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Aparecida

Revista da

Com o abraço e a bênção.

Dom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida

O mês de setembro nos traz alegria da primave-
ra. Dia 8 celebramos o aniversário de Nossa Senhora 
e os aniversários da criação da Rádio e TV Aparecida. 
Estamos em tempo de eleições. Quem ama a Pátria 
se compromete em votar. Dia 14, festejamos a exal-
tação da Santa Cruz. Sim, a cruz é a salvação, é escola, 
é remédio, é caminho da glória. Dia 15, festa de Nos-
sa Senhora das Dores. Ela sofre a dor de Jesus, seu 
Filho e as dores de todos nós. Com Ela, permaneça-
mos ao pé da cruz. Em setembro, celebramos o Dia 
da Árvore. Cuidemos da irmã árvore,  ela nos oferece 
sombra, chuva, frutos e tantos outros bens. 

O mês de setembro é o mês da Bíblia. Demos 
primazia a Palavra de Deus. Eis algumas sugestões: 
não falsificar a Palavra; não acorrentar a Palavra; 
não emudecer a Palavra; não manipular a Palavra; 
não silenciar a Palavra; não ler mal nem depressa a 
Palavra; não supor o conhecimento da Palavra pelo 
povo; não só de pão vive o homem, mas da Palavra 
que sai da boca de Deus; não dificultar o acesso  à 
Palavra; não ignorar as Escrituras; não envelhecer a 
Boa Nova;  não fazer da Bíblia um livro de estudo, de 
consulta, de discussão; não tornar estéril a Palavra 
pelas más ações e mau comportamento; não ler a 
Palavra ao pé da letra e com interesse individualista; 
não trocar a Bíblia por outras devoções; não obrigar 
a Palavra e dizer o que ela não disse; não domesticar 
o Evangelho.

Eis os símbolos que revelam a Palavra: a Pala-
vra é pão; a Palavra é rocha; a Palavra é ouro, prata, 
tesouro (Sl 118); a Palavra é doce como o mel (SC 
18,11); a Palavra é lâmpada (Sl 118, 108, 105); a Pala-
vra é martelo (Jer 23,29); a Palavra é chuva (Is 55,10-
11); a Palavra é espada (Heb 4,12); a Palavra é leite 
(1Cor 3,2); a Palavra é carta (II Cor 3,3); a Palavra é 
espelho que reflete o rosto de Cristo; a Palavra é bús-
sola, é guia; a Palavra é semente. 



Revista Arquidiocese  4

Presença Religiosa na Arquidiocese 

Congregação das Irmãs da Providência

Quem somos?Quem somos? A Congregação das  A Congregação das 
“Irmãs da Providência, sob a proteção “Irmãs da Providência, sob a proteção 
de São Caetano Thiene”, foi fundada por de São Caetano Thiene”, foi fundada por 
São Luís Scrosoppi, em Udine, na Itália São Luís Scrosoppi, em Udine, na Itália 
no dia 1º de fevereiro de 1837. É um no dia 1º de fevereiro de 1837. É um 
Instituto religioso de vida apostólica e de Instituto religioso de vida apostólica e de 
direito pontifício.direito pontifício.

A Família Religiosa das Irmãs da Pro-A Família Religiosa das Irmãs da Pro-
vidência, tem por finalidade “a honra e vidência, tem por finalidade “a honra e 
a glória de Deus na prática da Caridade a glória de Deus na prática da Caridade 
Evangélica”, segundo o ensinamento de Evangélica”, segundo o ensinamento de 
São Luís: “São Luís: “Caridade, caridade, salvar as Caridade, caridade, salvar as 
almas e salvá-las com a caridade”. almas e salvá-las com a caridade”. As-As-
sim, o maior compromisso de cada Irmã sim, o maior compromisso de cada Irmã 
da Providência é aquele de buscar antes da Providência é aquele de buscar antes 
de tudo o Reino de Deus e a sua justiça, de tudo o Reino de Deus e a sua justiça, 
de caminhar na presença do Senhor e de de caminhar na presença do Senhor e de 
agradar somente a Ele, servindo-O com agradar somente a Ele, servindo-O com 
amor nos irmãos confiados à nossa mis-amor nos irmãos confiados à nossa mis-
são apostólica, mesmo que com o sacri-são apostólica, mesmo que com o sacri-
fício da vida.fício da vida.

Foi a Providência que fez nascer na Foi a Providência que fez nascer na 
Igreja a nossa Família Religiosa e susten-Igreja a nossa Família Religiosa e susten-
ta constantemente o seu caminho, por-ta constantemente o seu caminho, por-
tanto, a exemplo do fundador a nossa tanto, a exemplo do fundador a nossa 
vida de consagração e de missão, deve vida de consagração e de missão, deve 
distinguir-se pelo espírito de ilimitada distinguir-se pelo espírito de ilimitada 
confiança na divina Providência, como confiança na divina Providência, como 
uma criança amamentada nos braços da uma criança amamentada nos braços da 
mãe. mãe. 

Jesus, o Filho de Deus encarnado, é Jesus, o Filho de Deus encarnado, é 
o centro da nossa vida e sobre Ele te-o centro da nossa vida e sobre Ele te-
mos fixo o olhar. Seguindo a Ele, que nos mos fixo o olhar. Seguindo a Ele, que nos 
amou até morrer sobre a cruz, quere-amou até morrer sobre a cruz, quere-
mos ser suas fiéis discípulas e crescer no mos ser suas fiéis discípulas e crescer no 
amor para nos tornar sua cópia.amor para nos tornar sua cópia.

Nossa Missão:Nossa Missão: Quais  Quais 
membros vivos da Igreja, membros vivos da Igreja, 
participamos da sua mis-participamos da sua mis-
são de Evangelização com são de Evangelização com 
o testemunho de uma vida o testemunho de uma vida 
consagrada a Deus e dedica-consagrada a Deus e dedica-
da à caridade ativa. O nosso da à caridade ativa. O nosso 
coração está aberto a todos coração está aberto a todos 
os irmãos, porque em cada os irmãos, porque em cada 
um, a fé nos faz encontrar a um, a fé nos faz encontrar a 
presença real de Jesus. No presença real de Jesus. No 
entanto, somos chamadas, a entanto, somos chamadas, a 

dirigirmo-nos de preferência aos mais dirigirmo-nos de preferência aos mais 
pobres e abandonados, nos quais o ros-pobres e abandonados, nos quais o ros-
to sofredor do Crucificado nos interpela to sofredor do Crucificado nos interpela 
em modo particular (cf. Mt 25,45).em modo particular (cf. Mt 25,45).

Deus Pai confia-nos os seus filhos, Deus Pai confia-nos os seus filhos, 
especialmente os mais pobres e necessi-especialmente os mais pobres e necessi-
tados, e pede-nos que os amemos com tados, e pede-nos que os amemos com 
o amor do próprio Jesus. Colocamo-nos, o amor do próprio Jesus. Colocamo-nos, 
portanto, a serviço dos irmãos com todo portanto, a serviço dos irmãos com todo 
o coração, como o coração, como Mães Mães que geram vida que geram vida 
e cuidam dos filhos com amor; como e cuidam dos filhos com amor; como 
Mestras Mestras que educam com paciência e que educam com paciência e 
amor e como o amor e como o Bom Pastor Bom Pastor que guia e que guia e 
vigia com brandura cada uma de suas vigia com brandura cada uma de suas 
ovelhas. E são expressões próprias do ovelhas. E são expressões próprias do 
nosso Serviço de Caridade: a educação e nosso Serviço de Caridade: a educação e 
a formação das crianças, dos adolescen-a formação das crianças, dos adolescen-
tes e dos jovens, a promoção da mulher, tes e dos jovens, a promoção da mulher, 
o acompanhamento pastoral da família, o acompanhamento pastoral da família, 
o cuidado dos doentes e dos anciãos. E o cuidado dos doentes e dos anciãos. E 
um olhar atento às várias formas de po-um olhar atento às várias formas de po-
breza e as situações de emergência nos breza e as situações de emergência nos 
contextos sociais em que vivemos.contextos sociais em que vivemos.

