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História de Nossa Senhora
Preparando-nos para o Natal!

Revista da

Com o abraço e a bênção.

Dom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida

Natal: grande coisa deve ser a criatura huma-
na para que Deus quisesse ser uma delas. Sim, 
Deus nutre uma grande simpatia pelo ser huma-
no. Melhor ainda, o humano lhe fascina. A partir 
do Natal, Deus é encontrado na carne do pobre, 
do preso, do doente, do andarilho. No presépio 
está o amor humanitário de Deus. Ali podemos 
contemplar o humanismo de Deus. Natal é o mis-
tério da humanização de Deus e divinização do 
ser humano. Eis a simpatia de Deus pela humani-
dade. Jesus é luz do mundo. Nele somos tochas e 
luzeiros do mundo.

Natal:  luz e alegria porque Deus veio ao 
nosso encontro. Deus amou primeiro.  Vamos, 
pois, renascer, porque no presépio Deus diz: Eu te 
amo. Façamos como os anjos, cantemos os lou-
vores de Deus; imitemos os pastores vamos ao 
encontro do menino, façamos como os magos, 
deixemos a magia, o poder, o orgulho da ciência, 
e prostremo-nos diante Daquele que é a verdade.

Feliz Natal, escutemos os anjos: Eles can-
tam a glória de Deus, suplicam paz para a terra, 
anunciam a alegria e pedem que ninguém tenha 
medo. Jesus encontre lugar em nossas casas, faça 
seu presépio em nosso coração. Abramos as por-
tas do coração a Jesus, fixemos Nele nosso olhar, 
adoremos o Salvador. Recuperemos a alegria de 
viver, a jovialidade, a esperança. Feliz Natal com 
Jesus, Maria e José. O mundo pode ser diferente: 
Jesus nasceu e você pode ser melhor.

Feliz Natal, paz nas nossas famílias, reconci-
liação e perdão sejam nossos presentes, cantem 
nossos lábios a glória e supliquem a paz. Com os 
pastores vamos também: ouvir, caminhar, ver 
Jesus e anunciá-Lo; com Maria, em silêncio, me-
ditemos o mistério do amor;  com José sejamos 
disponíveis, generosos, prestativos. No presépio 
está a confraternização dos animais (a natureza), 
os humanos, os anjos e Deus.  

A  todos  um  Abençoado  e  Santo Natal.
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Presença Religiosa na Arquidiocese 

Congregação das Irmãs de São Pedro Canísio

Quem somos? 
A Congregação das Irmãs de São 

Pedro Canísio foi fundada em Fri-
bourg- Suíça em 02 de fevereiro de 
1898, pela jovem Maria Wellauer e 
pelo Monsenhor João Evangelista 
Kleiser, sob a proteção de São Pedro 
Canísio. É uma Congregação religiosa 
de direito Diocesano. 

As Irmãs de São Pedro Canísio 
nasceram para viver o Evangelho, de 
acordo com o Carisma Inspirado pelo 
Espírito Santo aos Fundadores e se 
colocar a serviço da Igreja na cons-
trução do Reino de Deus. Foi a sensi-
bilidade do coração de João Kleiser e 
Maria Wellauer que viram Jesus Cristo 
presente nas jovens que viam do inte-
rior para Fribourg e não tinham onde 
morar e as acolheu, deu moradia, 

educação e emprego. 
”Eu era estrangeiro, e 
me receberam em sua 
casa”. (Mt 25,35)

Nossa Missão
Seguindo os pas-

sos de Jesus Cristo, as 
Irmãs Canisianas, em 
todos os lugares onde 
se fazem presentes, 

procuram, a exemplo de São Pedro 
Canísio, ser mensageiras da Palavra 
de Deus. Dedicam especial atenção 
às crianças, a juventude e as famílias, 
fazendo-se solidárias aos que mais 
sofrem, diante das necessidades mais 
urgentes de nosso tempo. 

Hoje as Irmãs Canisianas são pre-
sença viva de Jesus Cristo na ação 
social junto as famílias carentes, em 
escolas e colégios, pensionatos e na 
pastoral paroquial, transformando em 
vida o Carisma dado aos fundadores 
“Anunciar o Evangelho no espírito de 
simplicidade alegria e disponibilidade 
da Família de Nazaré”. Vivenciando a 
espiritualidade da Congregação que 
é: Eucarística, pois é da Eucaristia que 
emana todas as virtudes para viver 

concretamente o Evangelho; Maria-
na, Maria Mãe e discípula fiel de Jesus 
nos convida a seguir os passos de seu 
Filho, e Eclesial porque está em unida-
de com a Igreja e com o Papa.

