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E ditorial

concepção até seu fim natural.
Celebramos em outubro grandes santos
missionários: São Francisco de Assis, São Lucas
Evangelista, Santa Teresa d’Ávila, São João Paulo

Aniversariantes de outubro
Informativo do Santuário Frei Galvão:
O Santo

II, Santo Antonio Maria Claret, São Frei Galvão.
Uma festa especial em outubro é o dia de Nossa
Senhora do Rosário. A oração é o pulmão da
missão.
Uma “Igreja em Saída” consiste em diferentes
saídas: sair de si, sair de casa, sair da sacristia e

E

do templo, sair da Paróquia, sair da Diocese, sair
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Missão e martírio são o máximo amor missionário, a máxima saída. Isso é Igreja em Saída.

Com o abraço e a bênção.
Dom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida

Presença Religiosa na Arquidiocese

Missionárias do Coração de Jesus Crucificado
A Congregação então fundada
com apenas 08 membros, cresceu
e se expandiu para vários Países,
atingindo 4000 Missionárias em
pouco tempo.
Espiritualidade: procurar a cada

Foto: arquivo da Congregação

dia se identificar com Jesus Crucificado, seguindo a Virgem Maria.
Usavam em casa o véu branco e o
Hábito azul com cordão branco e
Coroa de Nossa Senhora das Dores
(noviças); as Junioras e as PerpétuAs Missionárias do Coração de

cavam pelas Orações e modo de

as usam até hoje, Hábito azul, véu

Jesus Crucificado são dedicadas a

vida modesto, humilde e dedicado

branco, cordão vermelho e a Coroa

contemplação e a Missão.

eram 08 moças.

de Nossa Senhora das Dores.

A Congregação foi fundada em

Ao observá-las, D Francisco,

As Irmãs evangelizam pela Cate-

Campinas/SP, por Dom Francisco

então Bispo de Campinas, quis

quese, visita domiciliar com Nossa

de Campos Barreto e Madre Maria

aproximar-se de Maria Villac e con-

Senhora das Dores e rezam o Ter-

Villac, em 1928. Antes da Funda-

versar a respeito de uma possível

ço com as famílias. Também fazem

ção, era um grupo de moças que

Fundação de uma Congregação

Missão nas Paróquias onde são

rezavam a Via Sacra na Paróquia.

Religiosa Feminina e se ela aceita-

convidadas pelos Párocos, rezam

Uma das moças era a Professora

ria ser a Co-Fundadora. Ela, então,

pelos Sacerdotes e oferecem os

Maria Villac que rezava, especial-

pensava em seguir para a França

sofrimentos cotidianos pelas famí-

mente, pela alma de seu saudoso

para viver em Clausura, pediu um

lias, doentes, paz no mundo e con-

pai, pois acreditava que a Oração

tempo para pensar, e no dia 29/09

versão dos pecadores!!!

da Via Sacra sufragava mais rápido

ela respondeu que sim. Nós cha-

a alma de seu querido pai.

mamos do dia do SIM da Nossa

Na verdade, as que se destaRevista Arquidiocese
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Madre.

Irmã Maria Aparecida da Silva,
MCJC

H
Eistória de Nossa Senhora

O Peregrino da Senhora Aparecida

(autor: Telésforo de Oliveira)

Senhora, peço licença para entrar
e também- se for possível- descansar.
Sabes, melhor que eu, donde venho, por onde andei e qual o meu
empenho.
Venho de longe, das estradas do
mundo.
Trago n’ alma o sinete fatal do vagabundo.
Vaguei errante em busca da Alegria, da Beleza e da Amizade
Fugidia...
No fundo das taças, ao sorver o
licor, sobrou-me apenas a gota do
amargor.
No fim de cada estrada- solidão, o
desengano atroz de mais ilusão...
Dos longos caminhos, vês como a
poeira cobriu minhas vestes de tanta
sujeira.
Olha como as pedras feriram-me
os pés.
Esta meia é de lama, Senhora,
não vês?
Mas como é bom agora descansar nesta tua casa, sob o teu olhar...
Disseram que eras boa, terna,
carinhosa, que não tens espinhos
como toda rosa.
Ouvi que teu amor não é mercenário, mas da pureza é o próprio santuário.
Soube também que eras destra
enfermeira e que tens um remédio
p’ra toda cegueira.