Onde estamos:Onde estamos: Chamadas, uma a  Chamadas, uma a 
uma, de diferentes povos e culturas, uma, de diferentes povos e culturas, 

para viver em união com Deus e entre para viver em união com Deus e entre 
nós como um só corpo, formamos co-nós como um só corpo, formamos co-
munidades fraternas, lugar do amor munidades fraternas, lugar do amor 
recíproco, da oração em comum e do recíproco, da oração em comum e do 
cumprimento alegre da missão própria cumprimento alegre da missão própria 
da Família Religiosa. Nossas comuni-da Família Religiosa. Nossas comuni-
dades se encontram: na dades se encontram: na EUROPA EUROPA - Itá-- Itá-
lia, Romênia e República da Moldávia; lia, Romênia e República da Moldávia; 
na na AMÉRICA LATINA AMÉRICA LATINA - Brasil, Uruguai, - Brasil, Uruguai, 
Bolívia e Argentina; na Bolívia e Argentina; na ÁFRICAÁFRICA – Togo,  – Togo, 
Costa do Marfim, Benin e África do Sul; Costa do Marfim, Benin e África do Sul; 
na na ÁSIA ÁSIA – Índia, Myanmar, Tailândia e – Índia, Myanmar, Tailândia e 
Filipinas, Filipinas, a fim de que Jesus Cristo seja a fim de que Jesus Cristo seja 
servido e honrado na pessoa de seus servido e honrado na pessoa de seus 
pobrezinhos, segundo aquela sentença pobrezinhos, segundo aquela sentença 
evangélica: “Em verdade vos digo: tudo evangélica: “Em verdade vos digo: tudo 
o que fizestes a um dos meus pobrezi-o que fizestes a um dos meus pobrezi-
nhos, foi a mim mesmo que o fizestes”nhos, foi a mim mesmo que o fizestes”  
(Mt 25, 40). (Mt 25, 40). 

As Irmãs da Providência chegaram As Irmãs da Providência chegaram 
em terras brasileiras no ano de 1927 e, em terras brasileiras no ano de 1927 e, 
na Arquidiocese de Aparecida, chega-na Arquidiocese de Aparecida, chega-
ram no início dos anos 40, no Hospital e ram no início dos anos 40, no Hospital e 
Maternidade Frei Galvão, em Guaratin-Maternidade Frei Galvão, em Guaratin-
guetá, com o intuito de honrar e servir guetá, com o intuito de honrar e servir 
Jesus, na pessoa dos doentes.Jesus, na pessoa dos doentes.

“Grande confiança em Deus, sobre-“Grande confiança em Deus, sobre-
tudo em meio às graves tribulações... tudo em meio às graves tribulações... 
Amai-vos, amai-vos, que o vosso cora-Amai-vos, amai-vos, que o vosso cora-
ção se inflame, arda e se consuma de ção se inflame, arda e se consuma de 
amor a Jesus, que é todo amor. Vivei na amor a Jesus, que é todo amor. Vivei na 
caridade, porque Deus é caridade... Ca-caridade, porque Deus é caridade... Ca-
ridade, caridade, eis o espírito da vossa ridade, caridade, eis o espírito da vossa 
Congregação: salvar as almas e salvá-Congregação: salvar as almas e salvá-
-las com a caridade!” -las com a caridade!” São Luís Scrosoppi.São Luís Scrosoppi.

Ir. Maria Helena da Silva Ir. Maria Helena da Silva 
Irmãs da Providência.Irmãs da Providência.
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EHistória de Nossa Senhora

Tereza Galvão Pasin 
Autora dos livros: 

“Senhora Aparecida” e “História de 
Nossa Senhora Aparecida”

Ed. Santuário

O Príncipe Dom Pedro I, aos pés de 
Nossa Senhora Aparecida

No ano de 1822, dia 14 de agosto, No ano de 1822, dia 14 de agosto, 

Dom Pedro e sua comitiva, contando Dom Pedro e sua comitiva, contando 

com a presença do Padre Belchior com a presença do Padre Belchior 

Pinheiro, iniciar a jornada do Rio de Pinheiro, iniciar a jornada do Rio de 

janeiro até São Paulo.  janeiro até São Paulo.  

Dia 14, pernoitaram  na real fa-Dia 14, pernoitaram  na real fa-

zenda de Santa Cruz; dia 15, em São zenda de Santa Cruz; dia 15, em São 

João Marcos, fazenda da Olaria; dia João Marcos, fazenda da Olaria; dia 

16 em Bananal, fazenda Três Barras;  16 em Bananal, fazenda Três Barras;  

dia 17 em São João do Barreiro, fa-dia 17 em São João do Barreiro, fa-

zenda  Pau d’Alho e foram pernoitar zenda  Pau d’Alho e foram pernoitar 

na Vila de Areias. Dia 18, a comitiva na Vila de Areias. Dia 18, a comitiva 

jantou no porto de Cachoeira Paulis-jantou no porto de Cachoeira Paulis-

ta, pernoitara, em Lorena.  No dia 19, ta, pernoitara, em Lorena.  No dia 19, 

chegaram à vila de Santo Antônio de chegaram à vila de Santo Antônio de 

Guaratinguetá, foram recebidos pelo Guaratinguetá, foram recebidos pelo 

Cônego Antônio Moreira da Costa. Cônego Antônio Moreira da Costa. 

Dia 20 de agosto, terça-feira, a ca-Dia 20 de agosto, terça-feira, a ca-

ravana que acompanhava Dom Pe-ravana que acompanhava Dom Pe-

dro, ao chegar a Aparecida, já em nú-dro, ao chegar a Aparecida, já em nú-

mero de 12 e todos a cavalo, foram mero de 12 e todos a cavalo, foram 

recebidos num afamado Sítio das Ro-recebidos num afamado Sítio das Ro-

marias, na residência que Jerônimo marias, na residência que Jerônimo 

Francisco Guimarães, Capitão-Mor Francisco Guimarães, Capitão-Mor 

de Guaratinguetá, situada ao lado da de Guaratinguetá, situada ao lado da 

capela de Nossa Senhora Aparecida. capela de Nossa Senhora Aparecida. 

O Príncipe, prostrado em fervoro-O Príncipe, prostrado em fervoro-

sa oração, implora a  Senhora Apare-sa oração, implora a  Senhora Apare-

cida, para o feliz êxito da missão que cida, para o feliz êxito da missão que 

ele tinha a desempenhar. Olhando ele tinha a desempenhar. Olhando 

a Imagem, ele reconheceu Nela um a Imagem, ele reconheceu Nela um 

símbolo do Brasil. símbolo do Brasil. 

Ainda no dia 20, seguiu viagem a Ainda no dia 20, seguiu viagem a 

vila de Pindamonhangaba, onde per-vila de Pindamonhangaba, onde per-

noitou. Em Pindamonhangaba, foi noitou. Em Pindamonhangaba, foi 

organizada a Guarda de Honra que organizada a Guarda de Honra que 

acompanhou o Príncipe em sua jor-acompanhou o Príncipe em sua jor-

nada. nada. 

Dia 21 chegou a vila de Taubaté, Dia 21 chegou a vila de Taubaté, 

depois Jacareí e Mogi das Cruzes. Dia depois Jacareí e Mogi das Cruzes. Dia 

25,  chegaram em São Paulo. No dia 25,  chegaram em São Paulo. No dia 

5 de setembro, apaziguados os âni-5 de setembro, apaziguados os âni-

mos na capital da Província, partiu mos na capital da Província, partiu 

para a cidade de Santos. para a cidade de Santos. 

De volta no dia 7 de setembro, às De volta no dia 7 de setembro, às 

16 horas, na colina do Ipiranga, lê as 16 horas, na colina do Ipiranga, lê as 

cartas enviadas pela Princesa Leopol-cartas enviadas pela Princesa Leopol-

dina. dina. 

Dom Pedro embainhou a espada, Dom Pedro embainhou a espada, 

no que foi imitado pela Guarda, e no que foi imitado pela Guarda, e 

pôs-se a frente da comitiva, ficando pôs-se a frente da comitiva, ficando 

em pé nos estribos: “Brasileiros, a em pé nos estribos: “Brasileiros, a 

nossa divisa de hoje em diante será o nossa divisa de hoje em diante será o 

dístico: Independência ou Morte”. O dístico: Independência ou Morte”. O 

Príncipe separou o Reino do Brasil do Príncipe separou o Reino do Brasil do 

Reino de Portugal.Reino de Portugal.

