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12348. Liturgia - 5ª feira - 04-01-2018 - 1Jo 3, 7-10; Sl 97; Jo 1, 35-42 - João estava de novo com dois de seus
discípulos e, vendo Jesus passar, disse: “Eis o Cordeiro de Deus!”
Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se
para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: “Que estais
procurando?” Eles disseram: “Rabi (que quer dizer: Mestre), onde
moras?” Jesus respondeu: “Vinde ver”. Foram pois ver onde ele morava
e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras
de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe
disse: “Encontramos o Messias (que quer dizer: Cristo)”. Então André
conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: “Tu és Simão,
filho de João; tu serás chamado Cefas” (que quer dizer: Pedra).
Recadinho: - Minha presença é alegria? - Consigo ser afável e dar
atenção a todos indistintamente? - Preocupo-me com as pessoas tímidas
e simples? - Procuro fazer-me presente quando precisam de minha
ajuda? - Reflito agora vendo a imagem do “Vivências” de hoje!
12349. Cartão de Boas Festas do Papa Francisco! - Na passagem para o
Ano Novo de 2018, o Papa Francisco foi buscar um imagem (aqui ao
lado!) feita em 1945, após o bombardeamento nuclear a Nagasáqui e
Hiroxima! Papa Francisco não se cansa de alertar a humanidade sobre o perigo das armas nucleares!
12350. O fruto da guerra! - O Papa orientou a confecção e distribuição de seu cartão com a fotografia do
bombardeamento de Nagasáqui com a inscrição “o fruto da guerra!” e, na parte de trás, sua assinatura:
“Franciscus” (seu nome em latim, como tradição, a língua oficial do Vaticano).
A fotografia mostra um menino transportando nos ombros o cadáver de seu irmão pequeno, que levava para
ser cremado! O registro da imagem foi feito pouco tempo depois dos bombardeamentos no final da Segunda
Guerra Mundial por um fotógrafo da Marinha norte-americana, Joe O’Donnell, na época com 23 anos (morreu
em 2014), conforme foi noticiado.
O’Donnell passou sete meses fotografando a devastação da guerra no Japão! O fotógrafo norte-americano
levava duas câmeras consigo: com uma fotografava o cenário para as forças armadas; com a outra tirava
fotografias para seu arquivo pessoal. Mas ele só teve coragem de olhar suas fotos particulares 50 anos depois,
dizem as grandes agências de notícias! Em 1995, revoltado com o poder das armas nucleares, decidiu publicar
um livro com algumas de suas fotografias, intitulado “Japan 1945: A US. Marine's Photographs from Ground
Zero” (Em tradução livre: “Japão, 1945: As Fotografias de um Marinheiro Tiradas da Estaca Zero!”).
12351. Queremos um mundo sem armas nucleares! - Ainda a mensagem do Papa para o início de 2018! Na
parte de trás de seu cartão de Ano Novo, Papa Francisco escreve: “O menino espera a sua vez, num
crematório, para entregar seu irmãozinho para ser cremado! A tristeza do menino só é manifestada pelo
morder de lábios, de onde escorre sangue!”
Ainda em 2017, depois da atribuição do Prêmio Nobel da Paz à Campanha pela Abolição das Armas
Nucleares, o Papa apelou à comunidade internacional para que trabalhasse em conjunto para construir “um
mundo sem armas nucleares!” “Esforçar-se para proteger a dignidade de todos, especialmente os mais débeis e
necessitados, significa trabalhar com determinação para construir um mundo sem armas nucleares!”, afirmava
Francisco no início de dezembro/2017.
Foi a primeira vez que Francisco pediu que uma determinada imagem circulasse na época festiva. É que ele
acredita que a mensagem é especialmente relevante no momento atual”, escreveu o jornalista e analista
especializado em temas do Vaticano John L. Allen. (Nós de “Vivências”: Fechemos os olhos e reflitamos!)
Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Está gostando de nossos boletins diários? Nada cai do Céu!
Quer continuar recebendo? Reúna 10 pessoas que façam uma doação de apenas R$ 10,00 cada e... fale conosco::
contato@aparecidadasaguas.com
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---------------Ganhadora de casa mobiliada com carro na garagem doa prêmios para família de menino com deficiência
23 dezembro, 2017
Todo mundo sonha em se livrar do aluguel e conquistar a casa própria. Tem quem escolha financiar o imóvel e
tem quem aposta nas famosas loterias para realizar esse sonho, como uma moradora de Concórdia (SC).
