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4ª Peregrinação  
Nacional do Apostolado  
do Oratório a Aparecida



 

O Apostolado 
do Oratório 
tem como 
objetivo 
vivificar a 
família, que 
é a Igreja 
Doméstica. 

Estampamos aqui algumas fotogra-
fias com detalhes que revelam a devo-
ção e a piedade dos participantes da 4ª 
Peregrinação dos Grupos do Apostola-
do do Oratório a Aparecida.

Paróquias confeccionaram faixas, 
galhardetes ou banners para  

se identificarem e marcar presença  
na Romaria.

Flashes de Aparecida



Editorial

Associação Privada Internacional 
de Fiéis de Direito Pontifício

Perdoar 
assemelha o 

homem a deus
Deus tem, por assim dizer, necessidade de 

ser misericordioso. Porque Ele - como nos ensi-
na São Joao Evangelista – é amor.  “A onipotên-
cia de Deus se manifesta, sobretudo, perdoan-
do e praticando a misericórdia, porque, por es-
sas ações, demonstra-se que Deus tem o supre-
mo poder”, diz São Tomás de Aquino.1

Ora, é conforme a esse modelo de clemência 
que devemos amar uns aos outros e perdoar de tal 
maneira que até esqueçamos a ofensa recebida.

Perdoar, contudo, nem sempre é fácil. Exige 
vencer o amor-próprio que deseja represálias, 
guarda rancor no coração e, muitas vezes, pro-
cura a vingança. Entretanto, escreve São João 
Crisóstomo, “nada nos assemelha tanto a Deus 
quanto a doçura e a caridade com aqueles que 
nos ultrajam com mais malícia e violência”.2

Se não perdoamos, nem sequer poderemos rezar 
o Pai Nosso “perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos quem nos tem ofendido”.

A condição necessária para ser perdoado é 
perdoar.

Não é na riqueza nem no poder, mas na capaci-
dade de perdão que a pessoa manifesta a verdadei-
ra grandeza de alma. Se pagar o bem com o mal é 
diabólico, e pagar o bem com o bem é mera obri-
gação, contudo, pagar o mal com o bem é divino. 

1 SÃO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q.25, 
a.3, ad 3.

2 SÃO JOÃO CRISÓSTOMO. Homilia 19 sobre o Evan-
gelho de São Mateus, c.7.
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Evangelho nos convida à imita-
ção de Cristo: devemos ser bons 
como Ele é bom, compassivos co-

mo Ele é compassivo, clementes como Ele é 
clemente. “Aprendei de Mim que sou manso 
e humilde de coração” (Mt 11, 29).

Para melhor compreender o alcance 
destas palavras, devemos ter bem presente 
o quanto o ódio, o desejo de vingança e a 
incapacidade de perdoar grassavam nas ci-
vilizações anteriores à vinda de Jesus.

O conceito de justiça vigente no Oriente 
bíblico fundava-se na Lei de Talião, segun-
do a qual o criminoso devia ser punido com 
rigorosa reciprocidade em relação ao dano 
infligido: “Olho por olho, dente por dente” 
— tal o crime, tal a pena. Vigendo o cos-
tume de fazer justiça pelas próprias mãos, 
prevalecia sempre o mais forte e o perdão 
era visto como sinal de fraqueza. 

Nosso Senhor veio substituir a pena de 
talião por uma nova forma de trato: amar 

O fundadOr cOmenta

O
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o próximo como a si mesmo, por amor a 
Deus. Para justificar a disposição de perdo-
ar sempre, esse Mestre rigoroso no comba-
te ao pecado nos pede um arrependimento 
sincero de nossas faltas.

Diante de um filho que pede perdão 
Deus manifesta a sua bondade sem limites e 
nos trata com uma misericórdia infinitamen-
te maior do que ousaríamos esperar. Para 
fazê-lo, põe-nos apenas uma condição: “um 
coração contrito e humilhado” (Sl 50, 19).

O amor-próprio ferido leva 
ao desejo de vingança

Entretanto, mesmo tendo sido tantas 
vezes objeto da misericórdia divina, não é 
raro ficarmos com o amor-próprio ferido 
quando alguém nos faz uma ofensa, e, irri-
tados, acalentamos o desejo de revidar. 

Com frequência as pessoas perdoam for-
malmente, “da boca para fora”, mas guar-
dam a mágoa e o rancor na alma e, com 
eles, o anseio de uma revanche. “Donde 
vêm as lutas e as contendas entre vós? Não 
vêm elas de vossas paixões, que combatem 
em vossos membros?” (Tg 4, 1), pergunta o 
Apóstolo São Tiago. 

Como a tendência exacerbada ao amor-
-próprio é consequência do pecado origi-
nal, terá o homem sempre esse combate 
diante de si, cabendo-lhe recorrer à graça 
divina para vencer essa má inclinação.