No dia 10 de setembro, pela ma-No dia 10 de setembro, pela ma-

nhã, partiu de São Paulo de regresso nhã, partiu de São Paulo de regresso 

ao Rio de Janeiro. No dia 14 de se-ao Rio de Janeiro. No dia 14 de se-

tembro, chegava Dom Pedro ao  Rio tembro, chegava Dom Pedro ao  Rio 

de Janeiro.de Janeiro.
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Na edição do mês de agosto,  nos-Na edição do mês de agosto,  nos-
sa Revista publicou o testemunho sa Revista publicou o testemunho 
de um paroquiano da recém-criada de um paroquiano da recém-criada 
Paróquia de Santa Luzia, Cícero Gio-Paróquia de Santa Luzia, Cícero Gio-
vani Gomes Gonçalves, que para ser vani Gomes Gonçalves, que para ser 
dizimista se inspirou na citação bíbli-dizimista se inspirou na citação bíbli-
ca: “Dai a César o que é de César e a ca: “Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é e Deus!” ( Mt 22-21 ).Deus o que é e Deus!” ( Mt 22-21 ).

O testemunho deste mês é da O testemunho deste mês é da 
Sra. Luciléia de Cássia Ayres da Silva,Sra. Luciléia de Cássia Ayres da Silva,  
da Paróquia Nossa Senhora da Gló-da Paróquia Nossa Senhora da Gló-
ria, em Guaratinguetá.ria, em Guaratinguetá.

O período forte de pandemia O período forte de pandemia 
nos anos de 2020 e 2021 trouxe ex-nos anos de 2020 e 2021 trouxe ex-
tremas dificuldades na vida de to-tremas dificuldades na vida de to-
das as pessoas. Foi  um período de das as pessoas. Foi  um período de 
medo, preocupações e incertezas medo, preocupações e incertezas 

Pastoral do Dízimo
“O Dízimo em minha vida”

e nesse tempo pandêmico, Luciléia e nesse tempo pandêmico, Luciléia 
estava enferma e com dificuldades estava enferma e com dificuldades 
de locomoção.  Devido  a essas ad-de locomoção.  Devido  a essas ad-
versidades, Luciléia ficou por um versidades, Luciléia ficou por um 
determinado período sem fazer sua determinado período sem fazer sua 
contribuição do Dízimo, mas sem-contribuição do Dízimo, mas sem-
pre percebia que algo estava faltan-pre percebia que algo estava faltan-
do em sua vida. Luciléia considerou do em sua vida. Luciléia considerou 
uma Providência Divina a visita de uma Providência Divina a visita de 
um agente do dízimo em sua casa e um agente do dízimo em sua casa e 
se sentiu espiritualmente motivada se sentiu espiritualmente motivada 
a retornar com a prática do dízimo.  a retornar com a prática do dízimo.  
Luciléia nos disse que, ao ser comu-Luciléia nos disse que, ao ser comu-
nicada pelo médico sobre a gravi-nicada pelo médico sobre a gravi-
dade de sua enfermidade, sentiu a dade de sua enfermidade, sentiu a 
presença de Deus e de Maria em sua presença de Deus e de Maria em sua 
vida. Afirma, ainda,  que sem Deus e vida. Afirma, ainda,  que sem Deus e 
sem a intercessão de Nossa Senhora sem a intercessão de Nossa Senhora 
dificilmente suportaria tanta dor.dificilmente suportaria tanta dor.

Como nasceu em você o desejo Como nasceu em você o desejo 
de contribuir com o Dízimo?de contribuir com o Dízimo?

“Passei a ser dizimista a partir do “Passei a ser dizimista a partir do 
momento que tomei a consciência momento que tomei a consciência 
de que  o dízimo é uma “devolução” de que  o dízimo é uma “devolução” 
necessária para que a missão alcan-necessária para que a missão alcan-
ce muito mais pessoas”.  A “missão” ce muito mais pessoas”.  A “missão” 
que Luciléia se refere é uma colabo-que Luciléia se refere é uma colabo-
ração com o mandato de Jesus: “Ide ração com o mandato de Jesus: “Ide 
e anunciai o Evangelho a toda criatu-e anunciai o Evangelho a toda criatu-
ra” ( Mc 16,15 ). A Igreja existe para ra” ( Mc 16,15 ). A Igreja existe para 
evangelizar, atender aos mais neces-evangelizar, atender aos mais neces-
sitados e formar a comunidade dos sitados e formar a comunidade dos 

seguidores de seguidores de 
Jesus.Jesus.

Como incentivar as pessoas que Como incentivar as pessoas que 
ainda não fizeram a experiência do ainda não fizeram a experiência do 
Dízimo a se tornarem dizimistas?Dízimo a se tornarem dizimistas?

“Confiar no amor e misericórdia “Confiar no amor e misericórdia 
de Deus e na intercessão de “Maria”. de Deus e na intercessão de “Maria”. 
Mesmo passando por um período Mesmo passando por um período 
delicado, com enfermidade, nunca delicado, com enfermidade, nunca 
desisti de acreditar. Para mim, ser desisti de acreditar. Para mim, ser 
dizimista, como disse antes, é ter a dizimista, como disse antes, é ter a 
consciência de que a contribuição do consciência de que a contribuição do 
dízimo é necessária para que a mis-dízimo é necessária para que a mis-
são alcance muito mais pessoas”.são alcance muito mais pessoas”.

Poderia  nos deixar uma mensa-Poderia  nos deixar uma mensa-
gem de ânimo para os dizimistas da gem de ânimo para os dizimistas da 
nossa Arquidiocese?nossa Arquidiocese?

“Na minha visão os dizimistas de-“Na minha visão os dizimistas de-
vem ser fiéis com sua contribuição, vem ser fiéis com sua contribuição, 
independente do valor (se é pouco independente do valor (se é pouco 
ou não), pois o que vale é a sua inti-ou não), pois o que vale é a sua inti-
midade com Jesus e a Virgem Maria midade com Jesus e a Virgem Maria 
que nos abençoam e nos protegem”.   que nos abençoam e nos protegem”.   
Como está escrito nas Sagradas Escri-Como está escrito nas Sagradas Escri-
turas: “Dê cada um conforme o im-turas: “Dê cada um conforme o im-
pulso do coração, sem tristeza e nem pulso do coração, sem tristeza e nem 
constrangimento, Deus ama quem constrangimento, Deus ama quem 
dá com alegria.” ( 2 Cor 9,7 ).dá com alegria.” ( 2 Cor 9,7 ).

Sebastião R. Costa  (Tuty)Sebastião R. Costa  (Tuty)
Coordenador da Pastoral do DízimoCoordenador da Pastoral do Dízimo

Arq. de AparecidaArq. de Aparecida



Santo do Mês
Os Brasileiros do mês de setembro e a nova Beata

No dia 21 de setembro temos o No dia 21 de setembro temos o 
Servo de Deus, Cônego Lafayete da Servo de Deus, Cônego Lafayete da 
Costa Coelho. Costa Coelho. No ano 2000, a Santa No ano 2000, a Santa 
Sé, autorizou o inicio do Processo de Sé, autorizou o inicio do Processo de 
sua Beatificação, em Diamantina MG. sua Beatificação, em Diamantina MG. 
Foi concluído em 2009 e corre atual-Foi concluído em 2009 e corre atual-
mente em Roma. Dia 23 de setembro mente em Roma. Dia 23 de setembro 
é dia do é dia do Santo Padre Pio de Pietrel-Santo Padre Pio de Pietrel-
cina,cina, mas aqui no Brasil nós come- mas aqui no Brasil nós come-
moramos um Beato muito especial moramos um Beato muito especial 
para nós, o para nós, o Beato Francisco de Paula Beato Francisco de Paula 
Victor. Victor. Foi beatificado em Três Pontas Foi beatificado em Três Pontas 
MG, no dia 14 novembro de 2015 e MG, no dia 14 novembro de 2015 e 
sua festa litúrgica é comemorada no sua festa litúrgica é comemorada no 
dia de sua morte: 23 de setembro. E dia de sua morte: 23 de setembro. E 
começamos no dia 1º com a Serva de começamos no dia 1º com a Serva de 
Deus Deus Isabel Cristina Mrad Campos. Isabel Cristina Mrad Campos. 