Onde Estamos?
 Chamadas a viver e anunciar o 

Evangelho com alegria e simplicidade, 
estamos presente na Europa, Suíça; e 
na América do Sul, Brasil. As primeiras 
Irmãs Canisianas chegaram em terras 
brasileiras no Rio de Janeiro em 12 de 
julho 1951 e em 29 de julho do mesmo 
ano vieram para Aparecida/SP, para 
aos pés de Nossa Senhora Aparecida, 
Rainha e Padroeira do Brasil, iniciar a 
missão que lhes foi confiada. Hoje as 
Irmãs Canisianas dão continuidade a 
missão primária de seus fundadores 
em diversos Estados do Brasil: Rio de 
Janeiro; São Paulo; Minas Gerais; Pa-
raná; Pernambuco e Distrito Federal.

Sustentadas pela Graça Divina, 
as Irmãs Canisianas doam suas vidas 
a serviço do Evangelho vivendo com 
simplicidade, alegria e disponibilidade 
da Família de Nazaré.

Ir. Maria Leonice
Congregação de São Pedro Canísio
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EHistória de Nossa Senhora

Fonte: Daisy Ktzer 
Tereza Galvão Pasin 

Autora dos livros: 
“Senhora Aparecida” e “História de 

Nossa Senhora Aparecida”
Ed. Santuário

Preparando-nos para o Natal!

Reis Magos: Belchior, Gaspar e Bal-
tazar eram homens da ciência. Conhe-
ciam astronomia, medicina e matemá-
tica. Eles representam a ciência que vai 
até o Salvador e o reconhecem como 
Deus.   Segundo São João Paulo II, a 
“verdadeira ciência nos leva à fé”, pois 
nos revela a grandeza da criação.

Ouro, Incenso e Mirra: São os pre-
sentes que os magos oferecem ao Me-
nino Jesus. 

O ouro siginifica a realeza; era um 
presente dado aos reis.

O incenso significa a divindade, um 
presente dado aos sacerdotes. Sua fu-
maça simboliza as orações que sobem 
ao céu. Dando este presente a Jesus, 
os magos reconhecem que o Menino 
é divino.

A mirra simboliza o sofrimento pro-
fético: anunciar que Jesus vai sofrer, 
mas também, que seu reinado será 
eterno.

São José: É o pai adotivo de Jesus, o 
homem que o assumiu como filho, que 
lhe deu um nome, um lar, que ensinou 
a Jesus uma profissão: a de carpinteiro. 
São José deu ao Menino Jesus a expe-
riência de ser filho de um pai terreno. 
São José foi declarado em 1870, pelo 
Papa Pio IX, Patrono da Igreja..

Maria: É a mãe do Menino Jesus, a 
escolhida para ser a mãe do Salvador. 
É aquela que disse “sim” a  vontade de 
Deus, e por Ela, a humanidade recebeu 
Jesus, Menino Jesus.

Menino Jesus: É o Filho de Deus 
que se fez homem para dar sua vida 
pela humanidade
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Quando nasceste, Menino 

[...]
Nasceu hoje em Belém,
Do mundo o esperado Salvador,
Vocês hão de encontrá-lo 
Em panos enrolado
Não há como enganar-se
Está em um presépio colocado
Tão logo o anjo se calou, mil outros
Com ele se puseram a cantar:
Glória a Deus e paz na terra
Não há mais guerra, é já nascido
O Rei do Amor
Que traz prazer e paz a todo coração.
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Santo do Mês

A Nova Beata Isabel Cristina Mrad Campos

A Cerimônia da Beatificação da 
Serva de Deus Isabel Cristina Mrad 
Campos, em Barbacena MG, já tem 
programação oficial. A Arquidiocese 
de Mariana, MG,  nos comunicou o 
seguinte: “Os católicos da Arquidio-
cese de Mariana e toda a Igreja no 
Brasil e no mundo, especialmente de 
Barbacena, viverão um momento es-
pecial com a cerimônia de beatifica-
ção da Serva de Deus Isabel Cristina. 
A cerimônia acontece no dia 10 des-
te mês (sábado), a partir das 10h, 
no Parque de Exposições Senador 
Bias Fortes, em Barbacena, presidi-
da pelo Prefeito do Dicastério para a 
Causa dos Santos, Cardeal Marcello 
Semeraro. Já no dia 11 de dezembro 
(domingo), às 15h, será realizada 
missa em Ação de Graças pela beati-
ficação no Santuário Arquidiocesano 
de Nossa Senhora da Piedade, em 
Barbacena, presidida pelo Arcebis-
po Metropolitano de Mariana, Dom 
Airton José dos Santos. Após a Santa 
Missa, haverá a transladação dos 
restos mortais da Beata Isabel Cris-
tina para a Capela dos Sagrados Co-
rações de Jesus e Maria, encerrando 
com o Canto do Te Deum.”

