  São Benedito, religioso; (dia 4);  São Benedito, religioso; 
Santa Faustina Kowalska, apóstola Santa Faustina Kowalska, apóstola 
da Divina Misericórdia e São Luiz da Divina Misericórdia e São Luiz 
Scrosopi (dia 5); Nossa Senhora Scrosopi (dia 5); Nossa Senhora 
do Rosário (dia 7); São João XXIII, do Rosário (dia 7); São João XXIII, 
papa (dia 11); papa (dia 11); Nossa Senhora Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do BrasilAparecida, padroeira do Brasil e o  e o 
Beato Carlo Acutis (dia 12);Beato Carlo Acutis (dia 12); Santa  Santa 
Teresa de Ávila, Doutora da Igreja Teresa de Ávila, Doutora da Igreja 
(dia 15); Santa Edwiges, padroeira (dia 15); Santa Edwiges, padroeira 
dos endividados; Santa Margarida dos endividados; Santa Margarida 
Maria de Alacoque, vidente do Sa-Maria de Alacoque, vidente do Sa-
grado Coração de Jesus e São Ge-grado Coração de Jesus e São Ge-
raldo Magela (dia 16); São Lucas, raldo Magela (dia 16); São Lucas, 
o Evangelista (dia 18);  São Pedro o Evangelista (dia 18);  São Pedro 
de Alcântara, padroeiro do Brasil de Alcântara, padroeiro do Brasil 

(dia 20); São João Paulo II, papa (dia 20); São João Paulo II, papa 
(dia 22); (dia 22); Santo Antônio de Sant’Ana Santo Antônio de Sant’Ana 
Galvão (dia 25);Galvão (dia 25); São Simão e São  São Simão e São 
Judas Tadeu, Apóstolos (dia 28) e a Judas Tadeu, Apóstolos (dia 28) e a 
Beata Chiara Luce Badano (dia 29). Beata Chiara Luce Badano (dia 29). 

Dia 3 de outubro comemoramos Dia 3 de outubro comemoramos 
aqui no Brasil aqui no Brasil os Santos André de os Santos André de 
Soveral, Ambrósio Francisco Ferro,Soveral, Ambrósio Francisco Ferro,  
Presbíteros; e Presbíteros; e os leigos, mártires os leigos, mártires 
São Mateus Moreira e companhei-São Mateus Moreira e companhei-
ros de Cunhaú e Uruaçu.ros de Cunhaú e Uruaçu. No ano  No ano 
de 1645 houve dois grandes mas-de 1645 houve dois grandes mas-
sacres no Rio Grande do Norte; re-sacres no Rio Grande do Norte; re-
alizados nas localidades de Cunhaú alizados nas localidades de Cunhaú 
e Uruaçu: 30 membros da comuni-e Uruaçu: 30 membros da comuni-
dade católica perderam suas vidas dade católica perderam suas vidas 
por causa do ódio à fé Católica. Em por causa do ódio à fé Católica. Em 
Cunhaú, no domingo, enquanto o Cunhaú, no domingo, enquanto o 
pároco, Padre André de Soveral ce-pároco, Padre André de Soveral ce-
lebrava a missa junto com os seus lebrava a missa junto com os seus 
fiéis; o mercenário alemão Jacob fiéis; o mercenário alemão Jacob 
Rabbi, a serviço dos holandeses, Rabbi, a serviço dos holandeses, 
entrou na igreja acompanhado por entrou na igreja acompanhado por 
sua tropa, que era composta por ín-sua tropa, que era composta por ín-
dios de várias etnias e fez um mas-dios de várias etnias e fez um mas-
sacre, com requintes de crueldade.  sacre, com requintes de crueldade.  
No momento em que o padre ele-No momento em que o padre ele-
vava a hóstia consagrada e os fiéis vava a hóstia consagrada e os fiéis 
estavam ajoelhados, eles fecharam estavam ajoelhados, eles fecharam 
as portas da igreja e começaram os as portas da igreja e começaram os 
assassinatos. Os fiéis, percebendo assassinatos. Os fiéis, percebendo 
que não haveria possibilidade de que não haveria possibilidade de 
fuga, não reagiram; ao contrário se fuga, não reagiram; ao contrário se 
ofereceram como vítimas. O padre ofereceram como vítimas. O padre 
André, já com seus 80 anos, exor-André, já com seus 80 anos, exor-
tava seus fiéis a morrer pelo Cristo. tava seus fiéis a morrer pelo Cristo. 
Ele mesmo morreria vítima de um Ele mesmo morreria vítima de um 
golpe de faca, enquanto ainda es-golpe de faca, enquanto ainda es-
tava no presbitério da igreja. A tro-tava no presbitério da igreja. A tro-
pa de Jacob Rabbi avançou, e três pa de Jacob Rabbi avançou, e três 