E eu acreditei... E aqui estou, Senhora!
Ó bela Virgem negra de lábios cor
da aurora!
Estou cansado, tão cansado.. Deixa-me ficar sob a suave sombra do
teu meigo olhar.
Nada te posso dar, além de minha
pobreza.
Tudo espero de ti, cheia de graça
e beleza.
Dá-me um pouco de paz no milagre do Pão e um raio de esperança
para meu coração.
Ó potente Senhora, ajuda-me um
instante a carregar da vida o fardo
acabrunhante...
Inda peço que laves esta roupa
manchada no lodo das ruas, Mãe
Imaculada.
Lava-me no Sangue do Cordeiro
imolado.
Ó Mãe da Dor e do Amor crucificado!
Aclara meu caminho como uma
réstia de luz e acompanha-me, enfim, aos pés de Jesus.
Só assim poderei tranquilamente
repousar para sempre da jornada inclemente.

Tereza Galvão Pasin
Autora dos livros:
“Senhora Aparecida” e “História de
Nossa Senhora Aparecida”
Ed. Santuário
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Artigo

Paróquia de São Pedro Apóstolo- 50 anos de história

No dia 7 de setembro de 1972, o
cardeal Arcebispo Metropolitano Carlos
Carmelo de Vasconcellos Motta lavrou a
seguinte ata: “Fazemos saber que, havendo nós deliberado aumentar o número das paróquias na Arquidiocese de
Aparecida [...], havemos por bem criar
e canonicamente erigir, pelo presente
Decreto, a paróquia amovível de SÃO
PEDRO APÓSTOLO, em Guaratinguetá,
com o território desmembrado da paróquia Nossa Senhora da Glória [...]”. E foi
assim, do desejo de Deus, na figura desse cardeal, de abarcar a população crescente, de assisti-la espiritualmente que
nasceu a Igreja de São Pedro Apóstolo,
situada no bairro da Nova Guará.
Essa casa de Deus, que abrange oito
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comunidades, desde
de sua concepção tem
feito grandes trabalhos
e seguido exatamente
o que hoje nos propõe
Papa Francisco: sair em
missão. São 32 pastorais e movimentos que
vão ao encontro do objetivo primeiro: cuidar
da comunidade espiritual e socialmente.
E, para festejar esse
jubileu, no dia 7 de setembro de 2022,
o arcebispo Dom Orlando Brandes presidiu a Santa Missa em comemoração a
essa história que mudou a vida de muitos paroquianos. Quantos sacramentos
foram celebrados, quantas lembranças
guardam essas paredes em forma de
barco! De fato, São Pedro continua a lançar suas redes e a
resgatar almas para Deus.
O presidente da celebração
concedeu ao atual pároco, padre Aloísio Mota, a honra de
discursar nesse dia tão festivo.
Em sua homilia, o sacerdote
convidou todos a serem igreja à luz do Concílio Vaticano II,
explanou que esta é a extensão

do amor de Deus, saudou os paroquianos mais antigos, que acompanharam
todo o processo dessa edificação, e indagou: “o que seria do templo se não
fossem as pessoas?” E continuou sua lucubração: “A glória de Deus é o homem
vivo! [...] A construção de um templo é
como uma tenda que Deus armou para
morar. Por isso onde ela existe deve
haver caridade, evangelho, eucaristia,
família, para que se comece entre nós
uma realidade do céu”.
Após a Santa Missa, todos os paroquianos puderam confraternizar e celebrar juntos esse momento tão bonito.
Que seu santo padroeiro continue intercedendo por essa paróquia, a fim de
que mais pessoas possam experimentar
o céu aqui na terra. São Pedro, pedra
forte da Igreja, rogai por nós!