Deus é clemente, mas também justo

Entretanto, o Divino Mestre não veio 
pregar a impunidade nem o laxismo mo-
ral. Deus é clemente, mas também justo. E, 
em face de benefícios gratuitos de tal mon-
ta, devemos ter presente que em certo mo-
mento teremos que prestar contas ao Ben-
feitor. Porque, como ensina Santo Afonso 
de Ligório, “a misericórdia foi prometida a 
quem teme a Deus e não a quem dela abusa 
[...] se Deus espera com paciência, não es-
pera sempre”.1

A justiça e o perdão devem andar jun-
tos. Justiça não é vingança cega, mas repa-
ração da ordem moral violada. Essa é a re-
gra que Nosso Senhor veio estabelecer en-
tre os homens.

A falta de reciprocidade 
afasta o perdão de Deus

Nosso Senhor é muito claro ao sublinhar 
a necessidade de perdoar “de todo cora-
ção” (Mt 18, 35) ao próximo, e não apenas 
formalmente. É preciso, portanto, eliminar 
do nosso espírito a amargura pela ofensa 
recebida, fruto do amor-próprio. 

“Guardando rancor — afirma o Crisós-
tomo — cravamos em nós mesmos a espa-
da. Porque, o que é aquilo que pode ter fei-
to teu ofensor, comparado com o que fa-
zes a ti mesmo quando te enches de ira e 
atrais contra ti a sentença condenatória de 
Deus?”.2

Com efeito, Cristo deixa claro que, se 
guardarmos no coração ressentimentos 
contra nosso irmão, estaremos pecando 
contra Deus. Pelo contrário, se suportar-
mos as afrontas do próximo, isso atrairá so-
bre nós a misericórdia divina.

Para a caridade, para o amor ao próxi-
mo, para o perdão não pode haver limite. 
Dessa atitude deu-nos belo exemplo José, o 
filho de Jacó, ao beneficiar de todas as ma-
neiras possíveis seus irmãos, que o tinham 
vendido como escravo a mercadores. Ou 
ainda aquele pai da parábola, quando cor-
reu ao encontro do filho pródigo, abraçou-
-o e o cobriu de beijos (cf. Lc 15, 20).

1 SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO. Pre-
paração para a morte – Considerações sobre as 
Verdades Eternas. XVII – Abuso da Misericór-
dia Divina, c,I.

2 SÃO JOÃO CRISÓSTOMO. Homilia 61 sobre o 
Evangelho de São Mateus. c.5.
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o último dia 11 de agosto p.p., grupos 
do Apostolado do Oratório prove-
nientes de mais de 80 cidades do Bra-

sil se reuniram em Aparecida do Norte, na 4ª 
Peregrinação ao Santuário Nacional.

Milhares de pessoas se congregaram de 
início, na esplanada diante da Tribuna Ben-
to XVI para a recitação do terço e, em segui-
da, entraram na Basílica para louvar a Virgem 
Maria Mãe de Deus e nossa.

O ato culminou com a celebração euca-
rística presidida pelo cardeal dom Raymun-
do Damasceno, Arcebispo de Aparecida, sen-
do concelebrada por Dom Benedito Beni dos 
Santos, Bispo de Lorena, SP, por Dom Joa-
quim Justino Carrera, Bispo de Guarulhos, 
SP e cerca de 30 sacerdotes.

Logo no início da celebração foi proclama-
da a bênção apostólica, enviada pelo Papa Ben-
to XVI aos participantes (ver box pagina 7).

 A homilia proferida pelo Cardeal Dom Da-
masceno foi um incentivo aos presentes para 
nunca perderem a esperança na Mãe de Deus 
que “sempre está disposta a nos ajudar”.

A cerimônia foi abrilhantada com a parti-
cipação do Coral e Orquestra Internacional 
dos Arautos do Evangelho.

As fotografias revelam a grandiosidade 
da cerimônia e a compenetração dos parti-
cipantes.

Apostolado do Oratório faz 
Peregrinação a Aparecida

N
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Papa envia Bênção Apostólica

As Irmãs da Sociedade de Vida Apostólica Regina Virginum (setor feminino  
dos Arautos do Evangelho) trouxeram as oferendas da missa num lindo cortejo.

Aspectos da Eucaristia e 
da homilia celebrada pelo 
Cardeal Dom Raymundo 

Damasceno.

Vaticano, 4 de agosto de 2012.

A sua Eminência Reverendíssima 
Dom Raymundo Cardeal  

Damasceno Assis 
Arcebispo de Aparecida

Sua Santidade Bento XVI saúda 
com afeto participantes na IV Roma-
ria nacional do Apostolado do Orató-
rio ao Santuário de Aparecida con-
fiando seus passos a Nossa Senho-
ra sob cujo manto se acolheram e re-

únem para que sejam sempre mem-
bros vivos do corpo místico de cris-
to e ardorosos construtores do seu 
reino e, como estimulo e penhor de 
graças para conquistar os corações 
as famílias e ambientes de vida pa-
ra Cristo Senhor, de bom grado con-
cede-lhes implorada Benção Apostó-
lica.

