De todas formas sabemos que o caminho de
nossa peregrinação é Jesus. Ele mesmo disse
nessa passagem tão conhecida: “Eu sou o
caminho...” Mas nesse caminho contamos com a
companhia maternal e amorosa de Maria. Por isso
acudamos a ela em nossas vidas, pedindo que
sempre nos proteja em nosso caminhar para que
nunca nos tornemos errantes nessa vida, mas que
sempre tenhamos presente a nossa meta como
peregrinos: A Casa do Pai.

O U T U B R O

Atividades da CÁRITAS
Curso de Inglês (ter) 03, 10, 17, 24 e 31
[19h-21h30min] / Brechó (qua) 04, 11, 18 e
25 [13h30min-16h30min] e Aulas de
Informática [18h30min-19h30min].

ONDA - Objetivos Novos do Apostolado (meninos e
meninas de 10 a 13 anos de idade, 15h) e CLJ - Curso de
Liderança Juvenil (jovens de 14 a 18 anos de idade,
15h30min) – Reuniões todos os sábados, na igreja Matriz.

Consagração a Nossa Senhora da
Conceição Aparecida
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Oração Jubilar
300 Anos de Bênçãos
http://www.a12.com/santuario/campanha-dos-devotos/noticias/oracao-jubilar-300-anos-de-bencaos

01 dom – Santa Teresinha do Menino Jesus
02 seg – Santos Anjos da Guarda / CPP, 20h
04 qua – São Francisco de Assis / Voluntárias Cáritas
e Missionários visitadores, 16h / Terço dos Homens, 20h
05 qui – Entrega cestas básicas e doações Cáritas,
13h30min (antecipada pelo feriado 12/10) / Grupo 5
ECC, 20h / Curso preparação Santo Batismo, 20h
07 sáb – Nossa Senhora do Rosário / Coroinhas, 14h /
Remadores ONDA, 14h / Apostolado da Oração,
14h30min / Devoção dos Primeiros Sábados, 16h /
Venda cucas e biscoitos caseiros CLJ, 16h30min18h30min
09 seg – Equipes Liturgia, 20h
10 ter – Conselho Econômico, Capela Beata Regina,
Vila Nova, 19h30min
11 qua – São João XXIII - Encerramento do Ano
Mariano / Ministros Extr. Sagrada Comunhão,
19h45min / Terço dos Homens, 20h
12 qui – Nossa Senhora da Conceição Aparecida –
Santas Missas na igreja Matriz: 9h e 19h / Conselho
Econômico, Capela N.Sra.Lourdes, Jardim Mauá, 20h
14 sáb – Coroinhas, 14h / Catequistas, 14h /
Celebração Vida, Pastoral Criança, 14h / Santa Missa
Lar Santa Ana, 16h
15 dom – Santa Teresa de Jesus - Dia do(a)
Professor(a) / Ensaio com os neo-comungantes, igreja
Matriz, 15h-17h
16 seg – Santa Margarida Maria Alacoque / Conselho
Econômico Paroquial, igreja Matriz, 20h
18 qua – São Lucas - Dia do(a) Médico(a) / Confissões
pais e padrinhos dos neo-comungantes, igreja Matriz,
19h / Terço dos Homens, 20h
19 qui – Encontrão Familiar ECC, 20h
20 sex – Santa Missa Capela familiar N.Sra.Fátima,
Bairro São Jorge, 19h30min (cancelada)
21 sáb – Coroinhas, 14h
22 dom – São João Paulo II - Dia das Missões - Coleta
Missionária / 1ª Eucaristia, igreja Matriz, 9h
25 qua – Terço dos Homens, 20h
26 qui – Pastoral Familiar, 20h
28 sáb – Batizados na igreja Matriz, 10h / Coroinhas,
14h / Santa Missa Lar Santa Ana, 16h
29 dom – Dia Nacional da Juventude
30 seg – Estudo Bíblico e Grupo do Carisma, Capela
Beata Regina, Vila Nova, 19h30min

Ó Maria Santíssima, que em vossa querida
Imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios
sobre todo o Brasil; eu, embora indigno de pertencer
ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do
desejo de participar dos benefícios de vossa
misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos
meu entendimento, para que sempre pense no amor
que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que
sempre vos louve e propague vossa devoção.
Consagro-vos meu coração, para que, depois de
Deus, vos ame sobre todas as coisas.
Recebei-me, ó Rainha incomparável, no
ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me
debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as
minhas necessidades espirituais e temporais e,
sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó
Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão
fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que,
servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos,
amar-vos e dar-vos graças no Céu, por toda
eternidade. Assim seja.

Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em
vossa singela imagem, há 300 anos aparecestes
nas redes dos três benditos pescadores no Rio
Paraíba do Sul.
Como sinal vindo do céu, em vossa cor, vós
nos dizeis que para o Pai não existem escravos,
apenas filhos muito amados.
Diante de vós, embaixadora de Deus,
rompem-se as correntes da escravidão!
Assim, daquelas redes, passastes para o
coração e a vida de milhões de outros filhos e filhas
vossos.
Para todos tendes sido bênção: peixes em
abundância, famílias recuperadas, saúde
alcançada, corações reconciliados, vida cristã
reassumida.
Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto
cuidado!

Hoje, em vosso Santuário e em vossa visita
peregrina, nós vos acolhemos como mãe, e de
vossas mãos recebemos o fruto de vossa missão
entre nós: o vosso Filho Jesus, nosso Salvador.
Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em
prece!
Ensinai-nos a viver vosso jubileu com
gratidão e fidelidade! Fazei de nós vossos filhos e
filhas, irmãos e irmãs de nosso Irmão Primogênito,
Jesus Cristo. Amém!

Oração pelas Crianças
No dia 12 de outubro, dia das crianças,
podemos colocá-las no colo de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, Mãe de Jesus e nossa
também. Vamos juntos rezar pelas crianças do
Brasil e do mundo.
Senhor, as nossas crianças precisam de
Deus, de crescer com valores humanos e cristãos,
que ajudem a fazer melhor suas escolhas.
Elas precisam de um lar equilibrado e pais
que se amem, para que elas não percam o valor do
amor e da vida; nossas crianças precisam ser
crianças e não trabalhar antes da hora ou roubar os
seus direitos financiando guerras de adultos
inconsequentes; elas precisam de saúde e
segurança para crescer e ajudar o nosso país a
conquistar o futuro de outras crianças.
Senhor Jesus, as nossas crianças precisam
de paz, de viver sem medo e sem o horror da
violência; de uma casa para morar; de liberdade
para sorrir e brincar.
Peço Senhor Jesus, que nossas crianças
tenham a oportunidade de estudar, de aprender a
ler e escrever e encontrar a sua vocação; precisam
de pais que participam, de diversão, para que
cresçam normais; de brinquedos sadios, que não

destruam suas consciências: pipoca, guaraná,
cinema, praia, futebol, amizade, tranquilidade,
carinho, bichinhos, tios e avós…
Senhor, as nossas crianças precisam de
mim e de você que está rezando por elas agora,
pois depende de nós… a felicidade de nossas
crianças! “Ó meu Bom Jesus, que a todos
conduz, olhai as crianças do nosso Brasil!”

2- Pode-se fixar um ícone ou outro
elemento visível e figurativo
Enunciar o Mistério com a possibilidade de
fixar um ícone ou outro elemento visível e figurativo
que o represente é como abrir um cenário sobre o
qual se concentra a atenção. Facilita-se a
concentração do espírito no mistério,
principalmente quando o Rosário é recitado em
momentos particulares de prolongado silêncio.

Sete dicas para rezar frutuosamente o
Rosário segundo São João Paulo II

3- Ler uma passagem bíblica
Para dar fundamentação bíblica e
profundidade à meditação, é útil que a enunciação
do mistério seja acompanhada pela proclamação
de uma passagem bíblica alusiva, que, segundo as
circunstâncias, pode ser mais ou menos longa. Isso
ajuda a ouvir a voz de Deus e, até em determinadas
ocasiões, essa passagem bíblica pode vir com um
comentário posterior.

Rezar o Rosário requer dedicação
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/sete-dicas-para-rezar-frutuosamente-o-rosario-segundo-joao-paulo-ii/

Desde a juventude, a oração do rosário teve
um lugar importante na vida de São João Paulo II.
Ele mesmo testemunha: “O Rosário me
acompanhou nos momentos de alegria e
provações. A ele confiei tantas preocupações; nele
encontrei sempre conforto”. A oração predileta de
São João Paulo foi o Rosário.

4- Silenciar
Após a enunciação do Mistério e a
proclamação da Palavra, é conveniente parar um
tempo e fixar o olhar sobre o Mistério meditado,
antes de começar a oração vocal.
5- Realçar o nome de Cristo,
acrescentando-lhe uma cláusula evocativa do
Mistério
Acrescentar ao nome de Jesus uma cláusula
evocativa do Mistério intensifica a fé cristólogica,
sobretudo na recitação pública. Por exemplo, se
contemplamos o mistério do nascimento de Jesus,
podemos rezar: “Ave Maria… fruto do vosso ventre
Jesus”, “que nasceu em Belém”. Santa Maria… Em
cada Mistério que se contempla acrescenta-se uma
cláusula para ajudar na meditação.