Luana Galvão
redatora da Pascom - Par. São Pedro

S anto do Mês

Foto da Internet

Este mês de outubro nos dá uma nova Beata Brasileira

Desenho do rosto de Benigna feito
para a beatificação

O mês de outubro é muito rico de
Santos: Santa Teresinha do Menino
Jesus, Santos Anjos da Guarda; São
Francisco de Assis; São Benedito;
Santa Teresa D’Avila; Santa Margarida Maria Alacoque; Santa Edwiges;
São Geraldo Majela e muitos outros.
Em nossa Arquidiocese comemoramos os “Santos de Casa”: Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil
e da nossa Arquidiocese, e Santo Antonio de Sant’Anna Galvão. Em seu
Santuário em Guaratinguetá, haverá cinco Missas ao decorrer do dia e
uma Procissão às 16h30.
Temos também outros Santos(as)
brasileiros; no dia 03, comemoramos
os Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira,
companheiros mártires de Cunhaú
e Uruaçu, no Rio Grande do Norte
(+1645); eram vinte e cinco homens
e cinco mulheres. Lembrando que
Mateus Moreira é Padroeiro dos Mi-

nistros Extraordinários da Sagrada
Comunhão, no Brasil. Os brasileiros
que estão em Processo de Canonização são: Padre João Maria Cavalcanti de Brito (+ 57 anos em NatalRN, aos 16 de outubro de 1905);
Antoninho da Rocha Marmo (+
12 anos em São Paulo, aos 21 de
dezembro de 1930); Irmã Benigna
Victima de Jesus (Maria da Conceição Santos – Minas Gerais + BH: 16
de outubro de 1981); Venerável Serafina Cinque (+ 21 de outubro de
1988, na Amazônia) e Monsenhor
Alderigui Maria Torriani (+Minas
Gerais, aos 3 de outubro de 1977).
E finalmente, temos a notícia vinda do Ceará: a Menina Benigna
Cardoso da Silva será beatificada.
A beatificação da menina, considerada a “heroína da castidade”, que
era para ter sido realizada em 2020,
e foi adiada por causa da pandemia
da Covid-19, será agora em 24 de
outubro de 2022. A celebração será
presidida pelo Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito da Congregação
para as Causas dos Santos, na Praça
da Catedral de Nossa Senhora da Penha, em Crato, no Ceará. Este dia é
muito significativo pois faz memória
ao dia do martírio da Serva de Deus
em 1941. A comunidade de Santana
do Cariri, assim como, Dom Magnus
Henrique, bispo diocesano e toda a
diocese de Crato, está em festa com
a beatificação da menina Benigna
Cardoso (a data foi confirmada pela

Congregação para as Causas dos Santos, em maio deste ano).
A Menina Benigna Cardoso da Silva nasceu em Santana do Cariri, no
Ceará, em 15 de outubro de 1928.
Em 1941, aos 13 anos de idade, ela
foi assassinada com golpes de facão
dados por Raul Alves, após recusar
ter relações sexuais com o criminoso. Após a morte, a Menina Benigna
passou a ser venerada como mártir
na Região do Cariri e virou símbolo
da resistência contra o feminicídio
e a violência sexual contra crianças
e adolescentes. O pároco da época escreveu ao lado do seu registro
de batismo: “heroína da castidade”.
O detalhe vermelho com bolinhas
brancas indica o desenho do vestido
que, profeticamente, Benigna usava
por ocasião do seu martírio: o vermelho lembra o sangue e o branco
a pureza de sua vida. Vestida com os
sinais de suas heroicas virtudes, ela
ofereceu o seu exemplo, imitando a
Cristo na vida e na morte. O convite à
Castidade é para que todos, especialmente os adolescentes e jovens, sintam-se contemplados na medida em
que acolham o Evangelho e vivam os
valores do Reino de Deus, buscando
viver como Benigna viveu. Beata Benigna Cardoso da Silva, rogai por nós!
Pe. Carlos A. C. Rodrigues
Vigário da Paróquia Santo Afonso
Arquidiocese de Aparecida

P astoral do Dízimo
Dízimo: Expressão de Abandono e Amor ao Pai
Saudações fraternais em Cristo

continuo sendo um dizimista.