Sandra Dalmaso foi a ganhadora da promoção da Rádio Atual FM que presentearia um ouvinte com uma casa
mobiliada com terreno e carro na garagem. Mas a mulher não quis ficar com os prêmios.
Sandra decidiu doar o prêmio para a família de um menino com deficiência.
Quando abriu a réplica da casa no centro de Concórdia, no último sábado (16), Sandra anunciou que o imóvel
seria doado para a família de Nicolás, de apenas 5 anos de idade. O pequeno nasceu prematuro e a família mora
em uma casa alugada.
“Foi um momento de muita emoção. Todos que estavam acompanhando choraram ao saber que a casa será
entregue para a família desse menino de apenas cinco anos. Foi algo inacreditável e que ninguém poderia
esperar”, disse Donizetti Peron, um dos sócios da Atual FM. Confira o momento:
------------Santuário

Casa de Maria
Morada de Deus
Casa de Irmãos.
----------------

----------GGG
Menino de 8 anos cria cinema de graça para crianças carentes no Acre
11 agosto, 2017
Um menino de apenas 8 anos criou um cinema gratuito pra crianças carentes. Rafael Kaweh é
apaixonado por animações e decidiu criar o “Cine Oportunidades” para levar diversão e arte a
meninos e meninas que não tem acesso à telona.
O pai dele, o assistente social Rafael Almeida, conta que o filho deu a ideia após saírem de uma sessão no
cinema no Via Verde Shopping, em Rio Branco, capital do Acre.
A sede do projeto fica na Rua Guajará, no bairro Cidade do Povo, na capital acriana. As sessões organizadas
pelo menino, com ajuda dos pais, tem pipoca e refrigerante e são sessões quinzenais. A última sessão ocorreu
em julho com o filme Divertidamente.
Os filmes sempre têm algo para refletir e no final da exibição há uma conversa com as crianças para falar da
mensagem que elas ouviram e o que acharam.
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No começo, Rafael queria que o pai comprasse um cinema e desse entradas gratuitas para todos, mas
Almeida explicou que seria muito caro. Então o menino contou que na escola os filmes eram exibidos para
várias pessoas com projeções em um tecido branco. Com doações, a família comprou um banner, um projetor
e uma caixa de som.
O Cine Oportunidades já teve duas sessões. O nome vem de um projeto social que o pai e a mãe têm
chamado “Oportunidade”. Os dois decidiram usar a estrutura e a equipe de voluntários para colocar a ideia do
filho em prática.
Além do filme, crianças que nunca tiveram a oportunidade de ir a um cinema de verdade concorrem a dois
ingressos, sorteados quando termina o filme.
“Fazemos o sorteio e levamos os ganhadores ao cinema. Para mim, como pai, é muito emocionante ver
essa atitude. Fico muito feliz, isso mostra que eu e a mãe dele somos um exemplo para ele com nosso trabalho
social. Ele ter esse espírito de compartilhar é muito importante para nós”, finaliza.
-----------------GGG
Projeto cria “vaquinha” para levar ajuda psicológica a crianças carentes do Rio
23 junho, 2017
A violência e a desigualdade retiram das camadas mais pobres da sociedade brasileira aqueles que
deveriam ser direito fundamentais e invioláveis, e a manutenção da própria saúde acaba impedida
não só em sentidos mais diretos para tais populações.
Enquanto a ausência ou a precariedade de equipamentos públicos e a falta de saneamento, entre tantos motivos
mais, impedem tais cuidados com o próprio corpo, a saúde psicológica acaba completamente negligenciada
desde a primeira infância.
Foi dessa carência que surgiu o projeto social Crescer & Evoluir, que promove acompanhamento
psicológico para crianças no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro.
A região é assolada por constantes episódios de violência e absoluta carência, e através do projeto,
profissionais voluntários atendem semanalmente crianças que procuram ajuda.
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Os encontros são realizados em uma produtora, que cedeu o espaço, mas os custos com transporte e
alimentação estão sendo levantados através de uma campanha de financiamento coletivo, uma vaquinha, que já
arrecadou em torno de 36% para manter a iniciativa até o final desse ano.