meses após esse massacre, no dia meses após esse massacre, no dia 
3 de outubro de 1645, na locali-3 de outubro de 1645, na locali-
dade de Uruaçu, cometeu outro dade de Uruaçu, cometeu outro 
massacre em ódio à fé Católica: da massacre em ódio à fé Católica: da 
mesma forma como haviam feito mesma forma como haviam feito 
em Cunhaú, passaram a matar os em Cunhaú, passaram a matar os 
fiéis com requintes de crueldade. fiéis com requintes de crueldade. 
O padre Ambrósio Francisco Fer-O padre Ambrósio Francisco Fer-
ro foi duramente torturado. Um ro foi duramente torturado. Um 
deles, o leigo Mateus Moreira, es-deles, o leigo Mateus Moreira, es-
tando ainda vivo; sendo-lhe arran-tando ainda vivo; sendo-lhe arran-
cado o coração pelas costas, ainda cado o coração pelas costas, ainda 
teve forças para proclamar a sua teve forças para proclamar a sua 
fé na Eucaristia, dizendo: Louvado fé na Eucaristia, dizendo: Louvado 
seja o Santíssimo Sacramento !seja o Santíssimo Sacramento !

Os mártires de hoje, saíram do Os mártires de hoje, saíram do 
século XVII, das comunidades de século XVII, das comunidades de 
Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande 
do Norte. Os presbíteros André do Norte. Os presbíteros André 
de Soveral, Ambrósio Francisco de Soveral, Ambrósio Francisco 
Ferro e seus 28 companheiros lei-Ferro e seus 28 companheiros lei-
gos pertencem a esta geração de gos pertencem a esta geração de 
mártires que regou o chão da nos-mártires que regou o chão da nos-
sa Pátria, tornando-a terra fértil sa Pátria, tornando-a terra fértil 
para a geração de novos cristãos. para a geração de novos cristãos. 
Eles são as primícias do trabalho Eles são as primícias do trabalho 
missionário, os protomártires do missionário, os protomártires do 
Brasil. A canonização ocorreu em Brasil. A canonização ocorreu em 
uma cerimônia no Vaticano, em 15 uma cerimônia no Vaticano, em 15 
de outubro de 2017. Em 2005, du-de outubro de 2017. Em 2005, du-
rante a 43ª Assembleia Geral dos rante a 43ª Assembleia Geral dos 
Bispos do Brasil, realizada em Itai-Bispos do Brasil, realizada em Itai-
ci – SP, o então Beato Mateus Mo-ci – SP, o então Beato Mateus Mo-
reira já havia sido escolhido como reira já havia sido escolhido como 
“Patrono dos Ministros Extraordi-“Patrono dos Ministros Extraordi-
nários da Comunhão Eucarística”.nários da Comunhão Eucarística”.

Pe. Carlos A. C. Rodrigues 
Arquidiocese de Aparecida
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Missa e partilha com os coordenadores dos 
Grupos Bíblicos de Reflexão - GBR

Posse do Pe. Paulo  Tadeu  na  
Paróquia  Nossa  Senhora  das  Graças 

Aconteceu

No dia 28 de agosto, às 19h, acon-No dia 28 de agosto, às 19h, acon-
teceu na Paróquia São Dimas, a 1ª  teceu na Paróquia São Dimas, a 1ª  
Missa com os coordenadores dos Missa com os coordenadores dos 
Grupos Bíblicos de Reflexão, em âm-Grupos Bíblicos de Reflexão, em âm-
bito arquidiocesano. bito arquidiocesano. 

