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Juventude de hoje,  
sociedade de amanhã
Conheça o trabalho de formação da juventude  

realizado pelos Arautos do Evangelho
Na foto, Mons. João Scognamiglio Clá Dias dá uma palavra de estímulo a jovens  

que receberam o hábito dos Arautos no fim de um Curso de Férias.



4ª Peregrinação Nacional 
Apostolado do Oratório

Santuário Nacional 
 de Aparecida
11 de agosto de 2012

9:00 – Terço na tribuna Papa Bento XVI

10:30 – Missa Solene no altar mor da  
Basílica, celebrada pelo Arcebispo de 
Aparecida e Presidente da CNBB,  
Cardeal Dom Raimundo Damasceno

Informações: (11) 2973-9477   E-mail:  admoratorio@arautos.org.br 



Editorial

Associação Privada Internacional 
de Fiéis de Direito Pontifício

Mês de Maria

Por admirável desígnio divino, o Evangelho 
é muito parco em detalhes a respeito de Nossa 
Senhora. Foi apenas no gradual desenvolvimen-
to da doutrina católica que foram sendo revela-
dos os maravilhosos predicados da obra-prima 
do Criador.

Entretanto, mais do que aos estudos dos sá-
bios e doutores, isso se deveu à iniciativa dos fi-
éis, inspirados pelo Espírito Santo. Foi, com 
efeito, a piedade popular que impulsionou a de-
voção a Maria e — quase se diria exigiu — a pro-
clamação dos dogmas da Imaculada Conceição 
e da Assunção. Por outro lado, as grandes apari-
ções marianas, notadamente Medalha Milagro-
sa, Lourdes e Fátima, logo receberam a aprova-
ção do povo de Deus e deixaram claro ao mundo 
todo o papel e a missão da Virgem Maria.

Nas Bodas de Caná Maria intercedeu junto a 
Cristo pelos noivos: “Eles não têm vinho!” (Jo 2, 
3). Segundo o Evangelho, bastaram essas palavras 
para Jesus realizar o primeiro milagre de sua vida 
pública: a transformação da água em vinho.

Roguemos que esse humilde pedido transcen-
da os umbrais do tempo e obtenha, neste mês de 
maio, o mês de Maria, inimagináveis graças pa-
ra nós. De nossa parte, precisamos apenas seguir 
a mesma recomendação de Maria aos servos da 
boda: “fazei tudo o que Ele vos disser”.
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O fundadOr cOmenta

“Enviai o 
vosso Espírito”
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M
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

aravilhoso é o dom da vida! Tanto 
nos encantam a inocência e exube-
rância da criança quanto nos im-

pressiona gravemente a consideração de um 
corpo humano sem vida. Inerte, encontra-
-se em estado de violência, de tragédia, disso-
nante de sua normalidade. Há pouco ainda, 
notava-se nele como todos os membros e ór-
gãos, tão distintos entre si, entretanto se or-
denavam em função da unidade dada pela al-
ma. Ausente esta, o corpo inteiro entra em 
decomposição.

Isso que ocorre na natureza humana é 
imagem de algo muito mais elevado e mis-
terioso: a relação da Igreja com o Espírito 
Santo. A propósito, esclarece Santo Agosti-
nho: “O que é o nosso espírito, isto é, a nossa 
alma em relação a nossos membros, assim é 
o Espírito Santo em relação aos membros de 
Cristo, ao Corpo de Cristo que é a Igreja”.

Com efeito, o Espírito Santo, com toda a 
propriedade, é a alma da Igreja no sentido 
em que não lhe comunica seu ser substantivo 
divino, mas lhe dá unidade, vida e movimen-
to. Não só isso, mas Ele a santifica, promove 
seu crescimento e esplendor, fazendo dela “o 
Templo do Deus Vivo” (II Cor 6, 16). 

De modo que esse corpo moral extraor-
dinário que é a Igreja, só tem verdadeira 
vitalidade sobrenatural por ação do Espí-
rito Santo. É o que afirma o Papa Paulo VI: 
“O Espírito Santo habita nos crentes, en-
che e rege toda a Igreja, realiza aquela ma-
ravilhosa comunhão dos fiéis e une a todos 
tão intimamente em Cristo, que é princípio 
da unidade da Igreja”.