O projeto lida diretamente com traumas derivados da violência, mas também com situações de abandono
familiar, pobreza ou qualquer outra razão de sofrimento trazida pelas crianças – a avaliação inclui atividades
lúdicas, e o olhar sobre o que assistem na televisão, aprendem na escola ou nas músicas que escutam.
Além disso, há a necessidade de trabalhar com os responsáveis pelas crianças.
O direito à saúde psicológica tem de ser também algo inviolável, e é por isso tão importante, diante da
ausência do estado, a presença de tais iniciativas – e consequentemente a vaquinha para permitir a continuidade
do projeto “Crescer & Evoluir”, para ajudar assim o que pode haver de mais valioso em uma sociedade: as
pessoas, e mais ainda as crianças.
----------------GGG
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Dom José Maria de Libório, bispo de Presidente Prudente-SP (16/Abril/2005)
Espinhos e flores.
Trazemos a Nossa Senhora um bouquet de rosas com espinhos para que Ela purifique os espinhos e os ofereça
a Jesus. Assim, com as bênçãos da Mãe, poderemos produzir frutos cem por cento.
Saber ouvir.
Maria é figura especial do Evangelho, aquela que ouviu de maneira atenta a Palavra de Deus. Que Ela nos
ensine a ouvir, pois muitas vezes nos fazemos de surdos.
Fé e justiça.
Maria é o modelo original dos homens que se abrem a Deus e se deixam enriquecer por Ele, modelo original
da comunidade que crê, ama e se doa. E não pode falar que crê quem não pratica a justiça!
Piedade orientada para Cristo.
A piedade mariana só é essencialmente válida se estiver orientada totalmente a Cristo. E Cristo já nos disse o
que quer de nós.
Maria nos conduz a Cristo.
Temos que aprender a rezar com Maria. A Igreja se realiza de maneira especial em Maria. Ela esteve unida a
Cristo de maneira única, não só no plano biológico mas também espiritual, religioso e existencial. Aquele que
se aproxima de Maria encontra-se também numa estreita relação com Cristo.
Maria modelo.
Maria não é a meta da existência cristã, mas é o modelo insubstituível. E Ela nos recomenda: “Fazei tudo o que
Ele vos disser!”
Maria, presente à humanidade.
Numa família de seguidores de Jesus Cristo, Maria é a Mãe protetora. Ela reúne em seu amor todos os
seguidores de Cristo. Ela se torna a rainha dos discípulos, mãe dos fiéis de seu Filho. E, sem a Mãe, perdemos a
força no seguimento de Cristo.
Para seguir o Filho, sentimos necessidade do carinho, da ternura de sua Mãe. Foi este o desígnio de Cristo
quando, aos pés da cruz, nos ofertou sua Mãe, como o maior presente que Deus entrega à humanidade.
Mãe e protetora.
Como a Igreja nascente sentia a presença de Maria, a Igreja peregrina no mundo não pode caminhar
serenamente sem se colocar sob a proteção da Mãe de Deus, Maria Aparecida.
Louvado seja esse Deus que nos presenteou com sua Mãe, a Mãe de seu Filho Jesus.
Maria na Igreja.
Maria é caminho e confiança. Ela participa da atividade salvadora de nosso povo. Ela é medianeira, nosso
socorro, nosso amparo, ela é a Mãe dos cristãos.
Sofrimento.
Maria é a Mãe que sofre quando seus filhos sofrem. Nosso povo sofre com as injustiças que presenciamos a
cada instante. Maria sofre porque nós seus filhos não somos como Ela quer e pede de nós, como Cristo pede
de nós.
Justiça e paz.
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Nosso povo clama por paz. Mas nunca teremos paz se não tivermos justiça e nunca seremos justos se não
amarmos a nosso próximo.
Mãe Aparecida, as águas profundas do evangelho tornaram fecundas as águas turvas do rio Paraíba, pois
guardaram vossa imagem!
Assim como trouxestes Jesus em vosso seio bendito, o seio das águas preservou vossa imagem.
As mãos santas do escultor fizeram vossas mãos postas em oração pelo Povo de Deus.
Vosso olhar carregado de ternura fita cada um de nós, vossos filhos e filhas, e nele nos demonstrais o
quanto vós nos amais.