Estiveram presentes dois coor-Estiveram presentes dois coor-
denadores de cada paróquia e mais denadores de cada paróquia e mais 

No último dia 5 de setembro,  No último dia 5 de setembro,  
Pe. Paulo Tadeu assumiu como Pe. Paulo Tadeu assumiu como 
Pároco da  Paróquia de Nossa Se-Pároco da  Paróquia de Nossa Se-
nhora das Graças, de Guaratingue-nhora das Graças, de Guaratingue-
tá.   A  Celebração  Eucarística de tá.   A  Celebração  Eucarística de 
posse foi  realizada na Igreja Ma-posse foi  realizada na Igreja Ma-
triz, às 10h, presidida pelo nosso triz, às 10h, presidida pelo nosso 
Arcebispo Dom Orlando Brandes.Arcebispo Dom Orlando Brandes.

Parabéns, Pe. Paulo Tadeu!   Parabéns, Pe. Paulo Tadeu!   
Conte  com  nossas preces!Conte  com  nossas preces!

alguns  represen-alguns  represen-
tantes, totalizan-tantes, totalizan-
do 62 pessoas. do 62 pessoas. 
O objetivo da O objetivo da 
Missa foi reunir Missa foi reunir 
e ouvir cada co-e ouvir cada co-
ordenador, seus ordenador, seus 
testemunhos,  os  testemunhos,  os  
desafios e con-desafios e con-
quistas do traba-quistas do traba-

lho de evangelização dos GBR em lho de evangelização dos GBR em 
tempo de pandemia. tempo de pandemia. 

Após a Missa, houve uma partilha Após a Missa, houve uma partilha 
muito satisfatória e rica onde cada muito satisfatória e rica onde cada 
coordenador relatou sua experiên-coordenador relatou sua experiên-
cia e criatividade em manter vivo o cia e criatividade em manter vivo o 
espírito e o trabalho dos GBR na pa-espírito e o trabalho dos GBR na pa-
róquia.  róquia.  

 Durante a partilha os coorde- Durante a partilha os coorde-
nadores sugeriram que no mês de se-nadores sugeriram que no mês de se-
tembro, mês da Bíblia, houvesse um tembro, mês da Bíblia, houvesse um 
destaque especial para os GBR nas destaque especial para os GBR nas 
celebrações dominicais, a fim de mo-celebrações dominicais, a fim de mo-
tivar o povo a retomar com entusias-tivar o povo a retomar com entusias-
mo os encontros dos Grupos Bíblicos. mo os encontros dos Grupos Bíblicos. 
Ao final, foi decidido que faríamos um Ao final, foi decidido que faríamos um 
novo encontro, depois das festividades novo encontro, depois das festividades 
da Padroeira. Agradeço as paróquias e da Padroeira. Agradeço as paróquias e 
aos padres, pois unidos faremos mais aos padres, pois unidos faremos mais 
pela nossa Arquidiocese, mantendo pela nossa Arquidiocese, mantendo 
viva nossa prioridade pastoral: os Gru-viva nossa prioridade pastoral: os Gru-
pos Bíblicos de Reflexão.pos Bíblicos de Reflexão.

Pe. FabianoPe. Fabiano
Coordenador dos GBRCoordenador dos GBR

Pároco da Paróquia São Dimas Pároco da Paróquia São Dimas 

Pa
sc

om
/P

ar
. S

ão
 D

im
as

 

Fo
to

s:
 A

nd
ré

ia
 - 

Pa
sc

om

Formação do Clero da Arquidiocese de Aparecida

Nos dias 21 e 22 de setembro, no Nos dias 21 e 22 de setembro, no 
Seminário Bom Jesus, foi realizada a Seminário Bom Jesus, foi realizada a 
Formação Permanente do Clero da Formação Permanente do Clero da 
Arquidiocese de Aparecida.   O  asses-Arquidiocese de Aparecida.   O  asses-
sor  foi   o  Padre José  Bertolin,  OSJ,  sor  foi   o  Padre José  Bertolin,  OSJ,  
da  diocese de  Apucarana, PR, que fa-da  diocese de  Apucarana, PR, que fa-
lou sobre  São José. lou sobre  São José. 