Foto: Wesley Almeida/cancaonova.com

Na sua Encíclica, o Rosário da Virgem Maria
(Rosarium Virginis Mariae), ele mostra que essa
oração simples e profunda do Rosário tem grande
significado, além de gerar frutos de santidade, pois,
ainda que sua característica seja mariana, no seu
âmago é uma oração cristológica. Assim, para
melhor contemplarmos o rosto de Cristo com Maria,
vejamos algumas dicas que o próprio santo nos
apresenta em sua encíclica, para melhor rezarmos
o Rosário:
1- Ritmo tranquilo e uma certa demora
para pensar no Mistério
Muitas pessoas rezam o terço com pressa,
agitadas, impacientes, ou seja, deixam o reflexo do
mundo imediatista tomar conta dessa oração. O
rosário é uma contemplativa, requer um ritmo
tranquilo das orações e reflexão sobre cada
mistério que se está rezando. Cada mistério bem
meditado ilumina o mistério do homem.

6- Destacar o “Glória”
A glorificação trinitária de cada dezena é o
apogeu da contemplação, pois estamos
continuamente na presença do Mistério das três
Pessoas divinas para louvá-las, adorar e
agradecer. Na recitação pública, pode-se cantar
para dar maior destaque ao “Glória”.

7- Terminar cada um dos Mistérios com
uma oração
Dessa maneira, a contemplação dos
Mistérios poderá manifestar melhor toda a sua
fecundidade, uma vez que ela terá maior ligação
com a vida cristã e se obtém os frutos específicos
da meditação desse mistério. São João Paulo
ensina que percorrer com Maria as cenas do
Rosário é como frequentar a “escola” de Maria para
ler Cristo, penetrar nos seus segredos,
compreender sua mensagem. Dentre todos os
seres humanos, ninguém como ela conhece
melhor Cristo. Portanto, torna-se necessário rezar
adequadamente o rosário, pois assim Cristo é
formado no discípulo plenamente.

Caminhar em companhia de Maria,
nossa Mãe
http://www.a12.com/formacao/detalhes/caminhar-em-companhia-de-maria-nossa-mae

“Aliás, não temos aqui cidade permanente”
(Hb 13,14).

Essa passagem da Bíblia fala de uma
realidade fundamental da nossa vida terrena que é
muitas vezes esquecida. O nosso destino não é
permanecer eternamente na terra, aqui não
possuímos cidade permanente. Somos peregrinos,
estamos de passagem por essa vida.
Se olharmos para o mundo ao nosso redor,
no entanto, podemos perceber como muitas
pessoas gastam toda a vida em acumular bens e
possuir coisas que no final as fazem esquecer que
tudo isso um dia vai acabar. É que o ser humano
precisa de segurança e, quando não a encontra em
Deus, necessariamente a coloca em coisas
materiais que não podem brindá-la como realmente
necessitamos.
O Papa Francisco em sua Exortação
Evangelii Gaudium diz: “Alguns creem-se livres
quando caminham à margem de Deus, sem se dar
conta que ficam existencialmente órfãos,
desamparados, sem um lar para onde sempre
possam voltar. Deixam de ser peregrinos para se
transformarem em errantes, que giram
indefinidamente ao redor de si mesmos, sem
chegar a lado nenhum”. É oportuno perguntar-nos,
somos peregrinos ou errantes?

“Vamos em busca da futura”
O autor da Carta aos Hebreus termina a
passagem bíblica dizendo a meta da nossa
peregrinação. Estamos em busca da cidade futura,
da nova Jerusalém, do Céu. Nosso destino é uma
vida de comunhão plena com Deus que saciará
todos os desejos mais profundos do nosso ser.
Estamos chamados a uma vida feliz já na terra e,
plenamente, no Céu. Essa possibilidade foi aberta
por nós quando Cristo subiu aos céus e levou a
nossa humanidade com Ele. Cristo nos reconciliou
com o Pai e desde então podemos voltar a entrar
em comunhão verdadeira com Deus.
Com essa meta nunca nos desviaremos ou
nos tornaremos errantes em nossa vida terrena,
como disse são Paulo aos coríntios: “Todo que nele
crer não será confundido.” Com essa perspectiva
saberemos usar bem todas as coisas materiais
para as necessidades que temos para o nosso
caminho, nem mais, nem menos.
Ela acompanha nosso peregrinar
Por isso devemos olhar de uma maneira
especial a nossa Mãe: Maria é a Lua que reflete os
raios do Sol de Justiça e nos mostra o caminho de
nosso peregrinar. O Papa São João Paulo II
ensinava que Maria nos educa «conseguindo-nos
abundantes dons do Espírito Santo e oferecendonos, ao mesmo tempo, o exemplo daquela
“peregrinação de fé”, na qual é mestra
incomparável».
Ela nunca esqueceu do destino de sua
própria peregrinação. Voltando às palavras do
Papa Francisco, Ela com certeza nunca se
converteu em uma errante, mas sempre
permaneceu na condição de peregrina. Com Ela ao
nosso lado podemos ter mais segurança ao
caminhar. Existe uma frase que diz: “O caminho
mais curto até Jesus é Maria”. Talvez venha de São
Luís Maria Grignion de Montfort que diz que a
consagração a Nossa Senhora é um “caminho fácil,
curto, perfeito e seguro para chegar à união com
Deus, na qual consiste a perfeição cristã”.