Vós sois eterna presença de socorro e de amparo, sois Imaculada Conceição, que nos chama à santificação.
Dobro-me, ó Mãe Aparecida, diante de vossa humildade e de vossa santidade, e percebo o tamanho de
meu orgulho e de minha vaidade.
Estendei-nos vossa mão bendita, e socorrei a mim e a todos os povos do Brasil e da América Latina.
Mãe de eterno amor, fazei-me também missionário do Senhor.
-----Nota: este texto saiu publicado na página 2 do livrinho “Deus Conosco dia a dia” de outubro/2006.
Estava sem autor!
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Olhai por nós.
Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, olhai por nós, aumentai nossa fé, ajudai-nos a caminhar sempre ao encontro
de Jesus, pois é d’Ele que recebemos todas as graças e bênçãos do Céu.
P. Vicente André, C.Ss.R.
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Prece a Nossa Senhora.
Ó Maria, Mãe de Jesus, Príncipe da Paz, eis a vossos pés vossos filhos e filhas de todo o Brasil, dispostos a
fazer e ouvir o que Jesus disse. Queremos assumir o compromisso com a construção da paz em nossa família,
em nossa cidade, em nossa Pátria. Dai-nos a graça de nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou.
Intercedei por todos nós para que primeiro experimentemos a paz em nosso coração, fruto da união com o
vosso Filho Jesus Cristo e da solidariedade com os nossos irmãos e irmãs, para depois irradiá-la em nosso
meio.
Ó Virgem da Conceição Aparecida, cheios de confiança nos recomendamos a vossa proteção. Afastai para
longe de nós todo sentimento de ódio, vingança, inveja, ambição, discórdia.
Conduzi nossos passos pelos caminhos da solidariedade e da paz.
Fazei que aprendamos a viver a Eucaristia como uma grande “escola de paz” “e dela aprender a nos tornarmos
promotores de comunhão, de paz, de solidariedade em todas as circunstâncias de nossa vida.” (Ed E 26).
Dom Raymundo Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida-SP (12/outubro/2005).
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==============
Campanha:
Você que nos assiste e você que nos ouve também pode fazer sua oferta apresentar sua gratidão ao Deus da
vida. Ligue para 0300 2 10 12 10 e participe da Campanha dos Devotos a nossa grande família de Nossa
Senhora que constrói esse santuário. Ofertemos toda a nossa vida cantando com o coral. (Josafá)
Você que nos acompanha através dos meios de comunicação, ligue agora para 0300 2 10 12 10 e cadastre-se na
Campanha dos Devotos de Nossa Senhora. (Barreiro)
Você também pode fazer parte deste ofertório ligando agora para 0300 2 10 12 10; 0300 2 10 12 10 ou, se
preferir, através do site do Santuário, www.santuarionacional.com. Na alegria de ofertar, cantemos. (Baptistine)
Você é convidado a expressar sua gratidão a Deus participando da Campanha dos Devotos, ligando agora para
0300 2 10 1210. Ligue e faça sua inscrição, colaborando na obra de evangelização, nas obras de acabamento
deste Santuário. (Frasson)
Você que nos acompanha pela TV, ligue para 0300 2 10 12 10 e comece a participar da Campanha dos
Devotos. (Frasson)
Você que está em casa, se quiser também pode fazer seu ofertório. Pode ligar para 0300 2 10 1210
============
Vamos ao Santuário de Aparecida. Hoje Maria vem ao Santuário de sua vida!
Por intercessão da Virgem Aparecida, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe, desça sobre vossos
familiares, sobre todos aqueles que vos são caros e sobre você, que de coração aberto acolhe esta bênção, desça
a bênção de Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
=============ggg

Leituras do Dia
1ª Leitura - 1Jo 2,12-17
Salmo - Sl 95 (96), 7-8a. 8b-9. 10 (R. 11a)
Evangelho - Lc 2,36-40

Ano Nacional do Laicato - 2018
“Sal da terra e Luz do mundo!” (Mt 5, 13-14)
--------------

Santuário
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Casa de Maria
Morada de Deus
Casa de Irmãos.
---------------Ganhadora de casa mobiliada com carro na garagem doa prêmios para família de menino com
deficiência
23 dezembro, 2017
Todo mundo sonha em se livrar do aluguel e conquistar a casa própria. Tem quem escolha financiar o
imóvel e tem quem aposta nas famosas loterias para realizar esse sonho, como uma moradora de
Concórdia (SC).