Jesus, a todos os nossos leitores e

Percebo que esse é um compro-

leitoras da Revista da Arquidiocese

misso com Deus, diante de tantas

de Aparecida.

graças extraordinárias que Ele nos

Partilho com carinho, a minha
experiência com o dízimo.
Tornei-me dizimista, novamen-

concede. Também é uma forma de
praticarmos um forte princípio do
cristianismo: a partilha.

te, desde que fui ordenado diáco-

Ser dizimista é semear na huma-

no. Quando criança e adolescente,

nidade, a partilha que Deus espera

na minha paróquia de origem (Pa-

de nós.

róquia São Francisco de Assis, em

Seja você também um dizimista!

Guaratinguetá- SP), trabalhei no

Partilhe sua vida e partilhe o que

plantão de atendimentos do dízimo

Deus te oferece, para a construção

com a minha tia e madrinha de cris-

do Reino de paz e de amor!

ma e, também, consagrava o meu
dízimo.
Ao ingressar no Seminário, além
de consagrar a minha vida como
dízimo a Deus, fiz a experiência de
perceber o quanto o dízimo é importante para o sustento e a manutenção da formação de um futuro
padre.
Revista Arquidiocese
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Agora, como Sacerdote,

Padre Raphael Felipe
Assessor da Pastoral do Dízimo da
Arquidiocese de Aparecida

Aconteceu

Pastoral da Criança promove encontro sobre a importância da amamentação

A Pastoral da Criança da Paróquia São Pedro Apóstolo, em Guaratinguetá, realizou, no dia 27 de
agosto, um encontro para celebrar
o “Agosto Dourado”, uma Roda de
Conversa em que se destacou “a
importância da amamentação”.
O intervalo entre as mamadas,

a quantidade de leite que o bebê
consome, o uso da fórmula como
complemento e, em alguns casos, o
uso dela integralmente, as diferenças entre as etapas vividas de um
bebê, devendo observar as mudanças pelas quais eles vêm passando
conforme seu desenvolvimento,

entre outros, foram temas abordados durante este momento festivo,
mas, principalmente, rico em esclarecimentos.
Mães e gestantes puderam partilhar sobre suas realidades, frustrações e alegrias, tendo suas dúvidas esclarecidas pelas especialistas
Maria Augusta (obstetriz), e Lívia
(psicóloga obstétrica).
Ao final, as mães foram surpreendidas por um sorteio de lembranças, brindes para os bebês e
um delicioso lanche, preparado
pelas líderes em comemoração ao
rico momento vivenciado. Maria
de Fátima Higino, Coordenadora
Paroquial, agradece a atenção e
carinho com nossas mamães.
Elis Castro

Fé e Doutrina Social da Igreja

Após cinco meses, terminou, no
dia 31 de agosto, o Curso de Fé e
Doutrina Social da Igreja. O Curso
teve início no mês de março, com
encontros toda quarta-feira, às
19h30, no auditório da Pousada do
Bom Jesus, em Aparecida, e contou com a participação de padres,
religiosas e leigos engajados nos
trabalhos pastorais e paroquiais.

O Curso teve dois assessores: Pe. Toninho, da Diocese
de São José dos Campos; e
Professor Jofre Neto, de Taubaté, para os quais deixamos
nossa gratidão e preces.
Esse Curso foi pensado em
consonância com a proposta
da 6ª. Semana Social Brasileira e a caminhada da Arquidiocese de Aparecida em fomentar a formação de lideranças,
que é um dos destaques pastorais,
além da Juventude e Educação,
Ecologia e Vocação.
Esperamos que esses cinco meses de aprendizado e enriquecimento espiritual e intelectual, ajudem e motivem as lideranças na