No último dia 29 de julho Isabel 

Cristina teria feito 60 anos de ida-
de. Foi morta com 20 anos e no 
dia 1º de setembro passado com-
pletou-se 40 anos do seu martírio. 
Foi em casa, junto aos pais, José 
Mendes Campos e Helena Mrad 
Campos (já falecidos), que Isabel 
Cristina recebeu a formação cató-
lica que marcou sua vida. O pai de 
Isabel tinha um escritório de con-
tabilidade dentro da casa deles e 
seu cunhado Miguel Mrad estava 
se formando naquela ocasião e ia 
prestar serviços neste escritório. 
Miguel declarou: “eu convivi um 
tempo mais próximo da família de 
Isabel Cristina quando era funcio-
nário do pai dela. Com isso, con-
vivi um pouco mais de perto com 
ela. Lembro-me dela saindo para 
a escola, os momentos de conver-
sa, e também alguns eventos que 
tivemos em família, como a Pri-
meira Comunhão e a Crisma dela. 
Ela estava sempre junto aos pais, 
principalmente com a mãe, e isso 
chamava muito a minha atenção, 
pois ela gostava muito de estar 
com eles”. 

Monsenhor Danival Milagres, 
pároco da Paróquia Nossa Senhora 
da Piedade, em Barbacena, onde 
Isabel Cristina foi batizada e onde 
estão os restos mortais, declarou 
na ACI Digital de 1º de setembro de 
2022 que: “É na família que somos 
chamados a viver na fé e nos va-
lores do evangelho. A jovem Isabel 
Cristina soube valorizar a vida em 
família. Seus pais souberam educá-
-la na fé e ela soube conservar os 
valores que recebeu deles. Isabel 
foi uma jovem educada na espiri-
tualidade vicentina (SSVP); seu pai 

era presidente do conselho central 
dos vicentinos de Barbacena e a 
mãe era sempre muito atuante na 
Igreja. Ela traz no seu testemunho a 
marca da fé que recebeu deles”. 

Foi este espírito caritativo e o 
amor às crianças que a fez ir para 
Barbacena frequentar um curso 
pré-vestibular para Medicina. Que-
ria ser médica pediatra para prestar 
serviço às crianças. Para Mons. Da-
nival, a beatificação de Isabel Cris-
tina “se torna também motivação 
para nossas famílias acreditarem 
que vale a pena investir na educa-
ção cristã de seus filhos, mesmo 
em meio a uma sociedade que se 
coloca de forma hostil aos valores 
cristãos. Temos que ter a coragem 
de defender os valores da nossa fé, 
como teve Isabel Cristina. Esta jo-
vem católica deixa um legado para 
nossa juventude: não ter vergonha 
de viver e defender os valores da 
nossa fé. Ela dizia: ‘Vale a pena re-
sistir ao mal, custe o que custar’. 
Custou-lhe a vida. Por isso, ela nos 
deixou esse exemplo de fé, de cora-
gem e, sobretudo, de esperança na 
vida eterna”. 

Procure acompanhar a cerimô-
nia de Beatificação pelos meios de 
comunicação. Lembramos, tam-
bém, que no dia 23 deste mês, ce-
lebramos os 200 anos da morte do 
nosso querido Frei Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão. Prestigiemos 
esta data e festejemos com nossa 
Arquidiocese de Aparecida em seu 
Santuário em Guaratinguetá.

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

Arquidiocese de Aparecida
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Vocação: Graça e Missão
O 3º Ano Vocacional da Igreja no Bra-

sil será celebrado de 20 de novembro de 
2022 a 26 de novembro de 2023, come-
morando 40 anos do primeiro ano temá-
tico dedicado à reflexão, oração e promo-
ção das vocações.

Inspirado no Documento final do Sí-
nodo dos Bispos sobre “Os jovens, a fé e 
o discernimento vocacional”, o tema do 
Ano Vocacional será:  “Vocação: Graça e 
Missão” e o lema: “Corações ardentes, 
pés a caminho” (cf. Lc 24, 32-33). O tema 
se fundamenta na afirmação de que a vo-
cação aparece como um dom de graça e 
de aliança, como o mais belo e precioso 
segredo de nossa liberdade. Já o texto bí-
blico iluminador aprofunda a certeza de 
que a origem, o centro e a meta de toda a 
vocação é a pessoa de Jesus Cristo.