Sandra Dalmaso foi a ganhadora da promoção da Rádio Atual FM que presentearia um ouvinte com uma
casa mobiliada com terreno e carro na garagem. Mas a mulher não quis ficar com os prêmios.
Sandra decidiu doar o prêmio para a família de um menino com deficiência.
Quando abriu a réplica da casa no centro de Concórdia, no último sábado (16), Sandra anunciou que o imóvel
seria doado para a família de Nicolás, de apenas 5 anos de idade. O pequeno nasceu prematuro e a família mora
em uma casa alugada.
“Foi um momento de muita emoção. Todos que estavam acompanhando choraram ao saber que a casa será
entregue para a família desse menino de apenas cinco anos. Foi algo inacreditável e que ninguém poderia
esperar”, disse Donizetti Peron, um dos sócios da Atual FM. Confira o momento:
----------GGG
Menino de 8 anos cria cinema de graça para crianças carentes no Acre
11 agosto, 2017
Um menino de apenas 8 anos criou um cinema gratuito pra crianças carentes. Rafael Kaweh é
apaixonado por animações e decidiu criar o “Cine Oportunidades” para levar diversão e arte a
meninos e meninas que não tem acesso à telona.
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O pai dele, o assistente social Rafael Almeida, conta que o filho deu a ideia após saírem de uma sessão no
cinema no Via Verde Shopping, em Rio Branco, capital do Acre.
A sede do projeto fica na Rua Guajará, no bairro Cidade do Povo, na capital acriana. As sessões organizadas
pelo menino, com ajuda dos pais, tem pipoca e refrigerante e são sessões quinzenais. A última sessão ocorreu
em julho com o filme Divertidamente.
Os filmes sempre têm algo para refletir e no final da exibição há uma conversa com as crianças para falar da
mensagem que elas ouviram e o que acharam.
No começo, Rafael queria que o pai comprasse um cinema e desse entradas gratuitas para todos, mas
Almeida explicou que seria muito caro. Então o menino contou que na escola os filmes eram exibidos para
várias pessoas com projeções em um tecido branco. Com doações, a família comprou um banner, um projetor
e uma caixa de som.
O Cine Oportunidades já teve duas sessões. O nome vem de um projeto social que o pai e a mãe têm
chamado “Oportunidade”. Os dois decidiram usar a estrutura e a equipe de voluntários para colocar a ideia do
filho em prática.
Além do filme, crianças que nunca tiveram a oportunidade de ir a um cinema de verdade concorrem a dois
ingressos, sorteados quando termina o filme.
“Fazemos o sorteio e levamos os ganhadores ao cinema. Para mim, como pai, é muito emocionante ver
essa atitude. Fico muito feliz, isso mostra que eu e a mãe dele somos um exemplo para ele com nosso trabalho
social. Ele ter esse espírito de compartilhar é muito importante para nós”, finaliza.
-----------------GGG
Projeto cria “vaquinha” para levar ajuda psicológica a crianças carentes do Rio
23 junho, 2017
A violência e a desigualdade retiram das camadas mais pobres da sociedade brasileira aqueles que
deveriam ser direito fundamentais e invioláveis, e a manutenção da própria saúde acaba impedida
não só em sentidos mais diretos para tais populações.
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Enquanto a ausência ou a precariedade de equipamentos públicos e a falta de saneamento, entre tantos motivos
mais, impedem tais cuidados com o próprio corpo, a saúde psicológica acaba completamente negligenciada
desde a primeira infância.
Foi dessa carência que surgiu o projeto social Crescer & Evoluir, que promove acompanhamento
psicológico para crianças no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro.
A região é assolada por constantes episódios de violência e absoluta carência, e através do projeto,
profissionais voluntários atendem semanalmente crianças que procuram ajuda.
Os encontros são realizados em uma produtora, que cedeu o espaço, mas os custos com transporte e
alimentação estão sendo levantados através de uma campanha de financiamento coletivo, uma vaquinha, que já
arrecadou em torno de 36% para manter a iniciativa até o final desse ano.
