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Com o abraço e a bênção.

Dom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida

Aproxima-se o Natal.  Natal é a ter-
nura de Deus. No presépio Deus diz 
para você: Eu te amo. Olhemos nos 
olhos do Menino Jesus e peçamos a 
ele o dom da inocência e da candu-
ra. Grande deve ser a pessoa humana 
para que Deus queira ser uma delas. 
Esta é a “velha política” de Deus, vir ao 
encontro dos fracos, tirá-los da lama e 
colocá-los entre os príncipes.

Que as luzes do Natal nos façam ver 
melhor e descobrir que Jesus é a luz 
da vida. A árvore do Natal possa lem-
brar-nos a beleza da natureza e o zelo 
pela ecologia. Os cartões e mensagens 
de Natal nos remetam à leitura da Bí-
blia que é a mensagem reveladora do 
amor de Deus. Ao darmos presentes, 
saibamos doar-nos e percebamos que 
o melhor presente é a presença.

O Menino de Belém comova nosso 
coração a fazer algo pelas crianças e 
possamos amar a criança que fomos. 
Jesus nasceu pobre, para que promo-
vamos os pobres e percebamos neles 
o rosto de Deus.  Aproveitemos para 
perdoar, rezar, visitar, enfim, deixar Je-
sus nascer nos nossos pensamentos, 
afetos, relacionamentos. 

Não esqueçamos as palavras dos 
anjos. Eles dizem: “Não tenhais medo”. 
Depois anunciam uma “grande alegria, 
nasceu o Salvador”. Eles cantam a “gló-
ria de Deus” e desejam “paz na terra”. 
Seja você um anjo da paz.

A todos um Feliz e Abençoado Natal!
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A rtigo
Advento 2021

O Advento de 2021  é o Adven-O Advento de 2021  é o Adven-
to com a intercessão de São José. to com a intercessão de São José. 
O Advento da fraternidade. O Ad-O Advento da fraternidade. O Ad-
vento do Sínodo: “Por uma Igreja vento do Sínodo: “Por uma Igreja 
toda sinodal”. Advento do amor e toda sinodal”. Advento do amor e 
amizade social. Advento da inau-amizade social. Advento da inau-
guração da fachada norte do San-guração da fachada norte do San-
tuário Nacional.   Advento  com  os tuário Nacional.   Advento  com  os 
resultados da Assembleia da Amé-resultados da Assembleia da Amé-
rica Latina e do Caribe. Em todos rica Latina e do Caribe. Em todos 
estes acontecimentos   Deus  está   estes acontecimentos   Deus  está   
se manifestando. se manifestando. 

Outro aspecto teológico do Ad-Outro aspecto teológico do Ad-
vento é o ser humano em busca vento é o ser humano em busca 
de Deus. Todos temos uma aber-de Deus. Todos temos uma aber-
tura, um desejo, uma aspiração tura, um desejo, uma aspiração 
por Deus. Nele somos, vivemos e por Deus. Nele somos, vivemos e 
existimos. Quem quer organizar o existimos. Quem quer organizar o 
mundo sem Deus, acaba-o orga-mundo sem Deus, acaba-o orga-
nizando contra o homem.  Supri-nizando contra o homem.  Supri-
mir Deus é mutilar o ser humano. mir Deus é mutilar o ser humano. 
Quem não acredita em Deus cria Quem não acredita em Deus cria 

deuses e ídolos para sobreviver. O deuses e ídolos para sobreviver. O 
Advento traz consigo a esperan-Advento traz consigo a esperan-
ça de soluções e novos caminhos ça de soluções e novos caminhos 
e horizontes para a humanidade, e horizontes para a humanidade, 
porque aponta para a vinda do Sal-porque aponta para a vinda do Sal-
vador do mundo. As palavras for-vador do mundo. As palavras for-
tes do Advento são: vigilância, es-tes do Advento são: vigilância, es-
perança, justiça e direito, mudança perança, justiça e direito, mudança 
de vida, salvação.de vida, salvação.

Advento na prática é: preparar-Advento na prática é: preparar-
-se para receber Jesus. -se para receber Jesus. Ele bate à Ele bate à 
porta;  vem trazer boas notícias. porta;  vem trazer boas notícias. 
Curar as feridas, aquecer os cora-Curar as feridas, aquecer os cora-
ções, oferecer o perdão e consolar. ções, oferecer o perdão e consolar. 
João Batista nos convida a fazer si-João Batista nos convida a fazer si-
lêncio, parar, meditar e aumentar lêncio, parar, meditar e aumentar 
o tempo de oração e melhorar a o tempo de oração e melhorar a 
qualidade da oração. Neste tempo qualidade da oração. Neste tempo 
do Advento, aprofundemos as sete do Advento, aprofundemos as sete 
características do cristão: características do cristão: 

1. Ser irmão: não rebaixar nin-1. Ser irmão: não rebaixar nin-
guém, não humilhar, não excluir.guém, não humilhar, não excluir.

2. Ser o menor: ter o coração de 2. Ser o menor: ter o coração de 
criança, banir a vanglória.criança, banir a vanglória.

3. Ser servo: disponível, descen-3. Ser servo: disponível, descen-
tralizado de si, desapegado.tralizado de si, desapegado.

4. Ser cortês: acolher bem, tra-4. Ser cortês: acolher bem, tra-
tar o outro com gentileza, ter fine-tar o outro com gentileza, ter fine-
za na comunicação pessoal.za na comunicação pessoal.

5. Ser livre do mal, livre do ego-5. Ser livre do mal, livre do ego-
ísmo, livre do orgulho, livre para ísmo, livre do orgulho, livre para 
fazer o bemfazer o bem

6. Ser alegre: ter bom humor, 6. Ser alegre: ter bom humor, 
jovialidade e saber sorrir. Alegria jovialidade e saber sorrir. Alegria 
de ser amado.de ser amado.

7. Ser misericordioso: pronto a 7. Ser misericordioso: pronto a 
perdoar, aberto aos pobres, mos-perdoar, aberto aos pobres, mos-
trar mansidão e paciência. Vem, trar mansidão e paciência. Vem, 
Senhor, consolar teu povo, vem luz Senhor, consolar teu povo, vem luz 
que dissipa as trevas, vem salvar e que dissipa as trevas, vem salvar e 
renovar a face da terra.renovar a face da terra.

Dom Orlando BrandesDom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida Arcebispo de Aparecida 

FF   N N asce Jesus

EE   A A mor, alegria, esperança

LL   T T revas dissipam-se

I I   A A urora de um novo tempo 
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EHistória de Nossa Senhora

Tereza Galvão Pasin
Autora do livro: 

“Senhora Aparecida” 
Ed. Santuário 

Os Bispos, Arcebispos e Cardeais da 
Arquidiocese de Aparecida

Dom Orlando Brandes, Arcebispo Metropolitano da 
Arquidiocese de Aparecida - Parte II

Em 2007, participou da 5ª Con-Em 2007, participou da 5ª Con-

ferência do Episcopado Latino-Ame-ferência do Episcopado Latino-Ame-

ricano em Aparecida, como Delega-ricano em Aparecida, como Delega-

do do Episcopado do Regional Sul do do Episcopado do Regional Sul 

IV, Santa Catarina. Foi membro da IV, Santa Catarina. Foi membro da 

Comissão das Eleições na 5ª Confe-Comissão das Eleições na 5ª Confe-

rência e escreveu um livro intitulado: rência e escreveu um livro intitulado: 

“Síntese da Conferência de Apareci-“Síntese da Conferência de Apareci-

da” para leigos.da” para leigos.