Neste contexto, queremos ressaltar 
o processo de formação sacerdotal em 
nossa Arquidiocese:

A Arquidiocese possui um projeto de 
formação bem estruturado, visando uma 
formação dinamizada e abrindo espaço 
à ação do Espírito Santo para que guie 
cada formando em seu discernimento. 
Desse modo, a formação caracteriza-se 
por prezar pela transparência, verdade e 
honestidade.

Primeiramente, aquele que se sente 
chamado à vocação sacerdotal procura 
o Seminário, que oferece um processo 
de acompanhament, por meio dos en-
contros vocacionais. Tais encontros têm 
como objetivo principal ajudar a desa-
brochar e cultivar a opção vocacional, 
consciente e livre, de cada aspirante. Esta 
primeira etapa tem a duração de um ano 
completo e, ao final, o aspirante passará 
por um sério processo de seleção.

Sendo aceito, o aspirante ingressará 
no Seminário, adentrando na Etapa Pro-
pedêutica. Essa etapa tem duração de 
dois anos completos e caracteriza-se por 
oferecer ao ingressante uma profunda 
iniciação às cinco dimensões formativas 
(humana, espiritual, intelectual, comuni-
tária e pastoral), além de inseri-lo no esti-
lo de vida do Seminário.

Ano Vocacional

Após a segunda etapa, o formando 
ingressará na Etapa Discipular. Essa tem 
duração de três anos completos, nos 
quais o seminarista aprofunda-se nos 
estudos filosóficos, enraizando-se no 
seguimento de Jesus, bem como, guar-
dando e praticando Sua palavra, a fim 
de transformar-se em um verdadeiro 
pastor.

Terminada a terceira etapa, o semi-
narista é admitido às Ordens Sacras e 
à Etapa Configurativa, que, por sua vez, 
dura quatro anos completos. Nessa 
etapa, o seminarista aprofunda-se em 
seu processo de cristificação, através 
dos estudos teológicos e dos Ministé-
rios de Leitorado e Acolitado.

Ao final da etapa configurativa, o 
seminarista fará um sério discernimen-
to do seu caminho vocacional e partirá 
para a Síntese vocacional, que dura um 
ano completo. Essa etapa caracteriza-
-se por oferecer ao seminarista uma 
visão missionária e administrativa, vi-
sando o compromisso que assumirá 
posteriormente.

Terminada a síntese, o seminarista 
apresentará o pedido de Ordenação 
Diaconal, através dp qual exercerá o 
ministério de Cristo-Servo pelo período 
de seis meses a um ano. Por fim, supe-
rado o Diaconato, se dá a Ordenação 
Presbiteral, fazendo com que o diácono 
se torne Cristo-Cabeça.

Tendo conhecido o processo de for-
mação, conheçamos agora nossos for-
mandos:
 Bruno Robson Pinto
Paróquia de origem: São Dimas
Etapa: 1º ano do Propedêutico
Pastoral: Paróquia Nossa Senhora da  
Conceição Aparecida e São Benedito.

Luiz Henrique Terra da Silva
Paróquia de origem: São Dimas
Etapa: 1º ano do Discipulado
Pastoral: Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes

Wallace da Silva Leite
Paróquia de origem: Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida e São Benedito
Etapa: 1º ano do Discipulado
Pastoral: Vocacional - Paróquia Nossa 
Sra. da Glória.

Márcio Fernando Figueira
Paróquia de origem: Nossa Sra. da Con-
ceição
Etapa: 2º ano do Discipulado
Pastoral: Paróquia São Roque.

Anderson Donizete Santos Tobias
Paróquia de origem: Nossa Sra. da Con-
ceição
Etapa: 2º ano da Configuração
Pastoral: Paróquia São Francisco de As-
sis.

Wesley Henrique Soares de Carvalho
Paróquia de origem: Nossa Senhora de 
Fátima
Etapa: 2º ano da Configuração
Pastoral: Paróquia São Pedro Apóstolo

Luciano Felipe Silva Santos
Paróquia de origem: São Francisco de 
Assis
Etapa: 3º ano da Configuração
Pastoral: Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição.

Paulo Roberto da Silva
Paróquia de origem: São Roque
Etapa: 4º ano da Configuração
Pastoral:  Vocacional - Paróquia Sant’Ana. 