O projeto lida diretamente com traumas derivados da violência, mas também com situações de abandono
familiar, pobreza ou qualquer outra razão de sofrimento trazida pelas crianças – a avaliação inclui atividades
lúdicas, e o olhar sobre o que assistem na televisão, aprendem na escola ou nas músicas que escutam.
Além disso, há a necessidade de trabalhar com os responsáveis pelas crianças.
O direito à saúde psicológica tem de ser também algo inviolável, e é por isso tão importante, diante da
ausência do estado, a presença de tais iniciativas – e consequentemente a vaquinha para permitir a continuidade
do projeto “Crescer & Evoluir”, para ajudar assim o que pode haver de mais valioso em uma sociedade: as
pessoas, e mais ainda as crianças.
----------------GGG
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Dom José Maria de Libório, bispo de Presidente Prudente-SP (16/Abril/2005)
Espinhos e flores.
Trazemos a Nossa Senhora um bouquet de rosas com espinhos para que Ela purifique os espinhos e os ofereça
a Jesus. Assim, com as bênçãos da Mãe, poderemos produzir frutos cem por cento.
Saber ouvir.
Maria é figura especial do Evangelho, aquela que ouviu de maneira atenta a Palavra de Deus. Que Ela nos
ensine a ouvir, pois muitas vezes nos fazemos de surdos.
Fé e justiça.
Maria é o modelo original dos homens que se abrem a Deus e se deixam enriquecer por Ele, modelo original
da comunidade que crê, ama e se doa. E não pode falar que crê quem não pratica a justiça!
Piedade orientada para Cristo.
A piedade mariana só é essencialmente válida se estiver orientada totalmente a Cristo. E Cristo já nos disse o
que quer de nós.
Maria nos conduz a Cristo.
Temos que aprender a rezar com Maria. A Igreja se realiza de maneira especial em Maria. Ela esteve unida a
Cristo de maneira única, não só no plano biológico mas também espiritual, religioso e existencial. Aquele que
se aproxima de Maria encontra-se também numa estreita relação com Cristo.
Maria modelo.
Maria não é a meta da existência cristã, mas é o modelo insubstituível. E Ela nos recomenda: “Fazei tudo o que
Ele vos disser!”
Maria, presente à humanidade.
Numa família de seguidores de Jesus Cristo, Maria é a Mãe protetora. Ela reúne em seu amor todos os
seguidores de Cristo. Ela se torna a rainha dos discípulos, mãe dos fiéis de seu Filho. E, sem a Mãe, perdemos a
força no seguimento de Cristo.
Para seguir o Filho, sentimos necessidade do carinho, da ternura de sua Mãe. Foi este o desígnio de Cristo
quando, aos pés da cruz, nos ofertou sua Mãe, como o maior presente que Deus entrega à humanidade.
Mãe e protetora.
Como a Igreja nascente sentia a presença de Maria, a Igreja peregrina no mundo não pode caminhar
serenamente sem se colocar sob a proteção da Mãe de Deus, Maria Aparecida.
Louvado seja esse Deus que nos presenteou com sua Mãe, a Mãe de seu Filho Jesus.
Maria na Igreja.
Maria é caminho e confiança. Ela participa da atividade salvadora de nosso povo. Ela é medianeira, nosso
socorro, nosso amparo, ela é a Mãe dos cristãos.
Sofrimento.
Maria é a Mãe que sofre quando seus filhos sofrem. Nosso povo sofre com as injustiças que presenciamos a
cada instante. Maria sofre porque nós seus filhos não somos como Ela quer e pede de nós, como Cristo pede
de nós.
Justiça e paz.
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Nosso povo clama por paz. Mas nunca teremos paz se não tivermos justiça e nunca seremos justos se não
amarmos a nosso próximo.
Mãe Aparecida, as águas profundas do evangelho tornaram fecundas as águas turvas do rio Paraíba, pois
guardaram vossa imagem!
Assim como trouxestes Jesus em vosso seio bendito, o seio das águas preservou vossa imagem.
As mãos santas do escultor fizeram vossas mãos postas em oração pelo Povo de Deus.
Vosso olhar carregado de ternura fita cada um de nós, vossos filhos e filhas, e nele nos demonstrais o
quanto vós nos amais.
Vós sois eterna presença de socorro e de amparo, sois Imaculada Conceição, que nos chama à santificação.