Em 2016, foi nomeado Arcebispo Em 2016, foi nomeado Arcebispo 

de Aparecida, tomando posse no dia de Aparecida, tomando posse no dia 

21 de janeiro de 2017, quando se 21 de janeiro de 2017, quando se 

celebrava os 300 anos de Aparecida. celebrava os 300 anos de Aparecida. 

O Santo Padre presenteou o Santuá-O Santo Padre presenteou o Santuá-

rio Nacional com uma Rosa de Ouro, rio Nacional com uma Rosa de Ouro, 

como sinal de seu amor à Nossa Se-como sinal de seu amor à Nossa Se-

nhora Aparecida, à Igreja no Brasil e nhora Aparecida, à Igreja no Brasil e 

ao povo brasileiro.ao povo brasileiro.

Dom Orlando sucedeu ao Cardeal Dom Orlando sucedeu ao Cardeal 

Raymundo Damasceno Assis.Raymundo Damasceno Assis.

Na data de 29 de junho de 2017, Na data de 29 de junho de 2017, 

Dom Orlando recebeu o Pálio das Dom Orlando recebeu o Pálio das 

mãos do Papa Francisco. A cerimônia mãos do Papa Francisco. A cerimônia 

de entrega foi na festa de São Pedro de entrega foi na festa de São Pedro 

e São Paulo, durante a missa na Ba-e São Paulo, durante a missa na Ba-

sílica de São Pedro, no Vaticano. A sílica de São Pedro, no Vaticano. A 

imposição do Pálio a Dom Orlando imposição do Pálio a Dom Orlando 

aconteceu no dia 1º de outubro de aconteceu no dia 1º de outubro de 

2017, durante Celebração Eucarísti-2017, durante Celebração Eucarísti-

ca no Santuário Nacional de Apare-ca no Santuário Nacional de Apare-

cida, pelo Senhor Núncio Apostólico cida, pelo Senhor Núncio Apostólico 

Dom Giovanni d’Aniello. Presidiu a Dom Giovanni d’Aniello. Presidiu a 

missa solene de inauguração da Cú-missa solene de inauguração da Cú-

pula do Santuário Nacional, sendo pula do Santuário Nacional, sendo 

pregador convidado, Dom Darci Ni-pregador convidado, Dom Darci Ni-

cioli, Arcebispo de Diamantina, MG. cioli, Arcebispo de Diamantina, MG. 

O Caminho do Rosário foi também O Caminho do Rosário foi também 

inaugurado por Dom Orlando, como inaugurado por Dom Orlando, como 

também, o Trenzinho – Trem dos De-também, o Trenzinho – Trem dos De-

votos.votos.

Como Arcebispo de Aparecida, Como Arcebispo de Aparecida, 

instituiu a adoração diária ao Santís-instituiu a adoração diária ao Santís-

simo Sacramento, na Capela do San-simo Sacramento, na Capela do San-

tíssimo, recinto do Santuário Nacio-tíssimo, recinto do Santuário Nacio-

nal. Criou a “Escola de Maria” para os nal. Criou a “Escola de Maria” para os 

peregrinos que acontecia meia hora peregrinos que acontecia meia hora 

antes da celebração da missa, aos sá-antes da celebração da missa, aos sá-

bados e domingos, no altar central. bados e domingos, no altar central. 

Hoje a Escola de Maria é transmitida Hoje a Escola de Maria é transmitida 

pela Tv Aparecida às 19h25, de se-pela Tv Aparecida às 19h25, de se-

gunda a sexta-feira. Ordenou cinco gunda a sexta-feira. Ordenou cinco 

sacerdotes e implantou a prioridade sacerdotes e implantou a prioridade 

pastoral: “Grupos Bíblicos de Refle-pastoral: “Grupos Bíblicos de Refle-

xão nas Casas”.xão nas Casas”.
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A Espiritualidade dos Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão

Pastorais em Ação

Está acontecendo em nossa Ar-Está acontecendo em nossa Ar-

quidiocese de Aparecida a espiritua-quidiocese de Aparecida a espiritua-

lidade dos Ministros Extraordinários lidade dos Ministros Extraordinários 

da Sagrada Comunhão. Estamos, da Sagrada Comunhão. Estamos, 

a partir deste ano, com uma nova a partir deste ano, com uma nova 

proposta, de realizar por Forania. A proposta, de realizar por Forania. A 

primeira a ser contemplada foi a de primeira a ser contemplada foi a de 

São João Maria Vianney, composta São João Maria Vianney, composta 

pelas seguintes paróquias: Paróquia pelas seguintes paróquias: Paróquia 

São Francisco de Assis, Nossa Senho-São Francisco de Assis, Nossa Senho-

ra da Glória, Santa Luzia, São Dimas e ra da Glória, Santa Luzia, São Dimas e 

Nossa Senhora das Graças.  Aconte-Nossa Senhora das Graças.  Aconte-

ceu dia 31 de outubro,  na paróquia ceu dia 31 de outubro,  na paróquia 

São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. 

No dia 07 de novembro,  foi a No dia 07 de novembro,  foi a 

vez da  Forania de Santo Antônio: vez da  Forania de Santo Antônio: 

Paróquia de Santo Antônio, Puríssi-Paróquia de Santo Antônio, Puríssi-

mo Coração de Maria, São Miguel, mo Coração de Maria, São Miguel, 

Santo Expedito e Nossa Senhora da Santo Expedito e Nossa Senhora da 

Conceição (Lagoinha). Aconteceu no Conceição (Lagoinha). Aconteceu no 

Puríssimo Coração de Maria. Puríssimo Coração de Maria. 

Foi um momento muito especial Foi um momento muito especial 

em nossas vidas. Realizar a Espiri-em nossas vidas. Realizar a Espiri-

tualidade por forania nos faz mais tualidade por forania nos faz mais 

próximos e nos ajuda a entender a próximos e nos ajuda a entender a 

sentido de fazer comunhão. sentido de fazer comunhão. 

As espiritualidades tiveram como As espiritualidades tiveram como 

tema: tema: ““A vocação dos Ministros Ex-A vocação dos Ministros Ex-

traordinários da Sagrada Comunhão traordinários da Sagrada Comunhão 

na Igreja” - “Já não vos chamo ser-na Igreja” - “Já não vos chamo ser-

vos, mas amigos”vos, mas amigos”  (Jo 15,15) e, tam-(Jo 15,15) e, tam-

bém, uma segunda reflexão: bém, uma segunda reflexão: “A ação “A ação 

do Mesc na Arquidiocese de Apare-do Mesc na Arquidiocese de Apare-

cida”, cida”, onde falamos sobre o novo Di-onde falamos sobre o novo Di-

retório dos Sacramentos.  O encon-retório dos Sacramentos.  O encon-

tro foi concluído com a celebração tro foi concluído com a celebração 

da Santa Missa. da Santa Missa. 