Em Jesus Cristo, a união da natureza 
divina com a humana tem por hipóstase 
o Verbo, a Segunda Pessoa da Santíssima 
Trindade. E nas almas dos justos, a graça 
santificante, que nos torna participantes 
da natureza divina, é atribuída por apro-
priação ao Divino Espírito Santo.

O nosso Defensor

No Evangelho Nosso Senhor refere-se ao 
Espírito Santo como o “Defensor” (Jo 14, 
16), aplicando a palavra no sentido de Ad-
vogado. Cabe ao advogado a função de de-
fender em juízo a causa de seus clientes, 
apresentando todos os argumentos e pro-
vas para que estes não sejam condenados. 

Ora, dada a contingência humana, to-
dos nós cometemos faltas. Como afirma São 
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João, com exceção apenas de Nossa Senho-
ra e do próprio Jesus Cristo, Homem Deus, 
quem diz que não tem pecado é um mentiro-
so (cf. I Jo 1, 8).

Assim, todos somos réus e, com razão, 
tememos a justiça divina. Como nos apre-
sentaremos diante do Juiz com essas lacu-
nas? Por essa razão, o Divino Pastor nos 
promete enviar o Defensor para nos auxi-
liar na prática da Lei.

De fato, quando agimos bem, devemos 
ter certeza absoluta de que nossa boa ação 
não é fruto de nossa pobre natureza decaí-
da, mas sim do indispensável auxílio da gra-
ça divina. Santa Teresinha experimentava 
claramente esta insuficiência ao escrever: 
“Sentimos que, sem o socorro divino, fazer 
o bem é tão impossível como trazer de volta 
o Sol ao nosso hemisfério durante a noite”.

Esse Defensor, afirma ainda Nosso Se-
nhor, permanecerá para sempre conosco. 
Ou seja, estará agindo sem cessar, prote-
gendo e consolando, embora não na mesma 
intensidade, e por vezes de modo imper-
ceptível. Cabe-nos, assim, ouvirmos o que 
Ele nos diz no fundo da alma, seguindo os 
princípios e os ditames de nossa consciên-
cia. Para isso também, temos necessidade 
de uma graça divina. 

Se formos fiéis a essas inspirações, te-
remos um Advogado contra as acusa-
ções apresentadas por nossa consciência e 
aquelas que o demônio fará a cada um de 
nós, no Juízo Particular.

Peçamos a Maria a vinda 
do seu Divino Esposo

A Divina Providência, por misericór-
dia, nos concede uma incomparável Inter-
cessora que jamais Se cansará de ajudar-
-nos. Peçamos à divina Esposa do Parácli-
to, Mãe e Senhora nossa, que nos obtenha 
a graça da vinda o quanto antes deste Es-
pírito regenerador a nossas almas, confor-
me suplica a Santa Igreja: “Emitte Spiritum 

tuum et creabuntur, et renovabis faciem ter-
ræ” — “Enviai o vosso Espírito e tudo será 
criado, e renovareis a face da Terra”. 

Para aproveitarmos convenientemente as 
graças da comemoração de Pentecostes, que 
se aproxima, convido a todos a considerar a 
maravilha da ação santificadora do Espírito 
Santo em nossas almas. Quão necessitado 
está o mundo, na situação presente, de um 
sopro especial d’Ele para mudar os corações 
e renovar completamente a face da Terra!
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Formando os jovens para o Brasil de amanhã
rianças e jovens são como pequenas plan-
tas, que necessitam de especiais cuidados 

para poderem se desenvolver. Os princípios que 
lhes são inculcados nessa idade permanecem a 
vida inteira. Por isso, há nos Arautos do Evan-
gelho centenas de missionários especialmente 
dedicados à formação das novas gerações.

O Projeto “Futuro e Vida” faz parte des-
se labor evangelizador. Em diversas cida-
des, equipes de arautos percorrem institui-
ções de ensino, realizando, junto com os alu-
nos, um ato de veneração à Imagem Peregri-
na do Imaculado Coração de Maria, segui-
do de apresentações musicais ou encenações 

C
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Formando os jovens para o Brasil de amanhã
teatrais que espelham valores culturais e hu-
manos.

Os jovens mais interessados inscrevem-
-se para dar continuidade a essas ativida-
des nos centros de formação dos Arau-
tos, onde se oferecem cursos de prepara-
ção para a Primeira Eucaristia e Crisma, 

bem como aulas de música, teatro e ou-
tras artes.