Dobro-me, ó Mãe Aparecida, diante de vossa humildade e de vossa santidade, e percebo o tamanho de
meu orgulho e de minha vaidade.
Estendei-nos vossa mão bendita, e socorrei a mim e a todos os povos do Brasil e da América Latina.
Mãe de eterno amor, fazei-me também missionário do Senhor.
-----Nota: este texto saiu publicado na página 2 do livrinho “Deus Conosco dia a dia” de outubro/2006.
Estava sem autor!
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Olhai por nós.
Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, olhai por nós, aumentai nossa fé, ajudai-nos a caminhar sempre ao encontro
de Jesus, pois é d’Ele que recebemos todas as graças e bênçãos do Céu.
P. Vicente André, C.Ss.R.
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Prece a Nossa Senhora.
Ó Maria, Mãe de Jesus, Príncipe da Paz, eis a vossos pés vossos filhos e filhas de todo o Brasil, dispostos a
fazer e ouvir o que Jesus disse. Queremos assumir o compromisso com a construção da paz em nossa família,
em nossa cidade, em nossa Pátria. Dai-nos a graça de nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou.
Intercedei por todos nós para que primeiro experimentemos a paz em nosso coração, fruto da união com o
vosso Filho Jesus Cristo e da solidariedade com os nossos irmãos e irmãs, para depois irradiá-la em nosso
meio.
Ó Virgem da Conceição Aparecida, cheios de confiança nos recomendamos a vossa proteção. Afastai para
longe de nós todo sentimento de ódio, vingança, inveja, ambição, discórdia.
Conduzi nossos passos pelos caminhos da solidariedade e da paz.
Fazei que aprendamos a viver a Eucaristia como uma grande “escola de paz” “e dela aprender a nos tornarmos
promotores de comunhão, de paz, de solidariedade em todas as circunstâncias de nossa vida.” (Ed E 26).
Dom Raymundo Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida-SP (12/outubro/2005).
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==============
Campanha:
Você que nos assiste e você que nos ouve também pode fazer sua oferta apresentar sua gratidão ao Deus da
vida. Ligue para 0300 2 10 12 10 e participe da Campanha dos Devotos a nossa grande família de Nossa
Senhora que constrói esse santuário. Ofertemos toda a nossa vida cantando com o coral. (Josafá)
Você que nos acompanha através dos meios de comunicação, ligue agora para 0300 2 10 12 10 e cadastre-se na
Campanha dos Devotos de Nossa Senhora. (Barreiro)
Você também pode fazer parte deste ofertório ligando agora para 0300 2 10 12 10; 0300 2 10 12 10 ou, se
preferir, através do site do Santuário, www.santuarionacional.com. Na alegria de ofertar, cantemos. (Baptistine)
Você é convidado a expressar sua gratidão a Deus participando da Campanha dos Devotos, ligando agora para
0300 2 10 1210. Ligue e faça sua inscrição, colaborando na obra de evangelização, nas obras de acabamento
deste Santuário. (Frasson)
Você que nos acompanha pela TV, ligue para 0300 2 10 12 10 e comece a participar da Campanha dos
Devotos. (Frasson)
Você que está em casa, se quiser também pode fazer seu ofertório. Pode ligar para 0300 2 10 1210
============
Vamos ao Santuário de Aparecida. Hoje Maria vem ao Santuário de sua vida!
Por intercessão da Virgem Aparecida, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe, desça sobre vossos
familiares, sobre todos aqueles que vos são caros e sobre você, que de coração aberto acolhe esta bênção, desça
a bênção de Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
=============
SANTUÁRIO
Vivência da Fé
Consagração a Nossa Senhora
Acender vela
Oferecer flores
Ponto de encontro
Meditação diária
Via sacra virtual
Terço virtual
Ave Maria em várias línguas
--------------Doação de órgãoshttp://doeorgaossalvevidas.com.br/site/doacao-de-orgaos/
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Dicas para formar a espiritualidade na família
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Dom Leonardo Steiner convida à solidariedade com Campanha para a Evangelização no próximo domingo
“Com esta preciosa ajuda de nossas comunidades e famílias podemos ajudar em diversos projetos de evangelização nas dioceses
que mais necessitam", disse. Em sintonia com o Ano do Laicato, a Campanha tem como tema “Cristãos leigos e leigas
comprometidos com a Evangelização”
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