Tivemos, também, a oportuni-Tivemos, também, a oportuni-

dade de conhecer os ministros e os dade de conhecer os ministros e os 

animá-los novamente na missão no animá-los novamente na missão no 

período pós pandemia, construindo período pós pandemia, construindo 

uma verdadeira amizade com Jesus uma verdadeira amizade com Jesus 

para melhor desempenhar a missão para melhor desempenhar a missão 

de levar a Sagrada Comunhão aos de levar a Sagrada Comunhão aos 

doentes e servir nas celebrações. doentes e servir nas celebrações. 

Em breve, as outras duas foranias Em breve, as outras duas foranias 

serão contempladas.  serão contempladas.    

Mesc da Forania Santo Antonio - Matriz do Puríssimo Coração de Maria, 
Guaratinguetá - 07/11/2021 - Guaratinguetá

Mesc da Forania São João Maria Vianney - Matriz de São Francisco de 
Assis, Guaratinguetá - 31/10/2021

  Pe. Douglas Henrique                                              Pe. Douglas Henrique                                              
Diretor Espiritual dos Diretor Espiritual dos 

Ministros Extraordinários da Sagrada Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão  Comunhão  



Santo do Mês

SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO

Este ano, a memória de Este ano, a memória de São Francisco São Francisco 
Xavier Xavier no dia 3 de dezembro, cairá exa-no dia 3 de dezembro, cairá exa-
tamente na primeira sexta-feira do mês, tamente na primeira sexta-feira do mês, 
digo isto, porque ele é um dos Patronos digo isto, porque ele é um dos Patronos 
do Apostolado da Oração. Outros Santos do Apostolado da Oração. Outros Santos 
de dezembro têm igrejas dedicadas a eles de dezembro têm igrejas dedicadas a eles 
em nossa Arquidiocese, é o caso das em nossa Arquidiocese, é o caso das San-San-
tas virgens e mártires: Bárbaratas virgens e mártires: Bárbara no dia 4,  no dia 4, e e 
Luzia, Luzia, no dia 13. São Lázaro, cuja memó-no dia 13. São Lázaro, cuja memó-
ria é celebrada no dia 17, tem sua igreja ria é celebrada no dia 17, tem sua igreja 
no bairro rural do Gomeral, em Guaratin-no bairro rural do Gomeral, em Guaratin-
guetá.  guetá.  

As Paróquias Nossa Senhora Apareci-As Paróquias Nossa Senhora Apareci-
da e São Benedito, em Aparecida, e Nos-da e São Benedito, em Aparecida, e Nos-
sa Senhora da Conceição, em Lagoinha, sa Senhora da Conceição, em Lagoinha, 
celebram a celebram a Imaculada Conceição da Vir-Imaculada Conceição da Vir-
gem Maria,gem Maria, sua Padroeira, no dia 8, que  sua Padroeira, no dia 8, que 
este ano cairá na quarta-feira. No domin-este ano cairá na quarta-feira. No domin-
go dia 12, Terceiro Domingo do Advento, go dia 12, Terceiro Domingo do Advento, 
Festa de Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, 
padroeira principal da América Latina, padroeira principal da América Latina, 
rezaremos a ela pelos bons frutos da “As-rezaremos a ela pelos bons frutos da “As-
sembleia Eclesial da América Latina e do sembleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe”, ocorrida nos últimos dias 21 a 28 Caribe”, ocorrida nos últimos dias 21 a 28 
de novembro, na Cidade do México. de novembro, na Cidade do México. 

Dia 21, as Irmãs Canisianas celebrarão Dia 21, as Irmãs Canisianas celebrarão 
seu Patrono seu Patrono São Pedro Canísio, São Pedro Canísio, presbítero presbítero 
e doutor da Igreja. Deus as abençoe!  e doutor da Igreja. Deus as abençoe!  

Após a solenidade do Após a solenidade do Natal do Senhor Natal do Senhor 
Jesus CristoJesus Cristo no dia 25, celebramos Santo  no dia 25, celebramos Santo 
Estêvão, diácono e primeiro mártir no dia Estêvão, diácono e primeiro mártir no dia 
26; 26; São João, apóstolo e evangelistaSão João, apóstolo e evangelista no  no 
dia 27; e os dia 27; e os Santos mártires Inocentes, Santos mártires Inocentes, no no 
dia 28.dia 28.

ANO DO BICENTENÁRIO DE ANO DO BICENTENÁRIO DE 
MORTE DE SANTO ANTONIO DE MORTE DE SANTO ANTONIO DE 

SANT’ANNA GALVÃOSANT’ANNA GALVÃO

Frei Galvão vai par o céu! No dia Frei Galvão vai par o céu! No dia 
23 de dezembro do próximo ano de 23 de dezembro do próximo ano de 
2022, celebraremos os 200 anos da 2022, celebraremos os 200 anos da 
morte do nosso querido Frei Antônio morte do nosso querido Frei Antônio 
de Sant’Anna Galvão.  Ele  faleceu no de Sant’Anna Galvão.  Ele  faleceu no 
Mosteiro da Luz, em São Paulo, pou-Mosteiro da Luz, em São Paulo, pou-
cos meses depois da independência do cos meses depois da independência do 
Brasil. Brasil. O Padre Galvão morreu!O Padre Galvão morreu! Morreu  Morreu 
confortado pelos Sacramentos da Igre-confortado pelos Sacramentos da Igre-
ja. Eram dez e meia da manhã do dia ja. Eram dez e meia da manhã do dia 
23 de dezembro de 1822,  e   ele es-23 de dezembro de 1822,  e   ele es-
tava deitado bem embaixo do sacrário, tava deitado bem embaixo do sacrário, 
numa pequena cama de taipa rente ao numa pequena cama de taipa rente ao 

chão, localizada num pequeno cômo-chão, localizada num pequeno cômo-
do atrás do Altar Mor da capela do do atrás do Altar Mor da capela do 
Mosteiro. Mosteiro. 

Frei Galvão foi fiel até a morte nos Frei Galvão foi fiel até a morte nos 
seus votos de pobreza e simplicidade, seus votos de pobreza e simplicidade, 
falecendo na graça de Deus e com falecendo na graça de Deus e com 
fama de santidade. Estavam presen-fama de santidade. Estavam presen-
tes: o padre Guardião Frei João do tes: o padre Guardião Frei João do 
Espírito Santo, o padre Mestre Frei Espírito Santo, o padre Mestre Frei 
Inácio de Santa Justina, Frei Antônio Inácio de Santa Justina, Frei Antônio 
da Assunção, padre Joaquim Ribeiro, da Assunção, padre Joaquim Ribeiro, 
padre Joaquim Francisco de Abreu e o padre Joaquim Francisco de Abreu e o 
padre Francisco de Assis Ribeiro. Uma padre Francisco de Assis Ribeiro. Uma 
multidão de luto veio se despedir do multidão de luto veio se despedir do 
santo que comoveu a cidade de São santo que comoveu a cidade de São 
Paulo. O normal seria levar o corpo Paulo. O normal seria levar o corpo 

para o cemitério do Convento de São para o cemitério do Convento de São 
Francisco, junto aos seus confrades, mas Francisco, junto aos seus confrades, mas 
por deliberação geral, ficou decidido por deliberação geral, ficou decidido 
que permaneceria no Mosteiro das Ir-que permaneceria no Mosteiro das Ir-
mãs do qual era fundador e reitor. Então, mãs do qual era fundador e reitor. Então, 
após a Solene Eucaristia de Réquiem, foi após a Solene Eucaristia de Réquiem, foi 
sepultado em frente ao Altar Mor da ca-sepultado em frente ao Altar Mor da ca-
pela do Mosteiro da Luz. Ali permanece pela do Mosteiro da Luz. Ali permanece 
até hoje, o escravo de Maria, sob o olhar até hoje, o escravo de Maria, sob o olhar 
de sua Rainha, a Virgem Imaculada. Seu de sua Rainha, a Virgem Imaculada. Seu 
túmulo é destino de peregrinação de fi-túmulo é destino de peregrinação de fi-
éis que vêm pedir e agradecer as graças éis que vêm pedir e agradecer as graças 
recebidas pela sua intercessão. recebidas pela sua intercessão. 

Salve Frei Galvão!Salve Frei Galvão!

Pe. Carlos A. C. RodriguesPe. Carlos A. C. Rodrigues
Arquidiocese de AparecidaArquidiocese de Aparecida
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Túmulo de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão
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Matéria de Capa
Gratidão e Esperança! Uma nova página na história! 

A Igreja de São Benedito em Aparecida

A imagem de São Benedito foi A imagem de São Benedito foi 

adquirida pelo Cônego Joaquim adquirida pelo Cônego Joaquim 

Fonseca e acolhida com devoção Fonseca e acolhida com devoção 

na loja Casa da Arara, do português na loja Casa da Arara, do português 

João Vieira, na rua da Calçada, hoje João Vieira, na rua da Calçada, hoje 

rua Monte Carmelo, próxima ao lar-rua Monte Carmelo, próxima ao lar-

go da Igreja de Nossa Senhora. Era go da Igreja de Nossa Senhora. Era 

o ano de 1874. Os Missionários Re-o ano de 1874. Os Missionários Re-

dentoristas que aqui chegaram em dentoristas que aqui chegaram em 

1894, levaram a imagem para a Ca-1894, levaram a imagem para a Ca-

pela de  Santa Rita, no ano de 1906.pela de  Santa Rita, no ano de 1906.

A primeira festa em louvor a São A primeira festa em louvor a São 

Benedito foi realizada na Basílica de Benedito foi realizada na Basílica de 

Nossa Senhora Aparecida em 1910. Nossa Senhora Aparecida em 1910. 

Os reis dessa festa, João Vicente Os reis dessa festa, João Vicente 

da Silva e Antonia de Paula Olivei-da Silva e Antonia de Paula Olivei-

ra, tiveram a iniciativa de guardar ra, tiveram a iniciativa de guardar 

os donativos para a construção de os donativos para a construção de 

uma igreja para São Benedito. Todas uma igreja para São Benedito. Todas 

festas, desde 1910, de São Benedito, festas, desde 1910, de São Benedito, 

foram acompanhadas pelos Missio-foram acompanhadas pelos Missio-

nários Redentoristas, com registro nários Redentoristas, com registro 

no Livro do Tombo.no Livro do Tombo.

Em 1915, a irmã do Cônego Joa-Em 1915, a irmã do Cônego Joa-

quim Fonseca, Dona Maria Francisca quim Fonseca, Dona Maria Francisca 

da Fonseca Vieira, doou à Basílica de da Fonseca Vieira, doou à Basílica de 

Nossa Senhora Aparecida um terre-Nossa Senhora Aparecida um terre-

no, para ser construída a igreja de no, para ser construída a igreja de 

São Benedito.São Benedito.

A bênção da pedra fundamental A bênção da pedra fundamental 

ocorreu no dia 30 de maio de 1918. ocorreu no dia 30 de maio de 1918. 

O projeto arquitetônico da igreja foi O projeto arquitetônico da igreja foi 

feito pelo padre Antonio de Lisboa feito pelo padre Antonio de Lisboa 

Fischher, CSsR.  A primeira missa  foi  Fischher, CSsR.  A primeira missa  foi  

realizada no dia 25 de maio de 1919, realizada no dia 25 de maio de 1919, 

domingo, quando a  igreja foi inaugu-domingo, quando a  igreja foi inaugu-

rada com a vinda da imagem de São rada com a vinda da imagem de São 

Benedito da Capela de Santa Rita. No Benedito da Capela de Santa Rita. No 

dia 21 de agosto de 1924, em visita a dia 21 de agosto de 1924, em visita a 

Aparecida, o então Arcebispo de São Aparecida, o então Arcebispo de São 

Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, 

abençoou a igreja de São Benedito,    abençoou a igreja de São Benedito,    

finalizada .finalizada .

Em 15 de dezembro de 2017, a Em 15 de dezembro de 2017, a 

igreja de São Benedito passa a ser  igreja de São Benedito passa a ser  

Matriz da Paróquia Nossa Senhora Matriz da Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida, passando a Paróquia a Aparecida, passando a Paróquia a 

chamar-se Paróquia Nossa Senhora chamar-se Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida e São Benedito. Aparecida e São Benedito. 

Desde a primeira missa no dia Desde a primeira missa no dia 

25 de maio de 1919, somam 102 25 de maio de 1919, somam 102 

anos da presença dos Missionários anos da presença dos Missionários 

Redentoristas na igreja de São Be-Redentoristas na igreja de São Be-

nedito.  Hoje, 11 de dezembro de nedito.  Hoje, 11 de dezembro de 

2021, os Missionários Redentoristas 2021, os Missionários Redentoristas 

transferem a Paróquia  aos  cuidados transferem a Paróquia  aos  cuidados 

pastorais  dos Padres Diocesanos.pastorais  dos Padres Diocesanos.

Nossa gratidão, Missionários Re-Nossa gratidão, Missionários Re-

dentoristas!dentoristas!

Sejam bem-vindos, Padre André Sejam bem-vindos, Padre André 

Gustavo Sousa, Pároco, e Pe. Thiago Gustavo Sousa, Pároco, e Pe. Thiago 

Henrique Guimarães de Freitas, Vi-Henrique Guimarães de Freitas, Vi-

gário Paroquial.gário Paroquial.

Tereza Galvão PasinTereza Galvão Pasin
Historiadora e autora do livroHistoriadora e autora do livro

 “Senhora Aparecida” “Senhora Aparecida”
Editora Santuário Editora Santuário 
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Trabalho Pastoral dos Missionários Redentoristas

Com Amor, Carinho e muita Com Amor, Carinho e muita 

gratidão venho expressar, neste gratidão venho expressar, neste 

espaço, em nome de todos os Pa-espaço, em nome de todos os Pa-

roquianos da Paróquia Nossa Se-roquianos da Paróquia Nossa Se-

nhora da Conceição Aparecida e nhora da Conceição Aparecida e 

São Benedito a nossa eterna grati-São Benedito a nossa eterna grati-

dão ao trabalho pastoral realizado dão ao trabalho pastoral realizado 

pelos Missionários Redentoristas pelos Missionários Redentoristas 

nesses 128 anos em nossa Cidade nesses 128 anos em nossa Cidade 

de Aparecida. Trabalho Pastoral de Aparecida. Trabalho Pastoral 

fundamentado nos Ensinamen-fundamentado nos Ensinamen-

tos de seu Padroeiro Santo Afon-tos de seu Padroeiro Santo Afon-

so Maria de Ligório, Doutor da so Maria de Ligório, Doutor da 

Igreja. Há 128 anos chegaram 06 Igreja. Há 128 anos chegaram 06 

Missionários Redentoristas e até Missionários Redentoristas e até 

hoje estão intrinsecamente liga-hoje estão intrinsecamente liga-

dos à história de Nossa Senhora dos à história de Nossa Senhora 

Aparecida e, consequentemente, Aparecida e, consequentemente, 

a Paróquia Nossa Senhora da Con-a Paróquia Nossa Senhora da Con-

ceição Aparecida.ceição Aparecida.

Os Missionários Redentoristas, Os Missionários Redentoristas, 

popularmente conhecidos, dão popularmente conhecidos, dão 

continuidade ao carisma de Santo continuidade ao carisma de Santo 

Afonso na Igreja e na sociedade: Afonso na Igreja e na sociedade: 

“Fortes na fé, alegres na esperan-“Fortes na fé, alegres na esperan-

ça, ardentes na caridade, inflama-ça, ardentes na caridade, inflama-

dos pelo zelo, humildes, sempre dos pelo zelo, humildes, sempre 

dados à oração. Seguem o Cristo dados à oração. Seguem o Cristo 

Redentor com o coração cheio de Redentor com o coração cheio de 

alegria, sempre prontos a enfren-alegria, sempre prontos a enfren-

tar o que é exigente e desafiador, tar o que é exigente e desafiador, 

participam do mistério de Cristo e participam do mistério de Cristo e 

o proclamam com simplicidade no o proclamam com simplicidade no 

viver e no falar, a fim de levar a Co-viver e no falar, a fim de levar a Co-

piosa Redenção”piosa Redenção”

Os Missionários Redentoris-Os Missionários Redentoris-

tas, Párocos, Vigários e Auxiliares tas, Párocos, Vigários e Auxiliares 

que passaram por nossa Paróquia que passaram por nossa Paróquia 

sempre se dedicaram a buscar a sempre se dedicaram a buscar a 

integração nas dimensões humano integração nas dimensões humano 

afetiva, intelectual, vida comunitá-afetiva, intelectual, vida comunitá-

ria, pastoral, espiritual e vocacio-ria, pastoral, espiritual e vocacio-

nal. Ao mesmo tempo, buscaram nal. Ao mesmo tempo, buscaram 

o conhecimento mútuo, o amadu-o conhecimento mútuo, o amadu-

recimento humano e o desenvolvi-recimento humano e o desenvolvi-

mento de capacidades essenciais à mento de capacidades essenciais à 

vida religiosa consagrada. vida religiosa consagrada. 

Como Paróquia Redentorista, Como Paróquia Redentorista, 

aprendemos que a Paróquia é:  aprendemos que a Paróquia é:  A A 

pequena Igreja: Lugar de comu-pequena Igreja: Lugar de comu-

nhão e participação. Uma Comu-nhão e participação. Uma Comu-

nidade de Comunidades. É sempre nidade de Comunidades. É sempre 

Missionária e Fonte de Evangeli-Missionária e Fonte de Evangeli-

zação. Lugar de partilhar os dons, zação. Lugar de partilhar os dons, 

lugar do Diálogo.lugar do Diálogo.

Ficará para sempre em nossos Ficará para sempre em nossos 

corações, gravados na nossa alma corações, gravados na nossa alma 

o Lema:o Lema: “Unidos em Cristo, para vi- “Unidos em Cristo, para vi-

ver e crescer em comunidade”. ver e crescer em comunidade”. 

“Vai, Vai Missionário do Se-“Vai, Vai Missionário do Se-

nhor, vai trabalhar na messe com nhor, vai trabalhar na messe com 

ardor. Cristo também chegou para ardor. Cristo também chegou para 

anunciar, não tenhas medo de anunciar, não tenhas medo de 

Evangelizar”.Evangelizar”.

Amor para sempre!Amor para sempre!

Regina Aparecida dos SantosRegina Aparecida dos Santos
Professora PedagogaProfessora Pedagoga

Pastoral Litúrgica/RCCPastoral Litúrgica/RCC



N otícia do Vaticano

Reconhecidas as virtudes heroicas 
da Serva de Deus Odette Vidal

O Papa Francisco assinou o De-O Papa Francisco assinou o De-

creto sobre o reconhecimento das creto sobre o reconhecimento das 

virtudes heroicas da Serva de Deus virtudes heroicas da Serva de Deus 

Odette Vidal Cardoso, Fiel Leiga; Odette Vidal Cardoso, Fiel Leiga; 

nascida em 18 de fevereiro de 1931 nascida em 18 de fevereiro de 1931 

no Rio de Janeiro (Brasil) e onde fa-no Rio de Janeiro (Brasil) e onde fa-

leceu em 25 de novembro de 1939. leceu em 25 de novembro de 1939. 

Ela se torna venerável.Ela se torna venerável.

A Serva de Deus Odette Vidal Car-A Serva de Deus Odette Vidal Car-

doso nasceu no Rio de Janeiro (Brasil) doso nasceu no Rio de Janeiro (Brasil) 

em 18 de fevereiro de 1931, de pais em 18 de fevereiro de 1931, de pais 

portugueses que tinham emigrado portugueses que tinham emigrado 

para o Brasil.para o Brasil.

Em 1939, a mãe da Serva de Deus, Em 1939, a mãe da Serva de Deus, 

ficou viúva, casou com um rico co-ficou viúva, casou com um rico co-

merciante, que acolheu a menina e a merciante, que acolheu a menina e a 

amou como se ela fosse sua filha.amou como se ela fosse sua filha.

A Serva de Deus participava todos A Serva de Deus participava todos 

os dias da Santa Missa com a sua mãe os dias da Santa Missa com a sua mãe 

e rezava o terço com a sua família e rezava o terço com a sua família 

todas as noites. Aos cinco anos, co-todas as noites. Aos cinco anos, co-

meçou a frequentar o catecismo no meçou a frequentar o catecismo no 

Colégio da “Imaculada Conceição”. Colégio da “Imaculada Conceição”. 

Desta forma aprendeu as verdades Desta forma aprendeu as verdades 

da fé e até ensinou catecismo às fi-da fé e até ensinou catecismo às fi-

lhas das empregadas domésticas de lhas das empregadas domésticas de 

casa. Considerando a extraordiná-casa. Considerando a extraordiná-

ria maturidade da Serva de Deus, ria maturidade da Serva de Deus, 

o seu diretor espiritual, padre Al-o seu diretor espiritual, padre Al-

fonso Maria Germe, C.M., admitiu-fonso Maria Germe, C.M., admitiu-

-a à Primeira Comunhão em 15 de -a à Primeira Comunhão em 15 de 

agosto de 1937.agosto de 1937.

A Serva de Deus estava ao lado A Serva de Deus estava ao lado 

da sua mãe enquanto se dedicava da sua mãe enquanto se dedicava 

a obras de caridade ao serviço dos a obras de caridade ao serviço dos 

pobres da cidade.pobres da cidade.

Depois de ter adoecido com tifo Depois de ter adoecido com tifo 

em 1º de outubro de 1939, a Serva em 1º de outubro de 1939, a Serva 

de Deus, durante os 49 dias de do-de Deus, durante os 49 dias de do-

ença, mostrou uma fortaleza fora ença, mostrou uma fortaleza fora 

do comum; nunca se queixou e su-do comum; nunca se queixou e su-

portou todos os seus sofrimentos portou todos os seus sofrimentos 

com serenidade e paciência. Tudo com serenidade e paciência. Tudo 

o que ela queria era receber diaria-o que ela queria era receber diaria-

mente a Comunhão. Nos últimos mente a Comunhão. Nos últimos 

dias da sua vida recebeu também dias da sua vida recebeu também 

os Sacramentos da Crisma e da Un-os Sacramentos da Crisma e da Un-

ção dos Enfermos.ção dos Enfermos.

Faleceu no dia 25 de novembro Faleceu no dia 25 de novembro 

de 1939 no Rio de Janeiro (Brasil).de 1939 no Rio de Janeiro (Brasil).

Silvonei José – Vatican NewsSilvonei José – Vatican News



N otícia da CNBB
Ano Jubilar Missionário: Igreja do Brasil 

celebra o ano de 2022

Sábado, 20 de novembro, data Sábado, 20 de novembro, data 
em que as Pontifícias Obras Missio-em que as Pontifícias Obras Missio-
nárias celebram 43 anos no Brasil, nárias celebram 43 anos no Brasil, 
foi realizado o lançamento do Ano foi realizado o lançamento do Ano 
Jubilar Missionário. Com a temáticaJubilar Missionário. Com a temática  
“A Igreja em estado permanente de “A Igreja em estado permanente de 
missão”,missão”, o Ano Jubilar Missionário  o Ano Jubilar Missionário 
terá como lema terá como lema “Sereis minhas tes-“Sereis minhas tes-
temunhas” temunhas” (At 1,8) escolhido pelo (At 1,8) escolhido pelo 
Papa Francisco como mensagem do Papa Francisco como mensagem do 
Dia Mundial da Missões de 2022.Dia Mundial da Missões de 2022.

IDENTIDADE VISUAL DO ANO IDENTIDADE VISUAL DO ANO 
JUBILAR MISSIONÁRIOJUBILAR MISSIONÁRIO

Durante a live de lançamento foi Durante a live de lançamento foi 
apresentada a logo que vai marcar apresentada a logo que vai marcar 
as atividades durante o ano. A iden-as atividades durante o ano. A iden-
tidade visual do Ano Jubilar Missio-tidade visual do Ano Jubilar Missio-
nário compõe alguns elementos nário compõe alguns elementos 
que expressam a intencionalidade que expressam a intencionalidade 
dos jubileus celebrativos:  o globo, o dos jubileus celebrativos:  o globo, o 
mapa do Brasil, a cruz missionária, o mapa do Brasil, a cruz missionária, o 
ano 2022, as cores dos cinco conti-ano 2022, as cores dos cinco conti-
nentes e a cor dourada que remete nentes e a cor dourada que remete 
ao jubileu. O conjunto da arte ao jubileu. O conjunto da arte 
está em movimento, expressando o está em movimento, expressando o 
dinamismo missionário que brota da dinamismo missionário que brota da 
Trindade, ou seja, a missão é uma só, Trindade, ou seja, a missão é uma só, 

ela é de Deus (Missio Dei) e nasce ela é de Deus (Missio Dei) e nasce 
do “amor fontal do Pai” (AG 2), que do “amor fontal do Pai” (AG 2), que 
se expande, se comunica, sai de si e se expande, se comunica, sai de si e 
transborda sem fronteiras. O amor transborda sem fronteiras. O amor 
de Deus é um impulso gratuito, de de Deus é um impulso gratuito, de 
dentro para fora, e de um jeito de dentro para fora, e de um jeito de 
ser que tem como origem e fim a ser que tem como origem e fim a 
vida divina (Cf. DAp 348).vida divina (Cf. DAp 348).

O logo expressa uma grande ex-O logo expressa uma grande ex-
plosão missionária que, em 1972, plosão missionária que, em 1972, 
marcou um novo impulso para a marcou um novo impulso para a 
missão da Igreja do Brasil e que, em missão da Igreja do Brasil e que, em 
2022, abre-se em medida maior 2022, abre-se em medida maior 
para missão sem fronteiras para al-para missão sem fronteiras para al-
cançar a todas as pessoas, em todas cançar a todas as pessoas, em todas 
as nações. Dois grandes projetos do as nações. Dois grandes projetos do 
Programa Missionário Nacional vão Programa Missionário Nacional vão 
nessa mesma direção, de expandir nessa mesma direção, de expandir 
a consciência missionária orientada a consciência missionária orientada 
a universalidade. Será um tempo a universalidade. Será um tempo 
oportuno para dar continuidade oportuno para dar continuidade 
e fortalecer o projeto Ad Gentes e e fortalecer o projeto Ad Gentes e 
projeto Igrejas Irmãs da CNBB.projeto Igrejas Irmãs da CNBB.

A temática “A Igreja em estado A temática “A Igreja em estado 
permanente de missão” segue as permanente de missão” segue as 
intuições do documento de Apa-intuições do documento de Apa-
recida, que compreende a missão recida, que compreende a missão 
com identidade da Igreja, ou seja, com identidade da Igreja, ou seja, 
não é algo optativo, uma atividade não é algo optativo, uma atividade 

da Igreja entre outras, mas a sua pró-da Igreja entre outras, mas a sua pró-
pria natureza. A Igreja é missão!pria natureza. A Igreja é missão!

O QUE CELEBRAMOS EM 2022O QUE CELEBRAMOS EM 2022

No âmbito nacional, os motivos No âmbito nacional, os motivos 
jubilares são:jubilares são:

• 50 anos de criação do Conse-• 50 anos de criação do Conse-
lho Missionário Nacional (COMINA);lho Missionário Nacional (COMINA);

• 50 anos das Campanhas Mis-• 50 anos das Campanhas Mis-
sionárias;sionárias;

• 50 anos dos Projetos Igrejas • 50 anos dos Projetos Igrejas 
Irmãs;Irmãs;

• 50 anos do Conselho Missio-• 50 anos do Conselho Missio-
nário Indigenista (CIMI);nário Indigenista (CIMI);

• 50 anos do Documento de • 50 anos do Documento de 
Santarém;Santarém;

• 60 anos do Centro Cultural • 60 anos do Centro Cultural 
Missionário (CCM);Missionário (CCM);

• 70 anos da criação da Confe-• 70 anos da criação da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil rência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB).(CNBB).

No âmbito internacional vamos No âmbito internacional vamos 
celebrar:celebrar:

• 400 anos de criação da Con-• 400 anos de criação da Con-
gregação para Evangelização dos Po-gregação para Evangelização dos Po-
vos;vos;

• 200 anos do nascimento da • 200 anos do nascimento da 
Pontifícia Obra da Propagação da Fé Pontifícia Obra da Propagação da Fé 
(POPF), fundada em 1822 pela vene-(POPF), fundada em 1822 pela vene-
rável Paulina Jaricot;rável Paulina Jaricot;

• 150 anos do nascimento do • 150 anos do nascimento do 
beato Paolo Manna, PIME, fundador beato Paolo Manna, PIME, fundador 
da Pontifícia União Missionária;da Pontifícia União Missionária;

• 100 anos do motu próprio • 100 anos do motu próprio 
Romanorum Pontificum do Papa Pio Romanorum Pontificum do Papa Pio 
XI, com o qual, em 1922, designou as XI, com o qual, em 1922, designou as 
Obras Missionárias como Pontifícias.Obras Missionárias como Pontifícias.

Fonte: www.pom.org.brFonte: www.pom.org.br



Aconteceu

Novembro Azul

1º. Encontro Arquidiocesano dos Homens com São José 

Encontro de Formação para a Pastoral Familiar

No último dia 04 de novembro, os Colaboradores da Arqui-No último dia 04 de novembro, os Colaboradores da Arqui-
diocese de Aparecida participaram de uma Palestra,   minis-diocese de Aparecida participaram de uma Palestra,   minis-
trada pela  Enfermeira Ariane Ribeiro,  do “Santa Casa Saúde”. trada pela  Enfermeira Ariane Ribeiro,  do “Santa Casa Saúde”. 
Desta vez, o tema foi:  Desta vez, o tema foi:  “Novembro Azul”“Novembro Azul”, com informações , com informações 
sobre os cuidados e prevenção ao Câncer de Próstata. sobre os cuidados e prevenção ao Câncer de Próstata. 

Aconteceu, no último dia 11 de Aconteceu, no último dia 11 de 

novembro, o novembro, o “1º Encontro Arqui-“1º Encontro Arqui-

diocesano dos Homens com São diocesano dos Homens com São 

No último dia 16 de novembro, os No último dia 16 de novembro, os 

membros da Pastoral Familiar partici-membros da Pastoral Familiar partici-

param de uma formação no CAP. A for-param de uma formação no CAP. A for-

mação teve como assessor Pe. Vinícius, mação teve como assessor Pe. Vinícius, 

Coordenador da Pastoral Familiar, que Coordenador da Pastoral Familiar, que 

falou sobre falou sobre Sacramento do Matrimô-Sacramento do Matrimô-

nio, nio, segundo as orientações do Diretó-segundo as orientações do Diretó-

rio dos Sacramentos da Arquidiocese rio dos Sacramentos da Arquidiocese 

de Aparecida. de Aparecida. 

José”, no Santuário de Frei Gal-José”, no Santuário de Frei Gal-

vão. vão.  O Encontro contou com a  O Encontro contou com a 

presença  de  Dom Orlando, Pe. presença  de  Dom Orlando, Pe. 

Vinícius, Pe. Gustavo, Pe. Piza-Vinícius, Pe. Gustavo, Pe. Piza-

ni, Pe. Renan,  e do psicólogo, ni, Pe. Renan,  e do psicólogo, 

Dr. Alex.  Graças a Deus, houve Dr. Alex.  Graças a Deus, houve 

uma participação muito signifi-uma participação muito signifi-

cativa dos homens.cativa dos homens.

A todos que contribuiram e A todos que contribuiram e 

participaram desse momento participaram desse momento 

de espiritualidade e evangeli-de espiritualidade e evangeli-

zação, o nosso sincero agrade-zação, o nosso sincero agrade-

cimento!cimento!

São José, rogai por nós!São José, rogai por nós!
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Dia Mundial do Pobre

No dia 14 de novembro, a Igreja no Brasil e no mundo celebrou o “Dia Mundial do Pobre”. A data  foi  No dia 14 de novembro, a Igreja no Brasil e no mundo celebrou o “Dia Mundial do Pobre”. A data  foi  
instituída pelo Papa Francisco, em 2016, ao final do Jubileu da Misericórdia: instituída pelo Papa Francisco, em 2016, ao final do Jubileu da Misericórdia: “Como mais um sinal concreto “Como mais um sinal concreto 
deste Ano Santo extraordinário, deve-se celebrar em toda a Igreja, na ocorrência do XXXIII Domingo do Tem-deste Ano Santo extraordinário, deve-se celebrar em toda a Igreja, na ocorrência do XXXIII Domingo do Tem-
po Comum, o Dia Mundial dos Pobres”,po Comum, o Dia Mundial dos Pobres”, disse o Papa Francisco.  disse o Papa Francisco. 

As paróquias da Arquidiocese se uniram, por meio de suas Foranias,  e promoveram várias ações voltadas  As paróquias da Arquidiocese se uniram, por meio de suas Foranias,  e promoveram várias ações voltadas  
aos nossos irmãos mais necessitados. aos nossos irmãos mais necessitados. 

A todos que trabalharam e colaboraram com essa Ação o nosso sincero agradecimento! Deus lhes pague! A todos que trabalharam e colaboraram com essa Ação o nosso sincero agradecimento! Deus lhes pague! 
Vejam algumas fotos:Vejam algumas fotos:
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“Abraço do Pai” – Paróquia “Abraço do Pai” – Paróquia 
São Miguel –   Guaratinguetá - 07/11São Miguel –   Guaratinguetá - 07/11

“Sentes compaixão”“Sentes compaixão”
Paróquia São Pedro Apóstolo Paróquia São Pedro Apóstolo 

Guaratinguetá – 13/11Guaratinguetá – 13/11

Paróquia Nossa Senhora da Glória e  Paróquia Nossa Senhora da Glória e  
Santuário Frei Galvão  14/11Santuário Frei Galvão  14/11

Paróquias: Nossa Senhora Paróquias: Nossa Senhora 
Aparecida e São Benedito, Aparecida e São Benedito, 
São Roque e Santo Afonso São Roque e Santo Afonso 

Aparecida - 14/11Aparecida - 14/11

Paróquia São Francisco de AssisParóquia São Francisco de Assis
Guaratinguetá - 14/11Guaratinguetá - 14/11

Paróquia   Nossa Senhora da Conceição  Paróquia   Nossa Senhora da Conceição  
Lagoinha  – 13/11Lagoinha  – 13/11

Paróquia Senhor Bom Jesus Paróquia Senhor Bom Jesus 
Potim  - 14/11Potim  - 14/11



Agenda

Posse do Pároco e Vigário Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida e São Benedito, em Aparecida

De 29 de novembro a  08 de De 29 de novembro a  08 de 

dezembro, a  paróquia  Nossa dezembro, a  paróquia  Nossa 

Senhora Aparecida e São Be-Senhora Aparecida e São Be-

nedito, de Aparecida, celebra a nedito, de Aparecida, celebra a 

Imaculada  Conceição. O tema Imaculada  Conceição. O tema 

deste ano é:deste ano é: “Imaculada Concei- “Imaculada Concei-

ção, Mãe e Mestra de todo dis-ção, Mãe e Mestra de todo dis-

cípulo missionário”. cípulo missionário”. 