O Vatican News, de 28 de outubro O Vatican News, de 28 de outubro 
de 2020, trouxe a manchete: de 2020, trouxe a manchete: “Papa “Papa 
reconhece martírio de Isabel Cam-reconhece martírio de Isabel Cam-
pos”. pos”.  E seguia dizendo o seguinte  E seguia dizendo o seguinte 
sobre Isabel Cristina: sobre Isabel Cristina: “O Papa Fran-“O Papa Fran-
cisco recebeu em audiência em 27 de cisco recebeu em audiência em 27 de 
outubro o Prefeito da Congregação outubro o Prefeito da Congregação 

para as Causas dos Santos, Dom para as Causas dos Santos, Dom 
Marcello Semeraro, oportunidade Marcello Semeraro, oportunidade 
em que autorizou a mesma Congre-em que autorizou a mesma Congre-
gação a promulgar os decretos que gação a promulgar os decretos que 
reconhecem alguns milagres, martí-reconhecem alguns milagres, martí-
rios e virtudes heroicas. Entre estes, rios e virtudes heroicas. Entre estes, 
o martírio da Serva de Deus Isabel o martírio da Serva de Deus Isabel 
Cristina Mrad Campos, morta por Cristina Mrad Campos, morta por 
ódio à fé em Juiz de Fora em 1º de ódio à fé em Juiz de Fora em 1º de 
setembro de 1982.[...] setembro de 1982.[...] 

Isabel Cristina  nasceu em 29 de Isabel Cristina  nasceu em 29 de 
julho de 1962, em Barbacena (MG), julho de 1962, em Barbacena (MG), 
filha de José Mendes Campos e He-filha de José Mendes Campos e He-
lena Mrad Campos. Foi para Juiz de lena Mrad Campos. Foi para Juiz de 
Fora em 1982 fazer um curso pré-Fora em 1982 fazer um curso pré-
-vestibular para entrar na Faculdade -vestibular para entrar na Faculdade 
de Medicina. Estudava, namorava de Medicina. Estudava, namorava 
e participava de festas; mas tinha e participava de festas; mas tinha 
uma vida de oração e sonhava ser uma vida de oração e sonhava ser 
pediatra para ajudar crianças ca-pediatra para ajudar crianças ca-
rentes. Era sensível, sobretudo, com rentes. Era sensível, sobretudo, com 
os mais pobres, idosos e crianças, o os mais pobres, idosos e crianças, o 
que certamente aprendeu na famí-que certamente aprendeu na famí-
lia, que era vicentina. Na época, seu lia, que era vicentina. Na época, seu 
pai era presidente do Conselho Cen-pai era presidente do Conselho Cen-
tral de Barbacena. No dia 1º de se-tral de Barbacena. No dia 1º de se-
tembro do mesmo ano, um homem tembro do mesmo ano, um homem 
que foi montar um guarda-roupa no que foi montar um guarda-roupa no 
pequeno apartamento para onde pequeno apartamento para onde 
se mudara com seu irmão, tentou se mudara com seu irmão, tentou 
violentá-la. Ao oferecer resistência, violentá-la. Ao oferecer resistência, 
recebeu uma cadeirada na cabeça, recebeu uma cadeirada na cabeça, 
foi amarrada, amordaçada e teve foi amarrada, amordaçada e teve 
suas roupas rasgadas. Como conti-suas roupas rasgadas. Como conti-
nuou a resistir, foi morta sem pieda-nuou a resistir, foi morta sem pieda-
de com 15 facadas. Um crime cruel de com 15 facadas. Um crime cruel 
que abalou a família e todos que que abalou a família e todos que 
tomaram conhecimento do caso. A tomaram conhecimento do caso. A 
forma como foi morta, mas, sobre-forma como foi morta, mas, sobre-
tudo como viveu, motivou um grupo tudo como viveu, motivou um grupo 

de pessoas a entrar com o pedido do de pessoas a entrar com o pedido do 
processo para sua beatificação. A so-processo para sua beatificação. A so-
licitação foi aceita por Roma e, no dia licitação foi aceita por Roma e, no dia 
26 de janeiro de 2001, em Barbace-26 de janeiro de 2001, em Barbace-
na, foi instalado o processo, quando na, foi instalado o processo, quando 
Isabel Cristina recebeu do Vaticano o Isabel Cristina recebeu do Vaticano o 
título de Serva de Deus. A causa foi título de Serva de Deus. A causa foi 
conduzida por um Tribunal Eclesiás-conduzida por um Tribunal Eclesiás-
tico instituído por Dom Luciano, que tico instituído por Dom Luciano, que 
durante oito anos colheu depoimen-durante oito anos colheu depoimen-
tos de quase sessenta pessoas, reu-tos de quase sessenta pessoas, reu-
nindo documentos, ouvindo testemu-nindo documentos, ouvindo testemu-
nhos, permitindo assim formalizar o nhos, permitindo assim formalizar o 
processo. O fato de Isabel Cristina ter processo. O fato de Isabel Cristina ter 
sido batizada e feito a Primeira Co-sido batizada e feito a Primeira Co-
munhão na Matriz da Piedade, pela munhão na Matriz da Piedade, pela 
ligação afetiva de seus pais com a ligação afetiva de seus pais com a 
paróquia, e sobretudo para facilitar paróquia, e sobretudo para facilitar 
a visitação, decidiu-se que seus res-a visitação, decidiu-se que seus res-
tos mortais ficariam no Santuário da tos mortais ficariam no Santuário da 
Piedade. O caixão de madeira com os Piedade. O caixão de madeira com os 
restos mortais foi lacrado pelo Arce-restos mortais foi lacrado pelo Arce-
bispo Dom Geraldo, na presença do bispo Dom Geraldo, na presença do 
Postulador, e depois colocado num Postulador, e depois colocado num 
sarcófago de granito na Capela dos sarcófago de granito na Capela dos 
Passos. Também a caixa com toda a Passos. Também a caixa com toda a 
documentação foi lacrada e entre-documentação foi lacrada e entre-
gue ao sr. Agostini, portador delega-gue ao sr. Agostini, portador delega-
do, que a entregou na Congregação do, que a entregou na Congregação 
para os Santos.” para os Santos.” 

Em junho deste ano, a Arquidio-Em junho deste ano, a Arquidio-
cese de Mariana, em Minas Gerais, cese de Mariana, em Minas Gerais, 
informou que a Serva de Deus Isabel informou que a Serva de Deus Isabel 
Cristina Mrad Campos será beatifica-Cristina Mrad Campos será beatifica-
da no próximo dia 10 de dezembro da no próximo dia 10 de dezembro 
em Barbacena MG. Louvado seja em Barbacena MG. Louvado seja 
Deus !Deus !

Pe. Carlos A. C. Rodrigues Pe. Carlos A. C. Rodrigues 
Vigário da Paróquia Santo Afonso Vigário da Paróquia Santo Afonso 

Arquidiocese de AparecidaArquidiocese de Aparecida
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Arquidiocese de Aparecida ganha mais um sacerdote

  No dia 8 de setembro, o No dia 8 de setembro, o Diácono Diácono 
Raphael Felipe SilvaRaphael Felipe Silva, será ordenado , será ordenado 
Sacerdote.  Nascido em Guaratingue-Sacerdote.  Nascido em Guaratingue-
tá, aos 20/10/1994, Diácono Raphael tá, aos 20/10/1994, Diácono Raphael 
é filho único do casal Roberto Carlos é filho único do casal Roberto Carlos 
(in memorian)(in memorian) e Edilene Silva. e Edilene Silva.

Acompanhe essa breve entrevis-Acompanhe essa breve entrevis-
ta e conheça um pouco mais sobre  ta e conheça um pouco mais sobre  
esse  novo Sacerdote.esse  novo Sacerdote.

1. Como começou sua caminha-1. Como começou sua caminha-
da vocacional?da vocacional?

Desde pequeno, recordo-me que Desde pequeno, recordo-me que 
a figura do Padre possuía um desta-a figura do Padre possuía um desta-
que na minha vida.que na minha vida.

Sempre fui muito atuante, devido Sempre fui muito atuante, devido 
a experiência da minha família, na a experiência da minha família, na 
vida da minha comunidade: Paróquia vida da minha comunidade: Paróquia 
São Francisco de Assis.São Francisco de Assis.

Atuei na vida pastoral, até come-Atuei na vida pastoral, até come-
çar a participar dos encontros voca-çar a participar dos encontros voca-
cionais no Seminário Menor Nossa cionais no Seminário Menor Nossa 
Senhora Aparecida. Senhora Aparecida. 