continuidade das ações sociais que
já acontecem nas Paróquias, e na
reflexão mais madura e consciente
do nosso papel de cristão, envolvido na vida da Igreja e do mundo.
Parabéns a todos que concluíram o Curso! Partilhem seus conhecimentos e sejam multiplicadores
de ações que promovam a justiça
social e a dignidade da pessoa humana. E a todos que colaboraram
para que esse Curso acontecesse,
nosso sincero agradecimento. Deus
lhes pague por tudo!
Pe. Gustavo dos Santos
Vice-Coordenador de Pastoral
Assessor das Pastorais Sociais
Arq. de Aparecida
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Parabéns, Pe. Raphael!
Parabéns, Pe. Raphael! Deus

em Guaratinguetá, com a partici- o abençoe e o ajude no cumpação do Clero, familiares, amigos primento de sua missão e que
e todo o povo. Momento de mui- Maria Santíssima o proteja em
ta alegria, bênçãos e graças para todos os momentos de sua vida.
toda a nossa Arquidiocese!
Pela imposição das mãos do nosso
Arcebispo Dom Orlando Brandes, Pe.
Raphael foi ordenado Presbítero para
o bem da Igreja e serviço do Povo de
Deus. A Celebração Eucarística foi realizada no dia 8 de setembro, na Ma-

A Primeira Missa
do Pe. Raphael foi celebrada no 09 de se-

Foto: Spiritus Photo

Fotos: crédito: Spiritus Fotos e Debora Almeida Fotografia

triz de Nossa Senhora da Glória,

tembro, às 19h30, na
Matriz de São Francisco, em Guaratinguetá

Reestruturação da Pastoral da Saúde

Uma reunião para restruturação da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Aparecida ocorreu
no dia 10/09/2022, no Centro
Arquidiocesano de Pastoral. Tivemos a participação de agentes
dos municípios de Aparecida, Ro-

seira , Potim e Guaratinguetá.
O encontro teve como objetivo sensibilizar e motivar os membros e novos agentes da Pastoral
para uma organização e formação
continua. O próximo passo será
a formação que acontecerá nos

dias 24/09 e 01/10 das 08h às
17h, na Pousada do Bom Jesus,
em Aparecida.
Frei Bartolomeu
Coord. da Past. da Saúde
Arq. de Aparecida

Foto: Pe. Vinicius

Assembleia Arquidiocesana de Pastoral

Nos dias 13 e 14 de setembro,
no auditório da Pousada do Bom
Jesus, em Aparecida, aconteceu
a Assembleia Arquidiocesana de
Pastoral.
A Assembleia contou com a

participação do nosso Arcebispo,
do Clero, Religiosos, Agentes de
Pastoral e Coordenadores do CPP
de todas as Paróquias. Nesses dois
dias, ouvimos as pastorais, seus
trabalhos durante o ano, “luzes

e sombras” e projetamos algumas
atividades para 2023.
Agradecemos a participação e
colaboração de todos.
Pe. André Pizani
Coord. Arq. de Pastoral

Encontro das Pastorais Sociais da sub-região Aparecida
fotos: Pe Vinícius e Pascom Arq./Leandra

anteriores.
O caminho está iniciado e aberto,
agora é só continuar...
Obrigado a todos pela participação e empenho na realização desse
Encontro. Em outubro, ou no início
de novembro, haverá uma reunião
para organizarmos o cronograma
para 2023.

No dia 17/09, das 09h às 11h30,
na Pousada do Bom Jesus, em Aparecida, aconteceu o Encontro das
Pastorais Sociais da sub-região Aparecida.
Esse encontro foi uma grande
experiência de Sinodalidade entre
as Pastorais Sociais da sub-região,
experimentando a alegria, a força e
a importância de caminhar juntos.