No dia 23,  os  Padres  André Pizani  No dia 23,  os  Padres  André Pizani  
e André Gustavo expuseram ao  Clero e André Gustavo expuseram ao  Clero 
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seus respectivos estudos e pesqui-seus respectivos estudos e pesqui-
sas, realizados  no  Colégio Pio Brasi-sas, realizados  no  Colégio Pio Brasi-
leiro, em Roma, durante  os dois anos  leiro, em Roma, durante  os dois anos  
(2019-2021)  em  que lá estiveram. (2019-2021)  em  que lá estiveram. 



Cúria Metropolitana recebe a visita da 
Imagem Peregrina de 

Nossa Senhora Aparecida

Em preparação a Novena e Festa em Em preparação a Novena e Festa em 

louvor a Padroeira do Brasil, a Cúria Me-louvor a Padroeira do Brasil, a Cúria Me-

tropolitana recebeu a  visita  da Imagem tropolitana recebeu a  visita  da Imagem 

Peregrina de Nossa Senhora Aparecida.    Peregrina de Nossa Senhora Aparecida.    

A Imagem chegou no dia 10 de setem-A Imagem chegou no dia 10 de setem-

bro, às 15h, no Seminário Bom Jesus  e  bro, às 15h, no Seminário Bom Jesus  e  

foi  acolhida  pelos Colaboradores da foi  acolhida  pelos Colaboradores da 

Cúria, Pousada e Tribunal que, em pro-Cúria, Pousada e Tribunal que, em pro-

cissão, conduziram a Mãe Aparecida à cissão, conduziram a Mãe Aparecida à 

Capela do Seminário Bom Jesus, onde Capela do Seminário Bom Jesus, onde 

aconteceu uma Celebração Eucarística, aconteceu uma Celebração Eucarística, 

presidida pelo Pe. Lauro e concelebrada presidida pelo Pe. Lauro e concelebrada 

pelos Padres Vinícius, Renan e Gustavo.pelos Padres Vinícius, Renan e Gustavo.

No dia 15 de setembro, após um mo-No dia 15 de setembro, após um mo-

mento de oração e agradecimento, con-mento de oração e agradecimento, con-

duzido pelo Pe. Lauro, a  Imagem  Peregrina  foi levada para a “Fábrica de duzido pelo Pe. Lauro, a  Imagem  Peregrina  foi levada para a “Fábrica de 

Água”, na cidade de Taubaté. Água”, na cidade de Taubaté. 
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Dom  Damasceno  celebra  35  anos de Episcopado 

A Arquidiocese de Aparecida e o A Arquidiocese de Aparecida e o 
Santuário Nacional se uniram para Santuário Nacional se uniram para 
louvar e agradecer a Deus os 35 louvar e agradecer a Deus os 35 
anos de Episcopado do nosso Car-anos de Episcopado do nosso Car-
deal Dom Damasceno, Arcebispo deal Dom Damasceno, Arcebispo 
Emérito de Aparecida.Emérito de Aparecida.

A Santa Missa foi realizada no A Santa Missa foi realizada no 
dia 15 de setembro,  às  09h, no dia 15 de setembro,  às  09h, no 

Santuário Nacional, presidida por Santuário Nacional, presidida por 
Dom Damasceno,  concelebrada Dom Damasceno,  concelebrada 
por Dom Orlando e vários sacer-por Dom Orlando e vários sacer-
dotes diocesanos  e religiosos. dotes diocesanos  e religiosos. 