Aos 17 anos, ingressei no Seminá-Aos 17 anos, ingressei no Seminá-
rio Bom Jesus e culminei a etapa da rio Bom Jesus e culminei a etapa da 
formação inicial no último dia 19 de formação inicial no último dia 19 de 
março, com a ordenação diaconal.março, com a ordenação diaconal.

2. Quais foram as dificuldades e 2. Quais foram as dificuldades e 
alegrias nessa caminhada?alegrias nessa caminhada?

As maiores dificuldades sempre As maiores dificuldades sempre 
serão: renúncia e distância.serão: renúncia e distância.

A renúncia exige uma disciplina A renúncia exige uma disciplina 
interna para deixar de lado, algo que interna para deixar de lado, algo que 
muitas vezes qualifica o nosso con-muitas vezes qualifica o nosso con-

E ntrevista

forto. Elas nos ensinam a ser fortes. forto. Elas nos ensinam a ser fortes. 
Precisa-se de um caminho exigente Precisa-se de um caminho exigente 
de transformação humana, para se de transformação humana, para se 
aprender o sentido do renunciar.aprender o sentido do renunciar.

Ao mesmo tempo, a distância dos Ao mesmo tempo, a distância dos 
familiares também nos exige muito. familiares também nos exige muito. 
Sou filho único. Sempre tive o cari-Sou filho único. Sempre tive o cari-
nho e a atenção dos meus familiares nho e a atenção dos meus familiares 
comigo. Ingressar no seminário, me comigo. Ingressar no seminário, me 
permitiu amadurecer na vida e en-permitiu amadurecer na vida e en-
xergá-la de uma nova maneira.xergá-la de uma nova maneira.

Também acredito que um gran-Também acredito que um gran-
de momento de alegria que tive no de momento de alegria que tive no 
período do Seminário, foi o encontro período do Seminário, foi o encontro 
com o Papa Francisco em 2013, no com o Papa Francisco em 2013, no 
qual, dirigindo-se a mim, disse: “Seja qual, dirigindo-se a mim, disse: “Seja 
um padre santo e feliz!”um padre santo e feliz!”

3. O que você considera impor-3. O que você considera impor-
tante nessa caminhada?tante nessa caminhada?

Na nossa vida, a espiritualidade é Na nossa vida, a espiritualidade é 
extremamente importante e neces-extremamente importante e neces-
sária. Ela sempre será o sustentáculo sária. Ela sempre será o sustentáculo 
de todo Padre. de todo Padre. 

4. Pode nos deixar uma mensa-4. Pode nos deixar uma mensa-
gem para o jovem que sente um gem para o jovem que sente um 
chamado no coração?chamado no coração?

Entregue-se com todas as suas Entregue-se com todas as suas 
condições para o Senhor! Ele sempre condições para o Senhor! Ele sempre 
estará disposto para te acolher e te estará disposto para te acolher e te 
ajudar! ajudar! 

Deus abençoe muito vocês!Deus abençoe muito vocês!

A Celebração Eucarística de A Celebração Eucarística de 
Ordenação Sacerdotal será Ordenação Sacerdotal será 

no dia 08 de setembro, no dia 08 de setembro, 
às 19h30, na às 19h30, na 

Matriz de Nossa Senhora da Matriz de Nossa Senhora da 
Glória, em Guaratinguetá.Glória, em Guaratinguetá.

Primeira Missa:  09 de setembro, Primeira Missa:  09 de setembro, 
às 19h30, na às 19h30, na 

Matriz de São Francisco de Assis.Matriz de São Francisco de Assis.
Todos estão convidados!Todos estão convidados!
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Diácono Raphael Felipe da SilvaDiácono Raphael Felipe da Silva
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Aconteceu
Formação e partilha com os Coordenadores dos 

Grupos Bíblicos de Reflexão – GBR

No dia 23 de julho, às 14h, No dia 23 de julho, às 14h, 
aconteceu na Paróquia São Dimas, aconteceu na Paróquia São Dimas, 
o 5º Encontro de Formação com o 5º Encontro de Formação com 
os Coordenadores dos Grupos Bí-os Coordenadores dos Grupos Bí-
blicos de Reflexão – GBR, em âm-blicos de Reflexão – GBR, em âm-
bito arquidiocesano. bito arquidiocesano. 

Esteve presente nosso pastor Esteve presente nosso pastor 
Dom Orlando Brandes, os coorde-Dom Orlando Brandes, os coorde-
nadores de cada paróquia e mais nadores de cada paróquia e mais 
alguns representantes. O objetivo alguns representantes. O objetivo 

da formação foi reunir e ouvir cada da formação foi reunir e ouvir cada 
coordenador e traçar metas para coordenador e traçar metas para 
que a nossa prioridade pastoral, que a nossa prioridade pastoral, 
GBR, cresça e dê frutos na nossa GBR, cresça e dê frutos na nossa 
Arquidiocese. Arquidiocese. 

Dom Orlando ouviu, ensinou e Dom Orlando ouviu, ensinou e 
relatou sua maravilhosa experiên-relatou sua maravilhosa experiên-
cia com os Grupos Bíblicos e enfati-cia com os Grupos Bíblicos e enfati-
zou a importância dos coordenado-zou a importância dos coordenado-
res e animadores em manter viva res e animadores em manter viva 

esta missão na Igreja. esta missão na Igreja. 
Segundo Dom Orlando Bran-Segundo Dom Orlando Bran-

des, “nossa prioridade pastoral se des, “nossa prioridade pastoral se 
diferencia e se torna importante diferencia e se torna importante 
das demais pastorais, porque bus-das demais pastorais, porque bus-
ca evangelizar pela Palavra, lares e ca evangelizar pela Palavra, lares e 
famílias para depois inseri-las na famílias para depois inseri-las na 
comunidade de fé”. comunidade de fé”. 

Ao final, tivemos uma confrater-Ao final, tivemos uma confrater-
nização com todos os presentes. nização com todos os presentes. 

Agradeço as paróquias, aos pa-Agradeço as paróquias, aos pa-
dres e a presença de nosso pastor dres e a presença de nosso pastor 
Dom Orlando Brandes, pois unidos Dom Orlando Brandes, pois unidos 
faremos mais pela nossa Arquidio-faremos mais pela nossa Arquidio-
cese, mantendo viva no coração cese, mantendo viva no coração 
do nosso povo a prioridade pasto-do nosso povo a prioridade pasto-
ral: os Grupos Bíblicos de Reflexão.ral: os Grupos Bíblicos de Reflexão.

Pe. Fabiano Castro  Pe. Fabiano Castro  
Coordenador dos GBRCoordenador dos GBR

ArquidioceseArquidiocese

Formação sobre a Lectio Divina

Aconteceu no sábado, 31 de Aconteceu no sábado, 31 de 
julho, na comunidade São Be-julho, na comunidade São Be-
nedito, em Potim,  uma tarde nedito, em Potim,  uma tarde 
de formação bíblica sobre a de formação bíblica sobre a 
Lectio Divina,  com a partici-Lectio Divina,  com a partici-

pação de cerca de 100 pessoas pação de cerca de 100 pessoas 
da forania Nossa Senhora Apare-da forania Nossa Senhora Apare-
cida, composta pelas paróquias cida, composta pelas paróquias 
Nossa Senhora Aparecida e São Nossa Senhora Aparecida e São 
Benedito, Santo Afonso Maria de Benedito, Santo Afonso Maria de 
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Ligório,  São Roque, Santana e Ligório,  São Roque, Santana e 
Senhor Bom Jesus.Senhor Bom Jesus.

A partir de uma meditação A partir de uma meditação 
da parábola do Bom Samaritano da parábola do Bom Samaritano 
(Lucas 10, 25-37), Dom Orlando (Lucas 10, 25-37), Dom Orlando 
Brandes, Arcebispo de Apareci-Brandes, Arcebispo de Apareci-
da,  apresentou os quatros pas-da,  apresentou os quatros pas-
sos básicos:sos básicos: leitura, meditação,  leitura, meditação, 
oração e contemplação oração e contemplação para para 
uma frutuosa leitura orante da uma frutuosa leitura orante da 
Sagrada Escritura. Na conclusão Sagrada Escritura. Na conclusão 
do encontro formativo,  motiva-do encontro formativo,  motiva-
dos por Dom Orlando, os presen-dos por Dom Orlando, os presen-
tes realizaram preces inspirados tes realizaram preces inspirados 
dos na reflexão bíblica.dos na reflexão bíblica.