O trabalho dos missionários arautos não 
pretende substituir, mas sim auxiliar, os es-
forços dispensados pelos pais e mestres dos 
jovens em prol de sua formação. E tanto uns 
quanto outros apreciam essa colaboração.
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P rimogênito do Marquês de Casti-
glione delle Stivieri, Luís de Gonza-
ga nasceu em 9 de março de 1568.

Ainda criança, interessou-se pela car-
reira das armas, a exemplo de seu pai. Es-
te o levou, aos 4 anos, a presenciar mano-
bras militares. O menino ficou tão entusias-
mado que, sem ninguém perceber, carre-
gou uma peça de artilharia e deitou-lhe fo-
go! Por pouco escapou de ser massacrado 
pelas rodas da pesada carreta. 

Mas aos 7 anos, perdeu o gosto pelas coi-
sas do mundo e decidiu dedicar- se a Deus. 
Essa decisão foi tão bem cumprida que São 
Roberto Belarmino, seu diretor espiritual, 
declarou nunca haver ele cometido um úni-
co pecado mortal. 

São Luís de 
Gonzaga 
- 21 de junho -

Em 1583, ouvindo claramente em sua al-
ma o chamado da graça, decidiu ingressar 
nas fileiras da Companhia de Jesus. 

A isto se opôs duramente seu pai. Lu-
ís, porém – com firmeza e tato, e contando 
com o apoio de sua mãe – venceu essa bata-
lha. Aos 17 anos, renunciou a seu título de 
marquês e partiu para Roma, a fim de fazer 
o noviciado.

Foi modelo de castidade, obediência e 
humildade. Embora tão jovem, tinha a saú-
de abalada pelas rigorosas penitências, a 
ponto de ser necessária a vigilância dos su-
periores para moderá-las.

Fez os votos solenes em 1587. 
Em 1591, Roma foi assolada por terrível 

peste. Os jesuítas abriram um hospital em 
que todos os membros da Ordem, inclusive 
o próprio Superior Geral, prestavam socor-
ro às infelizes vítimas.

São Luís, então, atendia os doentes no 
hospital, limpando suas chagas, arrumando 
os leitos e preparando-os para confessar-se. 
Contraiu, assim, a doença que em três me-
ses o levou à morte. Entregou alegremente 
sua alma ao Criador em 21 de junho, aos 23 
anos, com os olhos postos num crucifixo e o 
santo Rosário na mão. 

O Papa Pio XI proclamou-o patrono da 
juventude cristã.



– 9 –

Sueli Aparecida da 
Silva Mello 

Sorocaba-SP

“Eu sinto que tenho a 
missão de colocar os oratórios nos 
condomínios”, disse emocionada 

Dona Sueli, que já formou 
grupos de Orações em diversos 

Condomínios de Casas na região de 
Sorocaba, SP.

Como você conheceu o 
Apostolado do Oratório?

Da. Sueli: Foi no ano de 2003, no final 
de uma missão dos Arautos do Evange-
lho na Igreja de Santa Rita. Eu encontrei 
a imagem de Maria sendo levada pela rua 
e fiquei tocada profundamente. Senti uma 
emoção forte no coração e pedi para os ra-
pazes levarem Nossa Senhora ao Condomí-
nio Ibiti, onde eu moro.

E como foi a visita da 
Virgem Maria ao Ibiti?

Da. Sueli: Foi o início do primeiro gru-
po do Oratório nos condomínios. Eu notei 
como foi importante aquele “sim” que eu 
dei. Na ocasião foi formado o primeiro gru-
po do Oratório, com um grupo de oração 
que se reúne de noite, para toda a família 
poder participar. Depois eu fiz o Consórcio 
da Virgem Maria.

Mas eu nunca ouvi falar de um 
Consórcio de Maria. Como funciona?

Da. Sueli: Eu senti no coração o desejo 
de dar às famílias uma bela imagem de Ma-
ria para rezarem em casa. Então eu orga-
nizei o Consórcio da Virgem Maria com o 
grupo do Oratório. A cada semana sorte-
amos uma imagem diferente de Nossa Se-
nhora: Consolata, Aparecida, Fátima etc. 

Íamos com o violão, cantávamos, rezáva-
mos o terço, ladainhas e a consagração das 
famílias. Às vezes tinha até chuva de péta-
las. Ao fim de quase um ano todos rece-
beram uma imagem de Nossa Senhora de 
50 cm em média. E eu ganhei de um padre 
missionário uma bela imagem da Rosa Mís-
tica para colocar no meu jardim. Foi uma 
maravilha (ver foto acima).