Ao final da celebração, Pe. Re-Ao final da celebração, Pe. Re-
nan Rangel,  Reitor do Seminário nan Rangel,  Reitor do Seminário 
Bom Jesus, leu uma Mensagem Bom Jesus, leu uma Mensagem 
de felicitação,  em nome de toda de felicitação,  em nome de toda 
a Arquidiocese.  Frei  Bartolomeu,  a Arquidiocese.  Frei  Bartolomeu,  
também,  fez uso da  palavra, fa-também,  fez uso da  palavra, fa-
lando  pela Conferência dos Reli-lando  pela Conferência dos Reli-
giosos do Brasil - núcleo Aparecida.giosos do Brasil - núcleo Aparecida.

À noite, no Seminário Bom Jesus, À noite, no Seminário Bom Jesus, 
Dom Damasceno foi homenageado Dom Damasceno foi homenageado 
durante  um  jantar  com os semina-durante  um  jantar  com os semina-
ristas e os Padres Formadores.ristas e os Padres Formadores.

Parabéns, Dom Damasceno!  Ao Parabéns, Dom Damasceno!  Ao 
senhor,  nosso carinho, respeito e senhor,  nosso carinho, respeito e 
gratidão!  gratidão!  

Paróquia São Francisco de Assis, de Guaratinguetá,   
tem   novo Pároco

Pe. André Pizani assumiu, no dia Pe. André Pizani assumiu, no dia 
18 de setembro, a Paróquia de São 18 de setembro, a Paróquia de São 
Francisco de Assis, em Guaratinguetá.  Francisco de Assis, em Guaratinguetá.  
A Santa Missa de posse foi realizada A Santa Missa de posse foi realizada 
na  Igreja Matriz, às 19h, presidida por na  Igreja Matriz, às 19h, presidida por 
Dom Orlando Brandes. Dom Orlando Brandes. 

Pe. Pizani  substituiu  Pe. Matos  Pe. Pizani  substituiu  Pe. Matos  
que  foi transferido para a nova Paró-que  foi transferido para a nova Paró-
quia de Santa Luzia,  em Guaratingue-quia de Santa Luzia,  em Guaratingue-
tá, criada no dia 23 de setembro.tá, criada no dia 23 de setembro.

Seja bem-vindo, Pe. Pizani! Que Seja bem-vindo, Pe. Pizani! Que 
São Francisco de Assis seja o inter-São Francisco de Assis seja o inter-
cessor de muitas graças e bênçãos!    cessor de muitas graças e bênçãos!    
Conte com nossas preces!Conte com nossas preces!
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- 01/10 -  Pe. Renan Rangel, Seminário Bom Jesus- 01/10 -  Pe. Renan Rangel, Seminário Bom Jesus – aniversário de ordenação  – aniversário de ordenação 

- 23/10 - Pe. André Gustavo de Souza – Seminário Bom Jesus- 23/10 - Pe. André Gustavo de Souza – Seminário Bom Jesus – aniversário natalício  – aniversário natalício 

- 24/10 – Diac. Marcos Antonio dos  Santos – - 24/10 – Diac. Marcos Antonio dos  Santos – aniversário de ordenação aniversário de ordenação 

- 25/10 - Pe. Marcos Chiquetto,  Diocese de Rio Grande, RS – - 25/10 - Pe. Marcos Chiquetto,  Diocese de Rio Grande, RS – aniversário natalício aniversário natalício 

- 28/10 - Pe. Vinicius da Silva, Paróquia Nossa Senhora do Rosário – - 28/10 - Pe. Vinicius da Silva, Paróquia Nossa Senhora do Rosário – aniversário natalícioaniversário natalício

Parabéns aos nossos aniversariantes!!

Agenda

Novena e Festa em Louvor a São Frei Galvão Novena e Festa em Louvor a São Frei Galvão 

De 3 a 12 de outubro, o Santuário De 3 a 12 de outubro, o Santuário 
Nacional celebra a Novena e Festa Nacional celebra a Novena e Festa 
em louvor a Padroeira do Brasil. em louvor a Padroeira do Brasil. 

O acesso a Basílica continua limi-O acesso a Basílica continua limi-
tado em razão das medidas de pre-tado em razão das medidas de pre-
venção contra a Covid19.venção contra a Covid19.