Pe. Lauro G. FirminoPe. Lauro G. Firmino
Vigário Forâneo Vigário Forâneo 

Forania N. Senhora Aparecida Forania N. Senhora Aparecida 

Matriz São Dimas 
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Encontro de Formação sobre o novo Diretório dos Sacramentos

No dia 2 de agosto, às 19h30, no No dia 2 de agosto, às 19h30, no 
Salão Bela Vista, da Paróquia Nos-Salão Bela Vista, da Paróquia Nos-
sa Senhora da Glória, em Guaratin-sa Senhora da Glória, em Guaratin-
guetá, foi realizado o Encontro para guetá, foi realizado o Encontro para 
Formação sobre o novo Diretório Formação sobre o novo Diretório 
dos Sacramentos da Arquidiocese de dos Sacramentos da Arquidiocese de 

Aparecida  e apresentadas Aparecida  e apresentadas 
as diretrizes para a prepara-as diretrizes para a prepara-
ção de pais e padrinhos para ção de pais e padrinhos para 
a administração do Sacra-a administração do Sacra-
mento do Batismo em nossa mento do Batismo em nossa 
Arquidiocese. Arquidiocese. 

Contamos com presença Contamos com presença 
de cerca de 70 agentes pas-de cerca de 70 agentes pas-
torais, representantes de 15 torais, representantes de 15 

paróquias,  no intuito de se buscar o paróquias,  no intuito de se buscar o 
alinhamento e uniformidade dos en-alinhamento e uniformidade dos en-
contros de preparação. contros de preparação. 

Pe.Vinicius, Vigário Geral e asses-Pe.Vinicius, Vigário Geral e asses-
sor da Pastoral Familiar e do ECC, fez sor da Pastoral Familiar e do ECC, fez 
uma apresentação das diretrizes, as uma apresentação das diretrizes, as 

quais orientam, entre outros de-quais orientam, entre outros de-
safios, que os encontros tenham, safios, que os encontros tenham, 
no mínimo,  8 horas de duração no mínimo,  8 horas de duração 
e sobre as situações especiais na e sobre as situações especiais na 
administração do Sacramento do administração do Sacramento do 
Batismo. Os participantes tiveram Batismo. Os participantes tiveram 
a  oportunidade de dirimir dúvidas a  oportunidade de dirimir dúvidas 
em relação a essas situações es-em relação a essas situações es-
peciais que vêm se apresentando, peciais que vêm se apresentando, 
dada as realidades familiares de dada as realidades familiares de 
nosso tempo e a missão da Igreja nosso tempo e a missão da Igreja 
ante a nova Evangelização.ante a nova Evangelização.

Luciano e Kelly Luciano e Kelly 
Casal Coord. da Pastoral Casal Coord. da Pastoral 

Familiar - Arq. de AparecidaFamiliar - Arq. de Aparecida

Fo
to

: K
el

ly

Retiro e Confraternização do  Clero da Arquidiocese de Aparecida 

De 25 a 28 de julho, no Mosteiro de Be-De 25 a 28 de julho, no Mosteiro de Be-

lém, em Guaratinguetá, foi realizado o Reti-lém, em Guaratinguetá, foi realizado o Reti-

ro Anual do Clero de nossa Arquidiocese.  O ro Anual do Clero de nossa Arquidiocese.  O 

retiro foi orientado por Dom Carlos Alberto retiro foi orientado por Dom Carlos Alberto 

Breis, Bispo de Juazeiro, na Bahia, que refle-Breis, Bispo de Juazeiro, na Bahia, que refle-

tiu sobre a “Espiritualidade do Presbítero”.tiu sobre a “Espiritualidade do Presbítero”.

E no dia 8 de agosto, para comemorar o E no dia 8 de agosto, para comemorar o 

“Dia do Padre”, celebrado na festa de São “Dia do Padre”, celebrado na festa de São 

João Maria Vianey (4/8), o Clero de Apareci-João Maria Vianey (4/8), o Clero de Apareci-

da se reuniu na cidade de Lagoinha. O encon-da se reuniu na cidade de Lagoinha. O encon-

tro teve início, às 10h30, com uma Celebra-tro teve início, às 10h30, com uma Celebra-

ção Eucarística, na Matriz de Nossa Senhora ção Eucarística, na Matriz de Nossa Senhora 

da Conceição. Em seguida, almoço festivo e a da Conceição. Em seguida, almoço festivo e a 

tradicional “ação entre amigos” onde os pa-tradicional “ação entre amigos” onde os pa-

dres se divertiram com a troca de presentes.dres se divertiram com a troca de presentes.
 Retiro - Mosteiro de Belém - Guaratinguetá

Matriz de Nossa Sra da Conceição - Lagoinha



A Pastoral do Turismo da Arqui-A Pastoral do Turismo da Arqui-
diocese se reuniu no dia 6 de agosto. diocese se reuniu no dia 6 de agosto. 
Nossas reuniões são itinerantes e des-Nossas reuniões são itinerantes e des-
sa vez fomos recebidos na Comunida-sa vez fomos recebidos na Comunida-
de Anuncia-Me, em Guaratinguetá. de Anuncia-Me, em Guaratinguetá. 

Comemoramos os Comemoramos os 
5 anos da Pastur, com a 5 anos da Pastur, com a 
presença de alguns dos presença de alguns dos 
ex- coordenadores e ex-ex- coordenadores e ex-
-participantes da coor--participantes da coor-
denação.  A eles, o nosso denação.  A eles, o nosso 
Deus lhe pague! Deus lhe pague! 

Temos na nossa Ar-Temos na nossa Ar-
quidiocese 12 núcleos quidiocese 12 núcleos 
da Pastur. Lançamos o da Pastur. Lançamos o 
projeto de um material projeto de um material 
gráfico onde constarão gráfico onde constarão 
esses  núcleos turísticos:  esses  núcleos turísticos:  

Fazenda da Esperança, Santuário Frei Fazenda da Esperança, Santuário Frei 
Galvão, Paróquia Santo Expedito, Pa-Galvão, Paróquia Santo Expedito, Pa-
róquia Santo Antônio, Gruta Nossa Se-róquia Santo Antônio, Gruta Nossa Se-
nhora de Lourdes, Comunidade Anun-nhora de Lourdes, Comunidade Anun-

cia-Me, Paróquia Nossa Senhora cia-Me, Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida e São Benedito, Santuá-Aparecida e São Benedito, Santuá-
rio Nacional,  Mosteiro da Sagrada rio Nacional,  Mosteiro da Sagrada 
Face, Seminário Frei Galvão, Paró-Face, Seminário Frei Galvão, Paró-
quia Nossa Senhora da Conceição quia Nossa Senhora da Conceição 
e Paróquia Santa Luzia.   Falamos, e Paróquia Santa Luzia.   Falamos, 
também, sobre o 7o.  Encontro Na-também, sobre o 7o.  Encontro Na-
cional da Pastur que acontecerá no cional da Pastur que acontecerá no 
Santuário de Santa Rita, na cidade Santuário de Santa Rita, na cidade 
de Santa Cruz, RN, entre os dias 22 de Santa Cruz, RN, entre os dias 22 
a 25 de setembro.  Após a reunião a 25 de setembro.  Após a reunião 
visitamos o espaço da Comunidade visitamos o espaço da Comunidade 
Anuncia-Me.Anuncia-Me.

Ivan O. SantosIvan O. Santos
Coord. da Pastur/Arq.Coord. da Pastur/Arq.

Encontro da Pastoral do Turismo Retiro e Confraternização do  Clero da Arquidiocese de Aparecida 

Formação para os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 

Buscando cumprir o programa Buscando cumprir o programa 

para 2022 do Ministério Extraordi-para 2022 do Ministério Extraordi-

nário da Sagrada Comunhão, para nário da Sagrada Comunhão, para 

os Ministros da Arquidiocese nas os Ministros da Arquidiocese nas 

dimensões: espiritual, formativa e dimensões: espiritual, formativa e 

missionária, realizamos neste pri-missionária, realizamos neste pri-

meiro semestre, uma formação para meiro semestre, uma formação para 

Milton Cristóvão BorgesMilton Cristóvão Borges
Coord. Arq. do MESCCoord. Arq. do MESC
Pe. Douglas Henrique Pe. Douglas Henrique 

Diretor Espiritual do MESCDiretor Espiritual do MESC

todas as Foranias da Arquidiocese.todas as Foranias da Arquidiocese.