Seminaristas Anderson Donizete 
(2º ano da Configuração) e 

Márcio Fernando 
(2º ano do Discipulado)
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Excelência na Arte de Acolh
er

Rua Barão do Rio Branco, 412 - Centro - Aparecida/SP
Se preferir entre em contato com a nossa Central de Reservas:
     (12) 3104-2652              (12) 99727-5191

        @pousadadobomjesusoficial
        /pousadadobomjesus
        pousadadobomjesus.com

Em Dezembro, o café da manhãEm Dezembro, o café da manhã
da Pousada do Bom Jesus vai terda Pousada do Bom Jesus vai ter
o sabor do Natal.o sabor do Natal.  

Café da Manhã EspecialCafé da Manhã Especial

Além do tradicional e variado cardápio, vocêAlém do tradicional e variado cardápio, você
poderá experimentar deliciosas receitaspoderá experimentar deliciosas receitas
natalinas, produzidas em nossa cozinha.natalinas, produzidas em nossa cozinha.

~

De Sexta-feira a Domingo a partir das 7h.De Sexta-feira a Domingo a partir das 7h.  
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Aconteceu

RCC tem nova Coordenação 
No dia 15 de outubro, a Renovação Caris-

mática  Católica  realizou sua Assembleia Eleti-

va, no Centro Arquidiocesano de Pastoral, em 

Aparecida. Nessa Assembleia foi eleita a nova 

coordenadora, para o  Biênio 2023/2024: 

nossa irmã Regina Aparecida dos Santos, do 

Grupo de Oração Jesus de Nazaré, da cidade 

de Aparecida. 

Desejamos a  nova Coordenadora Diocesana as mais copiosas bênçãos do 

Senhor e do Espírito Santo para o bom desempenho desta  missão, pela inter-

cessão de Nossa Senhora, nossa Mãe. Amém.

Encontro dos Homens com São José

Aconteceu, no dia 27 de outu-

bro, no Salão Bela Vista, Pedregu-

lho, em Guaratinguetá, o III Encon-

tro de Homens com São José.

Foi uma noite abençoada!

Agradecemos a presença do 

palestrante Márcio Mendes, da 
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Canção Nova; do nosso Arcebis-

po Dom Orlando; dos Padres Vi-

nicius, José e Raphael, e a todos 

que participaram e contribuíram 

para a realização desse evento. 

Até o próximo Encontro, se 

Deus quiser!



No último dia 06 de novembro, como 

resultado de um ano intenso de atividades 

e reuniões, as lideranças da pastoral do 

dízimo da arquidiocese de Aparecida, se 

reuniram para um dia de encontro e for-

mação. 

O encontro aconteceu no centro arqui-

diocesano de pastoral e contou com a pre-

sença de aproximadamente 150 pessoas.

Motivados pela temática: “Quem se-

meia com generosidade, com generosida-

de colherá”; (II Cor 9,6) os encontristas puderam refletir as propostas da arquidiocese em relação ao dízimo e também 

as propostas da CNBB, com as 4 dimensões: caritativa, religiosa, eclesial e missionária.

Foram promovidos grupos de discussão, com perguntas elaboradas com base na palestra central do encontro, profe-

rida pelo Pe. Italo Sá, assessor diocesano da pastoral do dízimo da diocese de Guarulhos.

Nosso arcebispo esteve presente e disse ser admirador do agente de pastoral que trabalha com o dízimo, por se tratar 

de uma atividade intensa.

Esse encontro serviu para impulsionar o calendário da pastoral do dízimo 2023.
Padre Raphael Felipe 

Assessor da pastoral do Dízimo

Encontro anual da Pastoral do Dízimo 

No ultimo dia 29 de outubro, o 
SAV (Serviço de Animação Vocacio-
nal) de nossa Arquidiocese em par-
ceria com o Seminário Missionário 
Bom Jesus e com o apoio de nossas 

2º Encontro Arquidiocesano de Coroinhas e Acólitos

paróquias e santuários, reuniram 
no Seminário aproximadamente 
mais de 300 coroinhas e 120 acóli-
tos. Foi uma tarde animada, orante 
e divertida. 

Os coroinhas tiveram logo no 
início da tarde a Santa Missa, e 
logo após, partiram para a par-
te recreativa e evangelizadora. 
Os acólitos puderam refletir um 
pouco acerca do seu ministério, 
tiveram dinâmicas e no final, a 
Santa Missa. 

Foi um encontro de muita 
alegria, fraternidade e espiritua-
lidade. Contamos com vocês no 
próprio ano. Viva os coroinhas e 
acólitos. Vida a vocação. 