De 16 a 25 De 16 a 25 
de outubro, o de outubro, o 
Santuário Frei Santuário Frei 
Galvão, de Gua-Galvão, de Gua-
ratinguetá, pro-ratinguetá, pro-
move a Novena move a Novena 
e Festa em hon-e Festa em hon-
ra ao seu Pa-ra ao seu Pa-
droeiro. O tema droeiro. O tema 
central deste central deste 

ano é: ano é: 
 “Frei Galvão e a Espiritualidade  “Frei Galvão e a Espiritualidade 

Franciscana: As raízes da vida e santi-Franciscana: As raízes da vida e santi-
dade do primeiro santo brasileiro”. dade do primeiro santo brasileiro”. 

Confira em A12.com/padroeira Confira em A12.com/padroeira 
todos os horários de celebrações. todos os horários de celebrações. 

No dia 12, Solenidade de Nossa No dia 12, Solenidade de Nossa 
Senhora Aparecida, a programação Senhora Aparecida, a programação 
será a seguinte: será a seguinte: 

04h55 | Alvorada04h55 | Alvorada
05h | Missa05h | Missa
06h | Missa- Centro de Eventos06h | Missa- Centro de Eventos
07h | Missa   07h | Missa   
08h | Missa – Centro de Eventos08h | Missa – Centro de Eventos
09h | Missa Solene 09h | Missa Solene 
10h | Missa – Centro de Eventos10h | Missa – Centro de Eventos
12h | Missa das Crianças    12h | Missa das Crianças    
12h | Homenagem a N. Senhora 12h | Homenagem a N. Senhora 
Aparecida – Toque dos SinosAparecida – Toque dos Sinos
12h | Missa – Centro de Eventos12h | Missa – Centro de Eventos
14h | Missa – Centro de Eventos14h | Missa – Centro de Eventos
15h | Consagração Solene 15h | Consagração Solene 
16h | Missa – Centro de Eventos16h | Missa – Centro de Eventos
16h30 | Missa16h30 | Missa
18h | Missa – Centro de Eventos18h | Missa – Centro de Eventos
19h | Missa de Encerramento 19h | Missa de Encerramento 

As celebrações acontecem nos se-As celebrações acontecem nos se-
guintes horários: guintes horários: 

- segunda a sexta:  15h  e  19h30- segunda a sexta:  15h  e  19h30
- sábado: 15h e 18h- sábado: 15h e 18h
- domingo:  06h, 09h30, 15h e 18h- domingo:  06h, 09h30, 15h e 18h

No dia  25  de outubro,  Solenidade No dia  25  de outubro,  Solenidade 
de  Frei Galvão, a programação será a de  Frei Galvão, a programação será a 
seguinte: seguinte: 

06h – Missa da Aurora06h – Missa da Aurora
09h – Procissão do atual Santuário 09h – Procissão do atual Santuário 
até o novo terrenoaté o novo terreno
09h30 – Missa Solene e Inauguração 09h30 – Missa Solene e Inauguração 
da Alameda de Frei Galvãoda Alameda de Frei Galvão

11h30 – Bênção dos Ciclistas (Ala-11h30 – Bênção dos Ciclistas (Ala-
meda de Frei Galvão)meda de Frei Galvão)
12h – Missa Solene, transmitida pela 12h – Missa Solene, transmitida pela 
Tv Canção NovaTv Canção Nova
15h – Missa da Campanha “Família  15h – Missa da Campanha “Família  
Missionária de Frei Galvão”Missionária de Frei Galvão”
16h30 -  Carreata16h30 -  Carreata
18h – Missa Solene de Encerramen-18h – Missa Solene de Encerramen-
to, transmitida pela Tv Aparecida.to, transmitida pela Tv Aparecida.

Veja a programação completa, Veja a programação completa, 

acessando acessando 

www.santuariofreigalvao.comwww.santuariofreigalvao.com

Veja a programação completa, Veja a programação completa, acessando A12.com/padroeiraacessando A12.com/padroeira
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Aqui você encontra tudo para 
um Dia das Crianças mais feliz!
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