Na Dimensão Espiritual: fomenta-Na Dimensão Espiritual: fomenta-

mos nos Ministros o amor pela Euca-mos nos Ministros o amor pela Euca-

ristia.ristia.

Na Dimensão Formativa: criamos Na Dimensão Formativa: criamos 

espírito de formação permanente, espírito de formação permanente, 

presencial nas paróquias e on-line.presencial nas paróquias e on-line.

Na Dimensão Missionária: cons-Na Dimensão Missionária: cons-

cientizamos sobre a importância de cientizamos sobre a importância de 

levar a Sagrada Comunhão aos doen-levar a Sagrada Comunhão aos doen-

tes, como prioridade do Ministério.tes, como prioridade do Ministério.

Forania N. S. Aparecida - Matriz São Roque 
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No dia 9 de agosto, nosso Semi-No dia 9 de agosto, nosso Semi-

nário recebeu, com alegria, a visita nário recebeu, com alegria, a visita 

do “Lar Nossa Senhora Aparecida”, do “Lar Nossa Senhora Aparecida”, 

por ocasião da comemoração dos por ocasião da comemoração dos 

100 anos de sua existência.  Na 100 anos de sua existência.  Na 

mesma ocasião, foram relembra-mesma ocasião, foram relembra-

De 14 a 21 de agosto, aconteceu De 14 a 21 de agosto, aconteceu 
em nossa Arquidiocese a em nossa Arquidiocese a Semana Semana 
Nacional da Família.Nacional da Família.  O tema para   O tema para 
reflexão deste ano foi:  reflexão deste ano foi:  “Amor Fami-“Amor Fami-
liar, Vocação e Caminho de Santida-liar, Vocação e Caminho de Santida-
de”. de”. Durante a semana, as Paróquias Durante a semana, as Paróquias 
realizaram encontros e momentos realizaram encontros e momentos 
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dos os 99 anos da visita de San-dos os 99 anos da visita de San-

ta Madre Paulina, fundadora da ta Madre Paulina, fundadora da 

Congregação das Irmãzinhas  da Congregação das Irmãzinhas  da 

Imaculada Conceição, responsável Imaculada Conceição, responsável 

pelo cuidado do Lar, a este local,  à pelo cuidado do Lar, a este local,  à 

época, conhecido como “Casa de época, conhecido como “Casa de 

Nossa Senhora”. Nossa Senhora”. 

As idosas, acompanhadas pe-As idosas, acompanhadas pe-

las Colaboradoras do Lar, visita-las Colaboradoras do Lar, visita-

ram, durante a manhã, as depen-ram, durante a manhã, as depen-

dências do Seminário, e à tarde, dências do Seminário, e à tarde, 

participaram de uma Celebração participaram de uma Celebração 

Eucarística. Eucarística. 

Todos se alegram por fazer par-Todos se alegram por fazer par-

te desta linda história. te desta linda história. 

Voltem sempre a essa Casa Voltem sempre a essa Casa 

que os ama!que os ama!

Seminarista Márcio FernandoSeminarista Márcio Fernando
2o. ano do Discipulado 2o. ano do Discipulado 

Lar Nossa Senhora Aparecida visita o Seminário Bom Jesus

Semana Nacional da Família na Arquidiocese 

celebrativos propostos pelo subsí-celebrativos propostos pelo subsí-
dio  “Hora da Família”, preparado dio  “Hora da Família”, preparado 
pela Comissão Nacional da Pastoral pela Comissão Nacional da Pastoral 
Familiar. Familiar. 

O encerramento se deu na Ma-O encerramento se deu na Ma-
triz de Nossa Senhora do Rosário, triz de Nossa Senhora do Rosário, 
em Guaratinguetá,  com a Santa em Guaratinguetá,  com a Santa 

Missa, no dia 21 de agosto, às 19h, Missa, no dia 21 de agosto, às 19h, 
presidida pelo Pe. Vinícius, Assessor presidida pelo Pe. Vinícius, Assessor 
da Pastoral Familiar e do ECC.da Pastoral Familiar e do ECC.

Agradecemos ao Pe. Vinicius o Agradecemos ao Pe. Vinicius o 
apoio e a belíssima celebração, por apoio e a belíssima celebração, por 
suas palavras de motivação ao diálo-suas palavras de motivação ao diálo-
go familiar, instrumento para a cons-go familiar, instrumento para a cons-
trução do amor e harmonia conjugal trução do amor e harmonia conjugal 
e familiar. Agradecemos, também, e familiar. Agradecemos, também, 
aos representantes das  Paróquias aos representantes das  Paróquias 
presentes  e a toda Comunidade de presentes  e a toda Comunidade de 
Nossa Senhora do Rosário que nos Nossa Senhora do Rosário que nos 
acolheu com muito carinho! acolheu com muito carinho! 

Jesus, Maria e José, nossa família Jesus, Maria e José, nossa família 
vossa é!vossa é!

Luciano e KellyLuciano e Kelly
Casal Coord. da Pastoral Familiar Casal Coord. da Pastoral Familiar 

Arq. de AparecidaArq. de Aparecida
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Agenda

Novena e Festa em louvor a São Miguel Arcanjo

Novena e Festa da Padroeira 2022

Novena e Festa na 
Paróquia 

São Francisco de Assis

Novena e Festa em louvor a São Dimas 

De 23 de setembro a 2 de outubro, a  Paróquia de São Miguel Ar-De 23 de setembro a 2 de outubro, a  Paróquia de São Miguel Ar-
canjo, de Guaratinguetá,  celebra seu Padroeiro.canjo, de Guaratinguetá,  celebra seu Padroeiro.

Todos os dias haverá Missa  às 19h30, com gesto concreto de doa-Todos os dias haverá Missa  às 19h30, com gesto concreto de doa-
ção de alimentos. Aos sábados e domingos as  Missas serão celebra-ção de alimentos. Aos sábados e domingos as  Missas serão celebra-
das às 19hdas às 19h

No dia 29 de setembro, dia do Padroeiro São Miguel Arcanjo, as No dia 29 de setembro, dia do Padroeiro São Miguel Arcanjo, as 
Missas serão celebradas às 07h; às 15h (Missa dos Enfermos), e às Missas serão celebradas às 07h; às 15h (Missa dos Enfermos), e às 
19h30, Missa Campal e Novena.19h30, Missa Campal e Novena.

Dia 2 de outubro, domingo, haverá Missa às 08h; às 17h, Procissão Dia 2 de outubro, domingo, haverá Missa às 08h; às 17h, Procissão 
e, logo após, Missa Solene.e, logo após, Missa Solene.

São Miguel Arcanjo, rogai por nós!São Miguel Arcanjo, rogai por nós!
Pe. Narci - PárocoPe. Narci - Pároco

De 3 a 12 de outubro, o Santuário Nacional celebra nossa Padroeira. O De 3 a 12 de outubro, o Santuário Nacional celebra nossa Padroeira. O 
tema central deste ano é: tema central deste ano é: “Com Maria, caminhar juntos para construir “Com Maria, caminhar juntos para construir 
uma Igreja Missionária”.uma Igreja Missionária”.

A Novena será celebrada em dois horários: às 15h e às 19h A Novena será celebrada em dois horários: às 15h e às 19h 
No dia 12, Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a programação No dia 12, Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a programação 

será a seguinte: Missas: 05h; 07h; 09h (Missa Solene); 12h (Missa das será a seguinte: Missas: 05h; 07h; 09h (Missa Solene); 12h (Missa das 
Crianças); 14h; 15h Consagração (Basílica Histórica); 16h30, Missa; 18h Crianças); 14h; 15h Consagração (Basílica Histórica); 16h30, Missa; 18h 
Ângelus e Procissão (Basílica Histórica); 19h15 (Missa de Encerramento). Ângelus e Procissão (Basílica Histórica); 19h15 (Missa de Encerramento). 

Acesse: Acesse: www.a12.com/santuario/festa-da-padroeira www.a12.com/santuario/festa-da-padroeira 
e confira a programação completae confira a programação completa

De 30 de setembro a 09 de De 30 de setembro a 09 de 
outubro, a Paróquia São Fran-outubro, a Paróquia São Fran-
cisco de Assis, em Guaratin-cisco de Assis, em Guaratin-
guetá, celebra seu Padroeiro. O guetá, celebra seu Padroeiro. O 
tema central deste ano é:tema central deste ano é: “Pela  “Pela 
Fé, São Francisco nos ensina a Fé, São Francisco nos ensina a 
viver em Comunidade”.viver em Comunidade”.