Seminarista Paulo Roberto da Silva



Dando continuidade ao planejado para o 
ano de 2022, realizamos no dia 23 de outubro 
e 15 de novembro de 2022, das 8h às 17h, o 
Retiro com a Forania São João Maria Vian-
ney, na Comunidade Anuncia-Me,  e o Retiro 
com a Forania Santo Antônio, no Seminário 
Frei Galvão.

A palavra me faz refletir
O termo Ministério significa serviço. Minis-

tro é aquele que serve, que se coloca à dispo-
sição. A exemplo de Jesus, o Ministro age em 
função do outro, faz-se servo porque sabe 
que a verdadeira grandeza está no serviço e 
não na dominação.  O Mestre fez-se servidor; 
o Ministro igualmente. Ao distribuir a Comu-
nhão na Missa e na Celebração Dominical da 
Palavra, ao levar a Comunhão aos enfermos, 
ao presidir as exéquias e ao expor o Santíssi-
mo Sacramento para a adoração, o Ministro 
torna-se ponte entre Jesus, a comunidade e 

o próximo. O serviço caracteriza a vida do Ministro.
Quem se coloca a serviço do outro tem consciência de que terá que fazer renúncias. Não é possível ser Ministro e continu-

ar como antes, com o mesmo tempo à disposição, por exemplo. Jesus não engana aqueles que o seguem; diz que eles terão 
de aprender a “perder” para “ganhar”. O Ministro dedicará parte do seu tempo ao exercício de seu ministério, e nem sempre 
será fácil fazer isso. Será necessário superar-se, lembrando que o compromisso assumido é para ser cumprido, mesmo quan-
do se tem vontade de escapar dele. A renúncia é parte integrante da prática do Ministro.

Milton Cristóvão Borges
Coordenador Arquidiocesano do MESC

Pe. Douglas Henrique
Diretor Espiritual do MESC

No dia 13 de novembro, domingo, a Igreja celebrou o  Dia Mundial 
dos Pobres. O texto bíblico escolhido para motivar a reflexão deste ano  
foi: “Jesus Cristo fez-Se pobre por vós” (cf. 2 Cor 8, 9).  

Em sua  Mensagem, Francisco diz: “a solidariedade é precisamente 
partilhar o pouco que temos com quantos nada têm, para que ninguém 
sofra. Quanto mais cresce o sentido de comunidade e comunhão como 
estilo de vida, tanto mais se desenvolve a solidariedade”. (Mensagem para 
o Dia Mundial do Pobre 2022)

Em sintonia com o que  nos pede o Santo Padre, nossas Paróquias 
realizaram diversas ações solidárias,  em favor dos nossos irmãos mais 
necessitados.  

Em âmbito diocesano, no dia 11/11, na Praça central de Guaratingue-
tá, as Pastorais Sociais da Arquidiocese, em parceria com a Prefeitura de 
Guaratinguetá, promoveram uma manhã com atividades voltadas para 
esses nossos irmãos. 

Pe. Gustavo dos Santos, Assessor das Pastorais Sociais

VI Dia Mundial dos Pobres 

Retiro Anual do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão - MESC

Forania Santo Antonio - Seminário Frei Galvão - 15/11/2022 

Forania São João Maria Vianney - Comunidade Anuncia-Me - 23/10/22 
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Com o tema: “E o Verbo se fez carne” (Jo 1,14),  a  Arquidioce-
se de Aparecida celebrou o Dia Nacional da Juventude.  

O evento reuniu os jovens da Arquidiocese no dia 19 de no-
vembro, sábado, em frente à Matriz de Santo Antonio, em Guara-

Dia Nacional da Juventude

Missa de Envio dos Agentes da Pastoral da Saúde 
No dia 16/11, aconteceu na Paróquia São Roque, 

em Aparecida,  a Missa de Envio dos agentes da Pas-
toral da Saúde da Arquidiocese de Aparecida. A Missa,  
presidida pelo  Arcebispo Dom Orlando Brandes,  mar-
ca o início das visitas aos doentes nas suas casas e tam-
bém nos hospitais. O momento foi marcado por muita 
alegria com o recebimento da nova camisa da Pastoral 
e também da entrega do  Certificado  de conclusão do 
curso para os agentes.

Frei Bartolomeu Schultz
Coord. da Pastoral da Saúde
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tinguetá, às 14h. De lá, acompanhados pelo carro “De-
votão”, os jovens seguiram para o Colégio do Carmo, 
onde aconteceu uma Palestra sobre o tema, com o Pe. 
Raphael Felipe. Após a palestra, houve um momento 
da Leitura Orante da Palavra de Deus para inserir os 
jovens na dinâmica da prioridade pastoral da Arquidio-
cese. Foi uma tarde muito feliz e abençoada!