E como surgiram os outros 
Grupos do Oratório?

Da. Sueli: Eu fiz um yakissoba e vendi no 
condomínio para financiar os Oratórios e 
até sobrou dinheiro, que foi dado de donati-
vo para a Toca de Assis. Assim pude implan-
tar Oratórios nos condomínios Ibiti, Royal, 
Saatore e Granja Olga. Agora estou forman-
do outros grupos em outros condomínios na 
região. Eu sinto que os moradores dos con-
domínios tem a parte material, mas, às ve-
zes, falta o espiritual. Eu sinto que tenho a 
missão de colocar Oratórios em condomí-
nios e levar as pessoas a rezar o terço. Sem-
pre rezo para Deus abrir as portas dos con-
domínios para o Oratório.



A juventude para 
Jesus e Maria
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O jovem é o futuro de uma nação. Inves-
tir na formação cultural e religiosa das no-
vas gerações é garantia de um porvir glorio-
so para o país. 

Conscientes dessa verdade os Arautos 
do Evangelho desenvolvem um intenso tra-
balho de formação da juventude.



Pe. Antônio Guerra, EP

Assistente Espiritual do Apostolado do Oratório

Jesus convive conosco

A PAlAvrA do SAcerdote
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Imaginemos alguém que tivesse presenciado, com enlevo, 
os milagres de Jesus – aqui a multiplicação dos pães e dos pei-
xes, ali a cura de um paralítico, acolá o andar sobre as águas 
do mar da Galileia. E ainda mais, a ressurreição de mortos: a 
filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e Lázaro, que já esta-

va no sepulcro havia quatro dias...
E tivesse ouvido as palavras do Mestre com as quais Ele ensinava e atraía as mul-

tidões. Enfim, pensemos em alguém que tivesse convivido com Ele, testemunhando sua 
infinita bondade refletida no olhar e na voz.

Essa mesma pessoa, ao vê-lo elevar-se aos Céus, no dia da Ascensão, bem poderia 
sentir um aperto no coração e se perguntar: “Mas, então tudo vai acabar? Os homens 
nunca mais poderão conviver com Ele?”. 

Se é normal que o coração sinta a ausência de um ente querido, o que dizer em rela-
ção ao próprio Deus? Assim, o firmamento, a natureza, o gênero humano, talvez até mes-
mo os Anjos repetiam a súplica dos discípulos de Emaús: “Ficai conosco!” (Lc 24, 29).

Também da parte de Jesus havia o desejo de nunca mais se separar daqueles com os 
quais condescendeu em contrair uma relação especial. O amor do Criador pelas criatu-
ras é infinitamente maior do que o destas para Deus. Ele, portanto, desejava ficar co-
nosco. Mas como se faria essa maravilha?

Nem todos os Anjos e todos os homens reunidos conseguiriam encontrar a solução 
apresentada. Só mesmo o Homem-Deus poderia excogitar a Sagrada Eucaristia. Só 
Ele poderia realizar para nós tal milagre, e com todo o amor, a ponto de também ter 
ansiado a hora em que pudesse torná-la realidade. “Tenho desejado ardentemen-
te comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer” (Lc 22, 15) — confidenciou-lhes 
na Santa Ceia. 

A festa de Corpus Christi vem comemorar esse incomparável dom feito a nós, o 
místico convívio com o próprio Jesus, cumulando de méritos nossa fé, ao contemplarem 
nossos olhos aquele pão e vinho consagrados, mas que na realidade, substancialmente, 
são o Corpo, Sangue, Alma e Divindade de nosso Redentor. Ele penetra, em nosso inte-
rior, para nos aconselhar, confortar e santificar. Numa palavra: para conviver conosco.



15 de Junho - Sagrado Coração de Jesus

“E is o Coração que tanto 
amou os homens; que a 

nada se poupou até se  
esgotar e consumir, para lhes 

testemunhar o seu amor. E em 
reconhecimento não recebo da 
maior parte deles senão ingra-

tidões, pelos desprezos, irre-
verências, sacrilégios e friezas 

que têm para comigo neste  
Sacramento de amor”.

(Revelações do Sagrado  
Coração a Sta. Margarida  

Maria Alacoque)