Os palestrantes – Pe. Toninho,
Pe. Leandro, Prof. Silvio Costa e o Sr.
Luiz Bassegio - foram eficientes, claros, objetivos e fiéis ao tema. Contamos com, aproximadamente, 200
pessoas, representando as Dioceses
de Aparecida, Lorena, Taubaté, São
José dos Campos e Caraguatatuba.
Podemos dizer que tudo foi perfeito,
dentro do programado nas reuniões

Pe. Nelson Ferreira Lopes
Pároco da Par.Santo Expedito
Coord. das Pastorais Sociais,
Fé e Cidadania
sub-região-Aparecida

Concentração Vocacional da Província de Aparecida
de leigos, seminaristas, religiosas
e padres que estão trabalhando
para reorganizar a Pastoral Vocacional em nossa Arquidiocese.
Venha fazer parte desta Igreja.
Ajude-nos a fomentar a cultura
vocacional.
A próxima reunião será no SeNo dia 17 de setembro aconteceu no Seminário Santo Antônio,

Todas as dioceses do nosso sub-regional se fizeram presente.

em Taubaté, a Concentração Voca-

A Arquidiocese de Aparecida

cional da Província de Aparecida.

foi representada por um grupo

minário Bom Jesus, no dia 8 de
outubro, às 14h30.
Pe. Renan Rangel
Reitor do Seminário Bom Jesus

20 de outubro
3 Anos da Capela Devocional da Anunciação na Comunidade Anuncia-Me

Em março 2019, após celebrar os
35 anos da Comunidade Anuncia-Me,
na Festa da Anunciação, senti por inspiração Divina o forte desejo de Edificar um espaço de oração e devoção
onde Maria é lembrada como a Mãe

de Jesus nosso Senhor e

que a Capela da Anunciação, “seria

Salvador e, principalmen-

um local de peregrinação e devoção”.

te, onde corações pudes-

Neste ano, celebrando 3 anos de

sem se abrir à vontade de

Fundação da Capela, convido todos

Deus .

que amam Nossa Senhora que ve-

Começamos, então, a

nham visitar esse local de Silêncio,

construção da Capela De-

Meditação, e Entrega a Deus, aqui

vocional da Anunciação,

na Comunidade Anuncia-Me.

onde tivemos a alegria de

Tenha certeza que você experi-

ter Dom Orlando Brandes

mentará um momento especial na

colocando a pedra fundamental e

presença do Senhor, pela intercessão

depois, no dia 20 de outubro de

de Nossa Mãe Maria – A Senhora da

2019, na Inauguração da Capela,

Anunciação!

nosso Arcebispo

também esteve

presente e durante sua homilia disse

Ir Henrique Santos Filho
Fundador da Com. Anuncia-Me

r
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Rua Barao do Rio Branco, 412 - Centro - Aparecida-SP
Se preferir entre em contato com a nossa Central de Reservas:
(12) 3104-2657
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Foto: Thiago Leon

Agenda

De 16 a 25 de outubro, o Santuário de Frei
Galvão celebra seu Padroeiro. O tema deste ano
será: “É morrendo que se vive para a vida eterna”. Todos os dias, haverá Missas às 15h e às
19h30
No dia 25, dia de São Frei Galvão, as Missas
acontecerão nos seguintes horários: 06h; 09h;
12h; 15h; 16h30 (Procissão Solene); e às 19h,
Missa de Encerramento, presidida por Dom Orlando Brandes.
Para acompanhar a programação completa
da novena e festa, acesse as redes sociais
do Santuário Frei Galvão.

Parabéns aos nossos aniversariantes!!
- 01/10: Pe. Renan Rangel -Seminário Bom Jesus- aniversário de ordenação
- 20/10: Pe. Raphael Felipe -Paróquia Nossa Senhora da Glória- aniversário natalício
- 23/10: Pe. André Gustavo de Sousa - Paróquia Nossa Sra Aparecida e São Benedito- aniversário natalício
- 24/10: Diácono Permanente Marcos Antonio dos Santos - aniversário de ordenação
- 25/10: Pe. Marcos Chiquetto - Paróquia Nossa Sra da Glória- aniversário natalício
- 28/10: Pe. Vinícius da Silva - Paróquia Nossa Sra. Do Rosário- aniversário natalício
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