O tema deste ano do DNJ é um chamado para im-
pulsionar os jovens a serem mensageiros da Palavra de 
Deus. Inspirados por esse chamado e recordando que 
a Juventude é um dos destaques pastorais de nossa Ar-
quidiocese, esperamos que os próximos eventos cres-
çam em comunhão e participação, para que os jovens 
sintam-se motivados a assumir, de maneira mais efeti-
va e concreta, seu  papel de discípulos missionários de 
Jesus Cristo, na vida da Igreja e da sociedade.

Pe. Gustavo dos Santos
Assessor das Pastorais Sociais

Adoração Arquidiocesana 
No dia 14 de novembro, às 15h, nosso arcebispo Dom Or-

lando, se reuniu com Clero, Religiosos, Religiosas e os leigos 
da Arquidiocese, para rezar em sintonia com o Congresso Eu-
carístico Nacional, que aconteceu no Recife, PE. O momento 
de Oração foi realizado no Santuário Nacional, na Capela do 
Santíssimo.

Clamando por “Pão em todas as mesas”, a Igreja se faz cons-
ciente das necessidades que muitos destinatários do Reino de 
Deus enfrentam no dia a dia.
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Paróquia Santana - Roseira
No dia 12/11, às 17h, na Matriz de Santana,  acon-

teceu  a Missa de Posse do novo Pároco, Pe. Roberto 
Lourenço da Silva.  Pe. Roberto contará com o auxílio 
do Vigário Paroquial Pe. Carlos Roberto de Carvalho. 
A Celebração foi presidida por Dom Orlando Brandes.

Em novembro, os Párocos e Vigários Paroquiais foram acolhidos em suas novas paróquias: Santana, Nossa Senho-
ra de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, São Roque, Nossa Senhora do Rosário, São Miguel e Santo Antonio. Em 
dezembro, no dia  17, às 19h,  Pe. José Ferreira assume a  Paróquia do Senhor Bom Jesus, no Potim, com o auxílio dos 
Vigários Paroquiais Pe. Narci e Pe.  Moisés. No domingo, dia 18, às 19h,  Pe. Leo tomará posse como Pároco da Paró-
quia Nossa Senhora da Glória, tendo como  Vigário Paroquial Pe. Lauro. 

Aos novos  Párocos e Vigários Paroquiais nosso carinho, gratidão e a certeza de nossas preces, rogando a Deus pelo 
bom êxito de sua  missão sacerdotal, junto a essa porção do Povo de Deus que lhes foi confiada. 

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Guaratinguetá 
A Paróquia Nossa Senhora de Fátima acolheu 

seu novo Pároco Pe. Silvio Cesar Florêncio  e o Vi-
gário Paroquial, Pe. Douglas Henrique. A Missa de 
Posse, presidida pelo nosso Arcebispo, aconteceu  
no dia 13/11, às 10h, na Matriz de Nossa Senhora 
de Fátima.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Lagoinha 
No  dia 13/11, às 17h, na Matriz de Nossa Senhora 

da Conceição, em Celebração Eucarística presidida por 
Dom Orlando,  o Pároco Pe. Marcelo Motta e o Vigário 
Paroquial, Pe. Edson Marins assumiram a Paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição.

Saudemos os novos Párocos e Vigários Paroquiais! 
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Paróquia São Miguel - Guaratinguetá 
No dia 20/11, a Paróquia de São Miguel Arcan-

jo  acolheu seu novo Pároco Pe. Antonio Peixoto. 
A Santa Missa de Posse, presidida pelo nosso Ar-
cebispo, foi realizada às 10h,  na Matriz de São 
Miguel. 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Guaratinguetá 
A  Paróquia Nossa Senhora do Rosário acolheu seu 

novo Pároco Pe. Antonio Carlos Gonçalves (Pe. Cacá), 
em uma Celebração Eucarística, presidida pelo nosso 
Arcebispo, no dia 19/11, às 19h, na Matriz. Pe. Cacá 
contará com a ajuda do Vigário Paroquial Pe. José 
Henrique e do Diácono João Carvalho.

Paróquia Santo Antonio - Guaratinguetá
Ainda em novembro, Pe. Raphael Felipe, nomeado 

Vigário Paroquial da Paróquia de Santo Antonio,  foi 
apresentado aos paroquianos em uma  Celebração Eu-
carística,  presidida por Dom Orlando, no dia 20, às 18h, 
na Matriz de Santo Antonio.

Paróquia São Roque - Aparecida 
A Paróquia de São Roque, em Aparecida, acolheu 

seu novo Pároco Pe. Vinicius da Silva. A Celebração Eu-
carística de Posse, presidida por Dom Orlando,  foi rea-
lizada no dia 18/11, às 19h30, na  Matriz de São Roque.
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-- 01/12 - Pe. João de Souza Brito - Paróquia São Francisco de Assis - aniversário de ordenação
- 01/12 - Pe. Marcelo Motta  - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - aniversário de ordenação
- 02/12 - Pe. Moisés dos Santos Júnior - Paróquia Senhor Bom Jesus - aniversário de ordenação
- 08/12 - Pe. Luiz Antonio Carvalho da Silva - Paróquia de Santo Antonio - aniversário de ordenação
- 08/12 - Pe. Narci Jacinto Braga - Paróquia Senhor Bom Jesus - aniversário de ordenação 
- 11/12 - Pe. Antonio Leonel de Oliveira - Paróquia Nossa Senhora da Glória - aniversário de ordenação 
- 31/12- Pe. André Luiz Pizani Domiciano - Paróquia São Francisco de Assis - aniversário natalício

Parabéns aos nossos aniversariantes!!

No último dia 20 de novembro, Festa de Cristo Rei, na paróquia de Sant’Ana, na cida-
de de Roseira, o seminarista Paulo Roberto (Paulinho), do 4º ano de Teologia (Etapa da 
Configuração), recebeu o ministério do Acolitato. Esse ministério é mais um passo rumo 
ao sacerdócio ordenado. 

Você pode estar se perguntando: afinal, o que é ser acólito (ministério do acolitato)?
Esse ministério antes de tudo é um SERVIÇO. 
O candidato de forma oficial serve ao altar do Senhor, podendo preparar a mesa dos 

dons, bem como, dar a Santíssima Eucaristia. Mas também, um serviço ao povo de Deus. 
Ele agora pode servir aos doentes, distribuindo a santíssima Eucaristia aos que mais ne-
cessitam.

O Ministério do Acolitato é mais uma forma de fazer com que o jovem em discerni-
mento vocacional abra seu coração e seus braços para o amor, esperança e caridade, 
tendo sempre em vista, a configuração a Cristo Bom Pastor.

Venha fazer parte dessa família. Venha ser um seminarista de nossa Arquidiocese. 

No dia 21 de novembro, às 19h, 
aconteceu na Paróquia São Dimas, o 
último Encontro do Ano com os co-
ordenadores de paróquia dos Gru-
pos Bíblicos de Reflexão – GBR, em 

Somos o seu presépio e sua casa é Belém – Grupos Bíblicos de Reflexão

A Serviço do Povo de Deus

âmbito arquidiocesano. 
O objetivo da reunião foi ouvir 

cada coordenador, traçar metas e 
sugestões para Advento do Natal. 
Foi realizado uma partilha na qual 
cada coordenador refletiu sua ex-
periência de ser um coordenador e 
animador de GBR. 

Você que não conhece a priori-
dade pastoral de nossa Arquidioce-
se os Grupos Bíblicos de Reflexão 

procure sua paróquia, receba em 
sem seu lar o Grupo Bíblico de Re-
flexão. Experimente o Mistério do 
Nascimento de Nosso Salvador, Jesus 

Cristo sendo você um presépio vivo e 
sua casa uma Belém através do Gru-
pos Bíblicos de Reflexão. 

Você, sua casa, seu trabalho e sua 
disposição em nos acolher é muito 
importante para o crescimento da 
nossa prioridade pastoral, GBR.

Façamos da nossa casa uma Be-
lém e de nossa família um presépio 
vivo com os Grupos Bíblicos de Refle-
xão. 

Um Feliz e abençoado Natal e um 
Ano Novo cheio da Luz da Palavra!

Pe. Fabiano Castro 
Grupos Bíblicos de Reflexão.
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32 anos caminhando,
com alegria e fé!

APONTE A CÂMERA PARA O QR CODE
E CONHEÇA NOSSOS DESTINOS

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

(19) 3294.0077
(12) 3199.3477 CatedralViagens

ESPIRITUALIDADE, FÉ, CONHECIMENTO, CONTEÚDO TEOLÓGICO E LAZER

Peregrinar é um momento único de alegria
e fortalecimento da fé!

“A peregrinação favorece o 
contato dos homens e das 
mulheres com a natureza, com 
as culturas e promove a  
valorização dos recursos  
ambientais e apresenta-nos as  
belezas do criador, como uma 
herança comum de toda a  
família humana.”

São João Paulo II
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