Durante a semana, as Cele-Durante a semana, as Cele-
brações acontecem às 19h30;  brações acontecem às 19h30;  
aos sábados, às 19h. No domin-aos sábados, às 19h. No domin-
go, dia 09, a Missa Solene go, dia 09, a Missa Solene de de 
Encerramento será às 10h.Encerramento será às 10h.

De 9 a 18 de setembro, a Paróquia São Dimas, de Guaratinguetá, promove a 17a  De 9 a 18 de setembro, a Paróquia São Dimas, de Guaratinguetá, promove a 17a  
Novena e Festa em louvor ao seu Padroeiro. O tema central deste ano é: Novena e Festa em louvor ao seu Padroeiro. O tema central deste ano é: “Contem-“Contem-
plar Jesus para contemplar o Paraíso”.plar Jesus para contemplar o Paraíso”.

As  Celebrações Eucarísticas  acontecem na  Matriz, às 19h. No domingo, dia 18,  As  Celebrações Eucarísticas  acontecem na  Matriz, às 19h. No domingo, dia 18,  
haverá Missa às 08h, seguida de uma carreata e bênção dos automóveis,  e às 19h, haverá Missa às 08h, seguida de uma carreata e bênção dos automóveis,  e às 19h, 
Missa Solene de encerramento da Festa.Missa Solene de encerramento da Festa.

Parte recreativa: Parte recreativa: todos os dias, bingo, barracas de comes e bebes. No dia 10, sá-todos os dias, bingo, barracas de comes e bebes. No dia 10, sá-
bado, nosso “show de prêmios”, no valor de R$ 10,00 a cartela. No dia 18, domingo, bado, nosso “show de prêmios”, no valor de R$ 10,00 a cartela. No dia 18, domingo, 
a partir das 12h, o tradicional Almoço Tropeiro (valor R$ 25,00).a partir das 12h, o tradicional Almoço Tropeiro (valor R$ 25,00).

Pe. Fabiano Castro - PárocoPe. Fabiano Castro - Pároco
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- 08/09: Pe. Roberto Lourenço da Silva - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - aniversário natalício

- 11/09: Pe. Thiago Henrique G. de Freitas  - Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Benedito - aniversário natalício

- 15/09: Cardeal Dom Damasceno - Arcebispo Emérito - aniversário de ordenação episcopal

- 21/09: Luis Hernando Gil Yepez - Seminário Bom Jesus - aniversário natalício

- 22/09: Pe. Paulo Tadeu Gil Gonçalves Lima - Paróquia Nossa Senhora das Graças - aniversário natalício

- 22/09: Pe. Vinícius da Silva - Paróquia Nossa Senhora do Rosário - aniversário de ordenação

- 28/09: Pe. Narci Jacinto Braga - Paróquia São Miguel - aniversário natalício

- 30/09: Pe. Luiz Fernando F. Lopes - Arquidiocese de Boston (EUA) - aniversário de ordenação 

Parabéns aos nossos aniversariantes!!

Visita “Ad Limina Apostolorum” Assembleia 
Arquidiocesana de 

PastoralA visita “ Ad Limina” é uma  pe-A visita “ Ad Limina” é uma  pe-
regrinação a Roma, que acontece a regrinação a Roma, que acontece a 
cada cinco anos. O termo “ad limi-cada cinco anos. O termo “ad limi-
na” significa no liminar, na soleira, na” significa no liminar, na soleira, 
nos limites ou estradas das Basíli-nos limites ou estradas das Basíli-
cas dos Apóstolos Pedro e Paulo. cas dos Apóstolos Pedro e Paulo. 
Segundo a tradição, os bispos dio-Segundo a tradição, os bispos dio-
cesanos visitam os sepulcros dos cesanos visitam os sepulcros dos 
Apóstolos na Cidade de Roma.Apóstolos na Cidade de Roma.

Devido a pandemia, as visitas Devido a pandemia, as visitas 
foram interrompidas em 2020. So-foram interrompidas em 2020. So-
mente, agora, em 2022, com o con-mente, agora, em 2022, com o con-
trole da pandemia, as visitas foram trole da pandemia, as visitas foram 
retomadas.  retomadas.  

Em setembro, será a vez do nos-Em setembro, será a vez do nos-
so  Regional Sul 1. O Regional foi  so  Regional Sul 1. O Regional foi  

dividido em dois grupos: o primeiro dividido em dois grupos: o primeiro 
(19-24/09), compreende as Provín-(19-24/09), compreende as Provín-
cias de São Paulo, Aparecida e So-cias de São Paulo, Aparecida e So-
rocaba; o segundo (26/9 a 01/10), rocaba; o segundo (26/9 a 01/10), 
abrange as Províncias de Botucatu, abrange as Províncias de Botucatu, 
Campinas e Ribeirão Preto. Campinas e Ribeirão Preto. 

Durante esse período, os Bispos Durante esse período, os Bispos 
visitam diversos setores da orga-visitam diversos setores da orga-
nização da Santa Sé.  O ponto alto nização da Santa Sé.  O ponto alto 
da visita é o encontro com o Santo da visita é o encontro com o Santo 
Padre.Padre.

Peço que rezem por mim e por Peço que rezem por mim e por 
todos os Bispos que estarão em todos os Bispos que estarão em 
Roma para a visita Ad Limina.Roma para a visita Ad Limina.

  Dom Orlando BrandesDom Orlando Brandes
Arcebispo de AparecidaArcebispo de Aparecida

Nos dias 13 e 14 de setem-Nos dias 13 e 14 de setem-
bro, a Arquidiocese de Apare-bro, a Arquidiocese de Apare-
cida  promove sua Assembleia cida  promove sua Assembleia 
Arquidiocesana de Pastoral. O Arquidiocesana de Pastoral. O 
encontro acontecerá às 19h30, encontro acontecerá às 19h30, 
no Centro Arquidiocesano de no Centro Arquidiocesano de 
Pastoral - CAP - em Aparecida.  Pastoral - CAP - em Aparecida.  
Estão convocados o Clero, os Estão convocados o Clero, os 
Coordenadores do CPP,  das Coordenadores do CPP,  das 
Pastorais e Movimentos da Ar-Pastorais e Movimentos da Ar-
quidiocese.quidiocese.

Rezemos pelo êxito da nossa  Rezemos pelo êxito da nossa  
Assembleia.Assembleia.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário celebra sua Padroeira
De 7 a 16 de outubro, a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, de Guaratinguetá, celebra De 7 a 16 de outubro, a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, de Guaratinguetá, celebra 

sua  Padroeira. O tema geral deste ano é: sua  Padroeira. O tema geral deste ano é: “Nossa Senhora do Rosário nos ensina a falarmos “Nossa Senhora do Rosário nos ensina a falarmos 
com sabedoria e amor”.  com sabedoria e amor”.  As Celebrações acontecem às 19h, na Matriz. As Celebrações acontecem às 19h, na Matriz. 

No domingo, dia 9, serão celebradas duas Missas: às 08h30, seguida de uma  carreata, e No domingo, dia 9, serão celebradas duas Missas: às 08h30, seguida de uma  carreata, e 
às 19h.  No dia 16, encerramento da Festa, a programação será a seguinte: 09h, Missa; 12h, às 19h.  No dia 16, encerramento da Festa, a programação será a seguinte: 09h, Missa; 12h, 
Almoço, e às 18h45,  Novena e Missa.Almoço, e às 18h45,  Novena e Missa.

Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós!Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós!
Pe. Vínicius  - PárocoPe. Vínicius  - Pároco
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INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Campinas • SP

19 3294-0077 

LOJAS
Campinas • SP
Aparecida • SP

19 3294-0077
12 3199-3477

REPRESENTANTES

Campina Grande • PB
Campo Grande • MS
Goiânia • GO
Maceió • AL
Rondonópolis • MT
São Paulo • SP
Uberlândia • MG

83 9.9374-3899
67 3222-9205

62 9.9979-0926
82 9.9108-4681
66 9.9966-1600

11 3731-7249
34 9.8438-0606

Peregrinação Nacional

Peregrinação Internacional

VIVA CONOSCO UMA EXPERIÊNCIA DE
CONVIVÊNCIA, CULTURA,
FÉ E ESPIRITUALIDADE 

Venha peregrinar conosco,
conheça alguns de nossos roteiros:


