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E ditorial

Maio, mês de Maria, de Nossa Senhora de Fátima, mês das Mães
A Mãe de Fátima é a Mãe da paz.
Maria traz o céu para a terra. Ela ensina que as armas da paz são o perdão, o amor, o terço, a Eucaristia. A
mensagem de Fátima trouxe paz aos
corações, as famílias e à Europa. Neste
tempo de guerras, intensifiquemos
nossa prece à Mãe de Fátima para a
obtenção da paz mundial.
A todas as mães: saudação, bênção
e gratidão. A ti, mãe de filhos especiais, um especial abraço e carinho. A ti,
mãe de filhos vítimas da dependência
química, o louvor pela tua coragem,
paciência, resiliência. A ti, mãe agricultora, todo reconhecimento pelo
seu trabalho em casa e na lavoura. A
ti, mãe operária, muito obrigado por
tudo. Receba especial carinho, a mãe
desempregada. A ti mãe, professora,
educadora uma homenagem do fundo
do coração. És a esperança de todas
as nações. A ti, mãe viúva, uma prece.
A ti, mãe separada, uma palavra de
encorajamento e de luta por dias melhores. Mãe adotiva, és uma mãe especial. Em ti transparece a grandeza
de coração e cresce a civilização do
amor. A ti, mãe de filhos desaparecidos, nossa prece, bênção e a proteção
de Maria, Mãe de Jesus. Às mães esquecidas, agredidas, anônimas, excluídas, desrespeitadas, toda a ternura e
respeito: coragem ânimo e esperança
essa e muito perdão. Por fim, a ti querida mãe dos sacerdotes e dos consagrados, toda admiração. Obrigado pela
tua fé e bom exemplo. Feliz Dia das
Mães!
Com o abraço e a bênção.
Dom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida

Presença Religiosa na Arquidiocese

Auxiliares Missionárias na Ordem da Santa Cruz

Auxiliares no Vietnã

Auxiliares no Brasil - Guaratinguetá

É para maior honra e glória
de Deus que somos e existimos como fermento na massa
que se desenvolve e cresce.

missionário e sócio-caritativo.
Espiritualidade:

Compreende

o amor a Jesus crucificado e a adoração ao Santíssimo Sacramento;
em união com os Santos Anjos para

todos os lugares que for necessário,
oferecendo-se em especial pela santificação dos sacerdotes.
Onde estamos: Alemanha, Àustria, Brasil, Itália, Portugal, e Vietnã.

De onde viemos? Do movimento

viver e trabalhar com eles no Reino

Desde o ano de 1978, estamos na

espiritual da Obra dos Santos Anjos

de Deus; contribuindo para o forta-

cidade de Guaratinguetá. A partir de

que teve seu inicio em Innsbruck,

lecimento e crescimento do Corpo

2000 realizamos um trabalho sócio-

Austria em 1961. Canonicamente,

Místico de Cristo; tendo Maria como

-caritativo com crianças e adolescen-

a Comunidade foi ereta em 1973

modelo: no silêncio, na escuta, no

tes através do Projeto Social: “Para

na Arquidiocese de Aparecida- Bra-

servir...

Que Tenham Vida”, localizado na

sil como Pia União. Formamos uma

Missão: Nosso campo de ação,

Paróquia de São Francisco de Assis, à

mesma família religiosa com a Or-

conforme o lema: “Ide pelo mundo

Rua José Fernandes, s/n, Parque San-

dem da Santa Cruz e com as Irmãs da

inteiro e trazei a colheita! A messe

ta Clara, Casa Santa Maria dos Anjos.

Santa Cruz. Sendo Associação atual-

é grande mas os operários são pou-

Motivos temos para louvar e

mente, queremos nos tornar um Ins-

cos!” (Mc 16,15), assenta sobre qua-

agradecer ao Senhor da messe; por-

tituto Secular, professando os conse-

tro direções fundamentais: Adora-

que: “Deus é bom!”

lhos evangélicos e, como fermento e

ção, Contemplação, Expiação e, em

testemunho da graça na sociedade,

particular, a Missão, que se cumprem

colaborando com os Irmãos e Irmãs

na Igreja e no Mundo como o serviço

da Santa Cruz no âmbito pastoral,

do Bom Samaritano, auxiliando em
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M. Eni Aparecida Rodrigues
Responsável pelas Auxiliares
Missionárias no Brasil
WhatsApp (12) 997691918

www.facebook.com/obra.dasantacruz
http://santamariadosanjosbrasil.blogspot.com.br

H
Eistória de Nossa Senhora
Preparando-nos para o Centenário do
Lar Nossa Senhora Aparecida e
da visita de Santa Paulina
Amábile Lúcia Visintainer, nas-

com gratidão e amor.”

ceu na Itália aos 16 de dezembro de

O Sr. Napoleoni fez uma parceria

1865. Seus pais, o Sr. Antonio Napo-

com Francesco Nicolodi, imigrante

leoni Visintainer e Anna Pianezzer,

italiano, e juntos construíram um

tiveram 13 filhos, Cypriana nasceu e

engenho de moer milho para a pro-

faleceu. Família tradicionalmente ca-

dução de fubá, alimento para as fa-

tólica. Amábile aos 08 anos foi traba-

mílias, melhorar as finanças e estrei-

lhar na fábrica de tecidos em Vigolo

tar laços de amizade entre Amábile e

Vattaro, selecionando casulas de bi-

Virgínia, filha de Francesco e Angela

cho da seda.

Dallago.

Era o dia 25 de setembro de 1875,

Todas as noites a mãe de Amábile

quando o Sr. Napoleoni e Anna, com

fazia leitura, as “Máximas Eternas”,

seus filhos, entre os quais Amábile

de Santo Afonso Maria de Ligório.

Lúcia, com apenas 10 anos, desem-

Amábile queria ler a vida dos santos.

barcaram no Brasil, no porto de Ita-

Chegou a hora de receber a Pri-

jaí-SC.Depois foram para Brusque,

meira Eucaristia. Com as mãos pos-

Trento e após 6 km, denominaram o

tas, apresentou-se ao Padre, como se

local de Vigolo Vattaro, homenagem

já soubesse ler; levava consigo o livro

as terras italianas. Com pouca baga-

as “Máximas Eternas”. Comungou

gem, eram pobres. Formaram uma

e falou baixinho: “quero aprender a

colônia. O Sr. Napoleoni, um exímio

ler”. Após a comunhão, sentiu uma

pedreiro, sempre disposto a colabo-

paz até então desconhecida, abriu o

rar. Agora, ítalo-brasileiros.

livro e conseguiu ler. Com uma tenra

Amábile, sempre lembrando das
palavras da avó: “Como foste generosa e doce comigo, tu o serás com
tantos outros no mundo novo aonde
irás; muitos te recordarão, como eu,

idade, iniciou uma vida santa.
(continua na próxima edição)

Tereza Galvão Pasin
Autora do livro:
“Senhora Aparecida”
Ed. Santuário
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Grupos Bíblicos de Reflexão

“Nossa Missão é Ressuscitar lares e corações pela Palavra”

Deus mostrou por
meio dos Grupos Bíblicos que sua Palavra
meditada com carinho
e respeito produz muitos prodígios e milagres. Mostrou também
que sua Palavra tem o
poder de reconstruir,
salvar e unir, tem o poder de ressuscitar.
Quanto mais desafiante for nossa iniciaGBR - Paróquia São Miguel Arcanjo
tiva em manter nossos
Grupos Bíblicos em ação, mais visivelCaros irmãos e irmãs, paz e bem!
mente enxergaremos os frutos desse
Viva Jesus Ressuscitado!
projeto de evangelização que transforAnunciar, acreditar e testemunhar
ma vidas e é força vivificante para muia Palavra é a missão confiada aos Grutas famílias.
pos Bíblicos de Reflexão. É seguir o
Estamos no tempo pascal, momenexemplo das mulheres do Evangelho:
to de anunciar a Esperança e a Vida.
guardar a Palavra na mente e no coraEsta é a missão dos Grupos Bíblicos de
ção e levá-la aos irmãos.
Reflexão- anunciar Cristo Ressuscitado,
Neste tempo quaresmal nossa prionossa vida e esperança aos lares e coridade pastoral, Grupos Bíblicos de
rações.
Reflexão, deixou antecipado em cada
Neste tempo, os Grupos Bíblicos
casa as faixas de linho do Ressuscitado.
irão redobrar as visitas nas casas, com
Foi o testemunho e a experiência de fé
a Visitação da Ressurreição. Vamos
de muitos coordenadores e animadonovamente sentir a fé do povo, mas
res de Grupos Bíblicos que puderam
agora na alegria do Ressuscitado.
sentir junto com o povo a presença
Você que está lendo este artigo e
de Deus através da via-sacra do Cristo.
não conhece os Grupos Bíblicos de ReCada casa, cada família pode testemuflexão da nossa Arquidiocese, procure
nhar nas vias-sacras o amor do Pai presua paróquia, faça parte da nossa famísente na Palavra de Jesus.
lia, seja um anunciador da Palavra.
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O esforço e dedicação de coordenadores e animadores mostrou para
a nossa Arquidiocese que “tudo que
é semeado com amor, não morre, ao
contrário, cresce ainda mais”. Quanto
mais testemunharmos a Palavra, mais
cresceremos e conquistaremos mais
corações para Deus. Com a Visitação
da Ressureição contemplaremos esse
milagre.
Coordenador e animador de Grupo
Bíblico de Reflexão, continuemos firmes na missão!
Busque, Anime, Incentive seus
Grupos Bíblicos a contribuírem nas
pastorais e ministérios de suas paróquias. Vamos fortalecer com a Luz do
Ressuscitado os laços que unem os
Grupos Bíblicos de Reflexão, estendendo a mensagem da Palavra da Vida em
todos os âmbitos da nossa missão. O
segredo é Perseverar e Acreditar!
Na confiança no Ressuscitado, peçamos a Nossa Senhora Aparecida, a
discípula da Palavra, e a São Frei Galvão, o discípulo da Caridade, que intercedam por nós para que sejamos,
através dos Grupos Bíblicos de Reflexão, mensageiros da ressurreição para
nossos irmãos e irmãs.
Pe Fabiano Almeida
Grupos Bíblicos de Reflexão
Arquidiocese de Aparecida

Guido Schäffer: O “Surfista Santo”

Foto da Internet

S anto do Mês

Apresento a você, caro (a) leitor(a),
homens e mulheres brasileiros que
estão em Processo de Beatificação
e Canonização. A ideia é que você se
interesse e procure pesquisar para conhecer mais, por meio da internet ou
livros. Este mês temos: o Servo de Deus
GUIDO VIDAL FRANÇA SCHÄFFER no
dia 1º; a Venerável Madre ANTONIETA FARANI no dia 07; o Servo de Deus
Dom INÁCIO JOÃO DAL MONTE no
dia 29, e o Venerável SALVADOR PINZETTA, OFM, no dia 31.
No mesmo dia de São José Operário, temos aqui no Brasil o Servo de
Deus Guido Vidal França Schäffer.
Ele nasceu em 22 de maio de 1974,
na cidade de Volta Redonda, RJ, filho
de Guido Manoel Vidal Schäffer e de
Maria Nazareth França Schäffer. Desde
o nascimento residiu com os pais na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de
Copacabana. Foi batizado na Matriz de
Santa Cecília, em Volta Redonda (RJ),
em 22 de dezembro de 1974. Recebeu
a Primeira Eucaristia em 11 de dezembro de1983 e o Crisma em 02 de dezembro de 1990, ambos na Paróquia
de Nossa Senhora de Copacabana, na

cidade do Rio de Janeiro. Cursou os
ensinos fundamental e médio no Colégio Sagrado Coração de Maria, no
período de 1979 a 1991. Os traços
que marcam a infância e adolescência do Guido são de uma criança e
um jovem saudável, com gosto pela
praia, pelo mar, pelos esportes. De
comportamento dócil, fazia amigos
com facilidade. Seus pais católicos
fervorosos levavam os filhos às missas dominicais e os ensinavam a rezar todas as noites. O pai de Guido
é médico e sua mãe é membro da
Comunidade Bom Pastor (RCC), tendo trabalhado voluntariamente pela
evangelização nas escolas públicas.
Desde a juventude, Guido chamava
seus amigos para Cristo, primeiro
para fazerem o curso da Crisma, e
depois, para participarem do Cenáculo (Movimento Sacerdotal Mariano) que Nazareth, sua mãe, realizava uma vez por mês com os filhos e
seus amigos.
Cursou Medicina na Faculdade
Técnica Educacional Souza Marques
(1993 a 1998), no Rio de Janeiro.
No ano que se formava em medicina iniciou o Grupo “Fogo do Espírito
Santo”, com o Pe. Jorjão (grupo de
oração da RCC, na Paróquia de Nossa
Senhora da Paz, Ipanema). Fez residência em Clínica médica, na Santa
Casa de Misericórdia, sob a chefia
do Prof. Clementino Fraga Filho, no
período de 1999 até março de 2001.
Durante sua formação acadêmica
dedicou-se também ao atendimento
aos pacientes com HIV, no Hospital
Evandro Chagas. Um dia, em retiro
na comunidade Canção Nova, ouviu
um padre pregar a seguinte passagem bíblica: “Não desvieis o vosso
olhar do pobre e Deus tampouco se
desviará de ti.” (Tobias 4, 7). Nesse

momento refletiu quantas vezes havia desviado o olhar dos pobres. Pediu perdão a Deus e lhe pediu: “Jesus,
me ajuda a cuidar dos pobres”. Uma
semana depois conheceu as Irmãs
da Ordem fundada por Madre Teresa
de Calcutá (Missionárias da Caridade), cuja missão é cuidar dos pobres.
Compreendeu que Deus ouvira seu
pedido e estava lhe dando a direção
da medicina que Ele queria. Ofereceu
seu trabalho às irmãs da Madre Teresa e começou a atender os pobres de
rua. Assim ao trabalho da pregação
da Palavra de Deus no grupo de oração, se somou o trabalho como médico junto aos irmãos de rua. Em 2008,
ingressou no Seminário São José (Rio
de Janeiro), para cursar os dois últimos anos do curso de teologia, pois
é necessário um período mínimo de
vida no seminário para a ordenação
sacerdotal. No ano de 2005, residiu
por alguns meses em Queluz (SP) por
sugestão do Pe. Jonas Abib (Canção
Nova), para melhor discernir sua vocação. Guido sentia vontade de realizar muitas coisas: queria ser sacerdote, queria formar uma comunidade
de vida a exemplo da Canção Nova,
pensava em estudar no seminário
ligado a esta comunidade. Em 01 de
maio de 2009, com 34 anos de idade,
Guido faleceu, vítima de uma contusão na nuca que gerou desmaio e afogamento, enquanto surfava, na praia
da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A
muitos amigos Guido havia externado um desejo: se Deus lhe permitisse, gostaria de morrer no mar, onde
sentia a presença de Deus a lhe falar
na natureza.
Pe. Carlos A. C. Rodrigues
Vigário da Paróquia Santo Afonso
Arquidiocese de Aparecida

Matéria de Capa
56° Dia Mundial das Comunicações Sociais
“Escutar com o ouvido do coração”

Cartaz: Arte de Ruan Carlos Pereira Borges Nascimento,
vencedor da terceira edição do Concurso Nacional para criação
da identidade visual do Dia Mundial das Comunicações Sociais.
Ele atua na Paróquia Santa Luzia, em Ibipitanga, diocese de
Livramento de Nossa Senhora, na Bahia.
Todos os anos, no dia 24 de janeiro, dia em que a Igreja celebra a
memória de São Francisco de Sales,
Padroeiro dos Jornalistas, Escritores
e Comunicadores, o Papa lança uma
mensagem para o Dia Mundial das
Comunicações Sociais, mensagem
essa que vem para nortear os trabalhos de todos os comunicadores
cristãos e todas as pessoas de boa
vontade.
Revista Arquidiocese
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O Dia Mundial das Comunicações
Sociais é celebrado sempre no domingo da Ascensão do Senhor e tem
suas origens no Concílio Vaticano II,
por meio do Decreto Inter Mirificat
- Sobre os Meios de Comunicação
Social – no parágrafo18, promulgado
pelo Papa Paulo VI, em 04 de dezembro de 1966.
Neste ano, o Dia Mundial das Comunicações Sociais está na sua 56ª.

edição e tem como tema: “Escutar
com os ouvidos do coração”.
Papa Francisco nos lembra que
«a fé vem da escuta» (Rm 10, 17), de
forma que a iniciativa é de Deus que
nos fala e cabe a nós abrir os ouvidos, de forma livre e consciente, para
escutá-lO já que este escutar Deus
também é um fruto de sua graça.
“Assim temos, por um lado, Deus
que sempre Se revela comunicando-Se livremente, e, por outro, o homem, a quem é pedido para sintonizar-se, colocar-se à escuta. O Senhor
chama explicitamente o homem a
uma aliança de amor, para que possa tornar-se plenamente aquilo que
é: imagem e semelhança de Deus na
sua capacidade de ouvir, acolher, dar
espaço ao outro. No fundo, a escuta
é uma dimensão do amor. ”
Na parábola do semeador, Jesus
também nos convida a tomar consciência da qualidade de nossa escuta,
ou seja, é preciso ouvir e acolher a
Palavra com o coração bom e virtuoso e, assim, produzir bons frutos de
vida e salvação.
“A verdadeira sede da escuta é o
coração. O rei Salomão, apesar de
ainda muito jovem, demonstrou-se
sábio ao pedir ao Senhor que lhe concedesse «um coração que escuta»
(1 Rs 3, 9). E Santo Agostinho convidava a escutar com o coração (corde
audire), a acolher as palavras, não
exteriormente nos ouvidos, mas es-

piritualmente nos corações: «Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os
ouvidos no coração» E São Francisco
de Assis exortava os seus irmãos a inclinar o ouvido do coração.”
A mensagem do Papa nos lembra
que para que haja uma boa comunicação é preciso uma verdadeira escuta o que difere de espionar.
Espionar é procurar saber uma
informação e instrumentalizá-la para
interesses próprios escusos, sombrios, como as Fake News. Já a verdadeira escuta é a escuta de quem
está à nossa frente, face a face, a
escuta do outro abeirando-nos dele
com abertura leal, confiante e honesta. A escuta frutuosa exige de
nós tempo, paciência, disponibilidade e humildade.
Escutar com os ouvidos do coração exige de nós algumas finezas
como, por exemplo:
a) Ofereça ao outro sua atenção
total: quando você se coloca a escutar alguém, deve dedicar toda atenção a essa pessoa. Falamos com o
olhar, com o timbre da voz e com as
expressões do rosto. Notamos muito
bem quando as pessoas não estão
interessadas em nos escutar e isso
nos afasta das pessoas, pois ninguém
gosta de se sentir excluído;
b) Mantenha contato visual: é
um elemento indispensável para demonstrar atenção e que você está
sendo receptivo. Cuidado com o celular, ficar olhando no chão, para o
teto... o desvio do olhar demonstra
falta de interesse;
c) Para ser um bom ouvinte é

preciso não ficar interrompendo; as
intervenções sejam objetivas e construtivas;
d) Não banalize a história do outro, mas escute-a com respeito. O
que para você muitas vezes é algo fácil a ser superado, para o outro é uma
dificuldade tremenda. Seja empático e tente compreender o porquê
aquele fato afeta o outro positivamente ou negativamente. O respeito
pela história do outro faz com que a
pessoa se sinta acolhida, tenha confiança para se abrir e coração aberto
para aceitar boa correção.
A mensagem do Papa Francisco
é um convite para que o mundo da
comunicação e, porque não, para
cada um de nós, reaprenda a ouvir,
dialogar e não viver uma vida feita de
monólogos. O Diálogo se faz ouvindo
várias fontes a partir da realidade de
quem fala, seja dentro da comunidade eclesial e, principalmente, fora
dela, também, para que haja uma
informação credível, verdadeira que
nos permita exercitar a arte do discernimento.
Devemos reaprender a escutar
pois essa é a nossa realidade atual:
a) Devido ao longo período da
pandemia, mais do que nunca, tivemos a necessidade de saber acolher
e ouvir uns aos outros diante dos sofrimentos de perda dos entes queridos, dos problemas sociais e econômicos provocados pela pandemia e
pela falta de informação transparente e verdadeira nesse período, o qual
o Papa chamou de “info-demia”;
b) A realidade das migrações for-

çadas exige que aprendamos a não
ter preconceitos acerca dos migrantes e aprender a ouvir e respeitar a
sua história;
c) A Igreja tem grande necessidade de saber escutar e de nos escutarmos, já que estamos diante de uma
caminhada sinodal;
d) Na ação pastoral, a obra mais
importante é o que Francisco chama de “apostolado do ouvido”, onde
antes de falar, devemos escutar, já
que escutar é o primeiro gesto de
caridade que temos com as pessoas. Para reforçar esse ponto, o Papa
cita o apóstolo Tiago: «cada um seja
pronto para ouvir, lento para falar»
(Tg 1, 19)
No caminho da sinodalidade é
preciso que ao escutar, a mente e
o coração de cada pessoa, estejam livres dos julgamentos e preconceitos, escutando as realidades
internas e externas, com respeito e
atenção ao que as pessoas relatam,
pois saber escutar é fundamental
para fortalecer conexões e melhorar
a relação com aqueles que estão ao
nosso redor.
Ao escutarmos com o ouvido do
coração, certamente, iremos redescobrir e valorizar as maravilhas que
temos em nossa comunidade eclesial, como também, os pontos urgentes que precisamos trabalhar para
que a evangelização seja cada vez
mais frutuosa e geradora de vida em
plenitude.
Pe. José Carlos de Melo
Pároco da Paróquia
Santo Afonso – Aparecida
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Vocação Religiosa

No dia 27 de março de 2022 nossa Paróquia de São Pedro Apóstolo
celebrou, com muita alegria, a Missa de Envio da jovem Josielli Costa
que seguiu para o ingresso da vida
religiosa no Mosteiro da Imaculada
Conceição e São José na cidade de
Piratininga, SP. Ate então, Josielli servia na paróquia como leitora, secretária de CPP e agente da Pastoral Social Santa Dulce dos Pobres. A Missa
de envio foi presidida pelo Arcebispo
de Aparecida Dom Orlando Brandes
e concelebrada pelo Pároco Pe. Aloísio Mota, que a acompanhou como
diretor vocacional durante um ano e
meio.
Josielli vem de uma família humilde e muito católica, a segunda
de 4 filhos. Sempre levou sua vida
espiritual a frente de qualquer outra ocupação. Em conversa com D.
Henriqueta, mãe da jovem, ela nos
conta que sempre falava a filha:
“você fica rezando o dia inteiro, vai
ser freira”. Dizem que mãe nunca
erra. Sentimento de respeito e compreensão pela escolha da filha é o
que sentimos em conversa com essa
mãe guerreira que criou e educou os
filhos nos caminhos de Deus. A escolha da Josielli requer muita determinação e entrega. A vida monástica,
como é chamada a opção que ela
fez, é um dos gestos de entrega mais
belos que o ser humano pode ofere-

Fotos: Pascom- Paróquia São Pedro Apóstolo

Juventude e Vida Religiosa Feminina

cer, o amor a Deus e a oração para
fazer o bem.
Nós, da Paróquia São Pedro
Apóstolo, nos sentimos abençoados com mais uma vocação religiosa, fruto de nossa comunidade.
A missa de Admissão ao postulantado de Josielli aconteceu
no dia 29 de março e foi presidida
pelo Padre Aloísio Mota, no Mosteiro da Imaculada Conceição e
São José, em Piratininga.
Esse relato vem para nos mostrar a imensa riqueza que temos
em nossa juventude, sedenta do
amor de Deus e de condução espiritual e familiar aos caminhos
vocacionais que Ele prepara a
cada um dos Seus. Que a escolha
da jovem postulante Josielli sirva
de exemplo a tantas meninas que
hoje sentem o chamado a vida religiosa.
“Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis, portanto,
posso, apesar da minha pequenez, aspirar a santidade”. (Santa
(Santa
Terezinha do Menino Jesus)
Andréa Neves

P astorais em Ação

Foto: Arquivo Pessoal

“Amor chamado Doação”

A partir deste mês de maio, a
“Revista da Arquidiocese de Aparecida” abrirá espaço para um
testemunho sobre o dízimo. Normalmente, o dízimo nasce da fé
em Deus. Reconhecemos que tudo
que somos e temos vem de Deus, a
começar pelo dom da vida. A gratidão transforma-se em amor e gera
a partilha.
Para iniciar, contaremos a história de Maria Aparecida Penha, uma
empresária de Guaratinguetá-SP,
da Paróquia São Miguel Arcanjo,
também conhecida como Cida ou
Cidinha, pessoa de coração generoso, disposta a colaborar com
ações solidárias e ajudar pessoas
carentes que a procuram, sejam
amigos, parentes e até desconhecidos. Está sempre disponível a ouvir
e, com palavras vindas do coração,
procura aconselhar ou confortar
essas pessoas.
A nossa irmã Maria Aparecida,
ao passar por uma consulta médica de rotina, foi diagnosticada
com um aneurisma cerebral, confirmado posteriormente por uma

tomografia. Iniciava-se aí um dos
momentos mais difíceis de sua vida.
O problema era muito grave: um
aneurisma cerebral, localizado em
uma área muito profunda (topo da
artéria basilar). Em razão da localização do aneurisma - uma região de
risco e extremamente delicada- a cirurgia não era recomendada. Em resumo: era só aguardar o rompimento de uma veia no interior da cabeça
que poderia ocorrer a qualquer momento, em qualquer segundo, minuto, hora e talvez em alguns dias.
Maria Aparecida retornou a São
Paulo por mais três vezes, a procura
de outros médicos com a esperança de encontrar uma solução que
parecia não existir. Os diagnósticos
eram sempre iguais: “Não temos o
que fazer”, diziam os médicos.
Emocionalmente abalada, Maria
Aparecida foi até à casa da amiga
Elenir, coordenadora da Pastoral
do Dízimo da Paróquia São Miguel
Arcanjo, para entregar uma doação
em dinheiro para as reformas e melhorias da igreja. A amiga disse: “Estamos precisando exatamente desta quantia”. Emocionadas e felizes
ficaram as duas amigas: uma pela
doação, e a outra, por ter meios
em dar continuidade nas obras da
igreja. Nesse mesmo dia, Maria
Aparecida encontrou um sobrinho
recém-formado em medicina que
se interessou em levar os exames
para um especialista em São Paulo
para mais uma consulta. Decidiu-se,

pois, rapidamente por uma cirurgia
que, com a graça de Deus, foi um
sucesso. Em três dias, ela estava em
casa e muito agradecida a Deus por
tudo.
Já se passaram 14 anos e Maria
Aparecida está muito bem. Desde
então, ela continuou a sua partilha/contribuição sem saber que
sua amiga Elenir fizera um cadastro para ela ser uma dizimista, mas
isso só foi revelado algum tempo
depois. “Tenho certeza de que não
é pelo fato de ser dizimista que eu
e minha família estamos livres das
provações, mas, por confiar plenamente na misericórdia de Deus.
Tudo tem seu tempo, mas incentivo todos a fazer a experiência de
ser um dizimista. Não é necessário
esperar ‘trovoadas e tempestades’
para ver os frutos que brotam do
amor chamado DOAÇÃO”, diz Maria Aparecida.
Esse é o testemunho da dizimista Maria Aparecida Penha. Qual é
o seu testemunho relacionado ao
dízimo? Converse com o seu pároco ou com seu coordenador do
dízimo. “Dá ao Altíssimo conforme
te foi dado por Ele, dá de bom coração de acordo com que suas mãos
ganharam pois o Senhor retribui a
dádiva e te recompensará tudo sete
vezes mais.” (Eclo 35,12-13).
Sebastião Tuty
Coordenador Arquidiocesano da
Pastoral do Dízimo

Aconteceu

foto: Pe. Thiago Henrique

Visita às Escolas de Aparecida

Coteca - Aparecida

Entre os dias 04 e 07 de abril,
em preparação a 113ª Festa de
São Benedito de Aparecida,
Aparecida, os
reis da Festa Junior e Regina, jun-

tamente com o vigário

cial para nosso santo padroeiro.

paroquial Pe. Thiago

Aproveitamos para agrade-

Henrique e a Comis-

cer a todos os Profissionais da

são de visita às escolas,

Educação, dos diretores aos

percorreram todas as

funcionários de manutenção

escolas da cidade de

que muito bem nos acolheram

Aparecida, do Ensino

nestes dias e, de forma especial,

Fundamental ao EJA.

à Secretaria da Educação Muni-

Foram dias intensos de partilha,
encontros e evangelização. Todas
as escolas abriram suas portas com
muito carinho, acolhendo a todos e
preparando um espaço todo espe-

foto: Pe. Vinícius da Silva

Dom Orlando fala sobre a CF 2022 na
Câmara Municipal de Guaratinguetá

A convite da Câmara Munici-

e Educação” e lema: “Fala com

pal de Guaratinguetá, Dom Or-

sabedoria, ensina com amor”.
amor”. A

lando Brandes fez uma palestra

palestra aconteceu no dia 05 de

sobre a CF 2022 que este ano

abril, às 18h, no Plenário da Câ-

tem como tema: “Fraternidade

mara de Guaratinguetá.

cipal, Adrielle Romain, que nos
possibilitou essas visitas!
Pe. Thiago Henrique Guimarães
Vigário da Par. N. Srª Aparecida e
São Benedito
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Paróquias do Puríssimo Coração de Maria e
de Nossa Senhora de Lourdes têm novo Pároco

Posse do Pe. Jalmir

Posse do Pe. Sidnei

As paróquias do Puríssimo Coração de Maria e Nossa Senhora
de Lourdes, ambas da cidade de
Guaratinguetá, têm novo Pároco.
A Paróquia do Puríssimo Coração de Maria foi entregue aos
cuidados pastorais do Pe. Sidnei
Lino da Cruz, no dia 23 de abril,

às 19h, durante uma Celebração
Eucarística, presidida por Dom Orlando, na Matriz.
Para a Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes foi designado o
Pe. Jalmir Carlos Herédia, transferido da Paróquia do Puríssimo Coração de Maria. A Santa Missa de

posse, presidida pelo nosso Arcebispo, aconteceu no dia 24 de
abril, às 19h, na igreja Matriz de
Nossa Senhora de Lourdes.
Aos Padres Sidnei e Jalmir,
nossas boas-vindas e a certeza
de nossas preces!

Guaratinguetá

A Paróquia do Puríssimo Coração de Maria, de Guaratinguetá,
e Nossa Senhora Aparecida e São
Benedito, de Aparecida, celebraram seu Padroeiro.
Em Guaratinguetá, o tríduo em

louvor a São Benedito e São Gonçalo aconteceu de 16 a 18/04. O
tema deste ano foi: “Com São Benedito, viver a alegria da santidade no mundo atual”.
Em Aparecida, a novena foi realizada de 17 a 25 de abril, com o
tema: “São Benedito, o Santo da
Fé, da Esperança e da Caridade”.
A Missa Solene foi realizada às 10h,
presidida pelo nosso Arcebispo
Dom Orlando e concelebrada por
padres da Arquidiocese, Religiosos
e visitantes.
São Benedito, rogai por nós!
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Paróquias de Guaratinguetá e Aparecida
celebram São Benedito

Aparecida

A genda
Formação
Permanente
do Clero
de Aparecida
De 18 a 20 de maio, o
Clero de Aparecida estará reunido para mais uma
Formação. O encontro será
na Pousada do Bom Jesus
e terá como assessor o Pe.
Marcial Maçaneiro, sacerdote dehoniano, professor
da PUC-Curitiba (PR).

Parabéns aos nossos aniversariantes!!
- 09/05 - Pe. Silvio Cesar Florêncio – Paróquia Santana – aniversário natalício
- 10/05 – Pe. José Ferreira da Silva – Paróquia Nossa Senhora da Glória – aniversário natalício
- 24/05 – Pe. Sidnei Lino da Cruz – Paróquia Puríssimo Coração de Maria –aniversário natalício

PARA TODO AMOR,

FELIZ DIA DAS MÃES!
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VIVA CONOSCO UMA EXPERIÊNCIA DE
CONVIVÊNCIA, CULTURA,
FÉ E ESPIRITUALIDADE
Venha peregrinar conosco,
conheça alguns de nossos roteiros:
ROTEIROS INTERNACIONAIS

ROTEIROS NACIONAIS

Entre em contato:
Campinas, SP
(19) 3294-0077

São Paulo, SP
(11) 3731-7249

Aparecida, SP
(12) 3943-0888

Maceió, AL
(82) 99108-4681

Rondonópolis, MT
(66) 99966-1600

Campo Grande, MS
(67) 3222-9205

Goiânia, GO
(62) 99979-0926

Campina Grande, PB
(83) 99374-3899

www.catedralviagens.com.br
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Uberlândia, MG
(34) 98438-0606

@catedralviagens