As celebrações acontecem na As celebrações acontecem na 

Matriz de São Benedito, às 19h. Matriz de São Benedito, às 19h. 

Dia 11 de dezembro, sábado, às 19h, em Celebra-Dia 11 de dezembro, sábado, às 19h, em Celebra-
ção Eucarística, presidida por Dom Orlando, ção Eucarística, presidida por Dom Orlando, Pe. An-Pe. An-
dré Gustavodré Gustavo toma posse como Pároco da Paróquia  toma posse como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e São Benedito. Pe. André Nossa Senhora Aparecida e São Benedito. Pe. André 
contará com o auxílio do contará com o auxílio do Pe. Thiago Henrique,Pe. Thiago Henrique, Vigá- Vigá-
rio Paroquial.rio Paroquial.

Sejam muito bem-vindos!Sejam muito bem-vindos!

Participem!Participem!

Padre André Gustavo Pe. Thiago Henrique



- 01/12: Pe. João de Souza Brito, Paróquia Nossa Senhora do Rosário - 01/12: Pe. João de Souza Brito, Paróquia Nossa Senhora do Rosário – aniversário de ordenação– aniversário de ordenação
- 01/12: Pe. Marcelo Motta, Paróquia Nossa Senhora de Fátima - 01/12: Pe. Marcelo Motta, Paróquia Nossa Senhora de Fátima – aniversário de ordenação– aniversário de ordenação
- 02/12: Pe. Moisés dos Santos Júnior,  Paróquia Nossa Senhora de Lourdes - 02/12: Pe. Moisés dos Santos Júnior,  Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – aniversário de ordenação– aniversário de ordenação
- 08/12: Pe. Luiz Antonio Carvalho da Silva, Paróquia Santo Antonio - 08/12: Pe. Luiz Antonio Carvalho da Silva, Paróquia Santo Antonio – aniversário de ordenação– aniversário de ordenação
- 08/12: Pe. Narci Jacinto Braga, Paróquia São Miguel - 08/12: Pe. Narci Jacinto Braga, Paróquia São Miguel – aniversário de ordenação– aniversário de ordenação
- 11/12: Pe. Antonio Leonel de Oliveira – Paróquia Senhor Bom Jesus - 11/12: Pe. Antonio Leonel de Oliveira – Paróquia Senhor Bom Jesus – aniversário de ordenação– aniversário de ordenação
- 31/12: Pe. André Pizani – Paróquia São Francisco de Assis - 31/12: Pe. André Pizani – Paróquia São Francisco de Assis – aniversário natalício – aniversário natalício 

Parabéns aos nossos aniversariantes!!

Paróquia de Santa Luzia, de Guaratinguetá,  
celebra sua Padroeira, de 03 a 13 de dezembro

 “Jesus é a nossa esperança”

Capacitação e Formação  para  Agentes da 
Pastoral da Sobriedade

Durante Durante 
a novena, a a novena, a 
C a p e l i n h a C a p e l i n h a 
de Santa Lu-de Santa Lu-
zia visitará zia visitará 
as famílias as famílias 
de nossa de nossa 
Paróquia.  A Paróquia.  A 
comunidade comunidade 
de Perpé-de Perpé-
tuo Socorro tuo Socorro 

(bairro João Daniel), também terá a (bairro João Daniel), também terá a 
visita da capelinha de Santa Luzia.visita da capelinha de Santa Luzia.

- de segunda a sexta-feira, espi-- de segunda a sexta-feira, espi-

Dando continuidade a implantação da Pas-Dando continuidade a implantação da Pas-

toral da Sobriedade, a Arquidiocese de Apa-toral da Sobriedade, a Arquidiocese de Apa-

recida promoverá um recida promoverá um Curso de Capacitação Curso de Capacitação 

e Formação de Novos Agentese Formação de Novos Agentes para atuar na  para atuar na 

Pastoral da Sobriedade. O curso será minis-Pastoral da Sobriedade. O curso será minis-

trado pelos  agentes  da  Coordenação Esta-trado pelos  agentes  da  Coordenação Esta-

dual do Regional Sul 1 (Estado de São Paulo)dual do Regional Sul 1 (Estado de São Paulo)

ritualidade, às 18h50min, em segui-ritualidade, às 18h50min, em segui-
da, a missa.da, a missa.

- sábado e domingo,  dias  4 e 5, - sábado e domingo,  dias  4 e 5, 
espiritualidade, às 18h20min, em espiritualidade, às 18h20min, em 
seguida, a missa.seguida, a missa.

- dia 12, domingo, missa às 06h, - dia 12, domingo, missa às 06h, 
08h, 10h, e  bênção dos  olhos, com 08h, 10h, e  bênção dos  olhos, com 
a relíquia de Santa Luzia, em todas a relíquia de Santa Luzia, em todas 
as missas. Às 16h, carreata pelas as missas. Às 16h, carreata pelas 
ruas do bairro, em seguida, espiri-ruas do bairro, em seguida, espiri-
tualidade e missa com a presença tualidade e missa com a presença 
do nosso Arcebispo Dom Orlando.do nosso Arcebispo Dom Orlando.

- dia 13, segunda-feira, dia da - dia 13, segunda-feira, dia da 
Padroeira,  missa às 06h e bênção Padroeira,  missa às 06h e bênção 

dos olhos, com a relíquia de Santa dos olhos, com a relíquia de Santa 
Luzia; às 18h20, espiritualidade, em Luzia; às 18h20, espiritualidade, em 
seguida, missa e procissão.seguida, missa e procissão.

Pe. Matos, PárocoPe. Matos, Pároco

Espaço socialEspaço social

- Pastéis, pão com linguiça, re-- Pastéis, pão com linguiça, re-
frigerante, barraca do peixinho.frigerante, barraca do peixinho.

- Sábados e Domingos, ação - Sábados e Domingos, ação 
entre amigos, com vários prêmios.entre amigos, com vários prêmios.

Data:Data: 10 a 12 de dezembro de 2021 10 a 12 de dezembro de 2021

Local: Local: Centro de Pastoral da Paróquia Se-Centro de Pastoral da Paróquia Se-

nhor Bom Jesus - Potimnhor Bom Jesus - Potim

Os interessados em participar devem Os interessados em participar devem 

procurar o  seu  Pároco para procurar o  seu  Pároco para 

mais informações.mais informações.
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