Cardeal Tarcísio Bertone 
Secretario de Estado de  

Sua Santidade
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quial. Da sua união nascem nove filhos, qua-
tro dos quais morrem prematuramente. En-
tre as cinco filhas que sobreviveram, está Te-
resa, a futura santa, que nasceu em 1873. A 
família Martin educou as suas filhas para se-
rem não só boas cristãs mas também hones-
tas cidadãs. Aos 45 anos Zélia recebe a ter-
rível notícia de que tinha um tumor no seio. 
Viveu a doença com firme esperança cristã 
até a morte ocorrida em Agosto de 1877. 

Com 54 anos, Luís teve que se ocupar 
sozinho da família. A primogênita tinha 17 
anos e a última, Teresa, 4 e meio. Então, 
transferiu-se para Lisieux, onde morava o 
irmão de Zélia. Deste modo, as filhas rece-
beram os cuidados da tia Celina. Entre os 
anos de 1882 e 1887 Luís acompanhou as 
três filhas ao Carmelo. O sacrifício maior 
para ele foi afastar-se de Teresa que entra 
para as carmelitas com apenas 15 anos. Lu-
ís foi atingido por uma enfermidade que o 
tornou inválido e que o levou à perda das 
faculdades mentais. Foi internado no sana-
tório de Caen. Morreu em Julho de 1894. 

(Resumo e adaptação do texto encontra-
do em www.vatican.va)

le era relojoeiro; ela rendeira: de 
origem burguesa, santos por eleição. 
São eles: Luís Martin (1823-1894) e 

Zélia Guérin (1831-1877) os pais de Teresa 
do Menino Jesus. 

Ambos eram filhos de militares e rece-
beram uma educação de cunho religioso: 
nos Irmãos das Escolas Cristãs, Luís; nas 
Irmãs da Adoração Perpétua, Zélia. 

Ambos nutrem desde a adolescência o 
desejo de entrar numa comunidade religio-
sa, mas percebem que este não era o cami-
nho para eles.

Durante três anos Luís vive em Paris, po-
rém, insatisfeito com o clima que se respi-
rava na capital, transferiu-se para Alençon, 
onde iniciou a sua atividade. Enquanto isso 
Zélia manteve toda a família, vendendo ren-
das para a alta sociedade parisiense. O en-
contro entre os dois acontece em 1858 em 
Alençon. Ao ver Luís, Zélia percebeu distin-
tamente que ele seria o homem da sua vida. 

Após poucos meses de noivado, eles se 
casam. Conduzem uma vida conjugal no se-
guimento do Evangelho, ritmada pela mis-
sa quotidiana, pela oração, pela confissão 
frequente e pela participação na vida paro-

E

Beatos  
Luís Martin  

e  
Zélia Guérin,

Os pais de  
Santa Teresinha  
do Menino Jesus
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Como a sra. conheceu os 
Arautos do Evangelho?

Liene: Foi há 15 anos atrás, quando os 
Arautos foram na minha rua, lá em Belo 
Horizonte, e sortearam a minha casa para 
receber a visita de Nossa Senhora. Na ho-
ra do terço a rua toda ficou sabendo e todos 
entraram na minha casa, que ficou lotada, 
com gente até do lado de fora. Depois disso 
comecei a receber a Revista e as outras car-
tinhas. Quando eu me mudei para Brasília 
eu vi que aqui não tinha Oratório rodando 
nas casas e quando eu pedi o meu, Nossa 
Senhora me achou. Porque o Oratório veio 
com o meu nome e o endereço trocados e o 
carteiro me achou assim mesmo. Então eu 
digo que Nossa Senhora me achou (risos).

Aí você começou a fazer a 
peregrinação do Oratório?

Liene: Sim, comecei a evangelizar a mi-
nha rua toda, convidei todas as famílias pa-
ra receberem Nossa Senhora nas casas e só 
os evangélicos não aceitaram. Eu acredito 
que há uma ligação invisível entre o céu e 
a terra: o que eu faço aqui tem cobertura 
lá. Então Nossa Senhora abençoou o tra-
balho e agora sou supervisora de 29 Orató-
rios, um trabalho lindo, muito importante e 
que faz muito bem às pessoas. 

Conte-nos alguma graça 
recebida com o Oratório.

Liene: No dia 23 de junho de 2012 fui 
buscar o oratório na casa de uma família 
que estava viajando. Rezei e pedi a Nossa 
Senhora protegesse a minha família, em es-
pecial o meu irmão Júnior que estava via-
jando com a família em um resort na Bahia. 
E no exato momento que eu rezava o ter-
ço, ele bateu a cabeça no fundo da piscina, 
lá no resort, e deu entrada no hospital co-
mo tetraplégico. Na 4ª feira foi feita uma 
cirurgia muito arriscada na coluna, fican-
do entubado na UTI. Todos da família esta-
vam em oração. Na 6ª feira ele saiu da UTI 
e desceu para o quarto. Quem entende do 
caso clínico sabe o milagre que aconteceu, 
pois foi uma recuperação surpreendente. 
No sábado seguinte era o dia de receber o 
oratório em minha casa, pedi a Nossa Se-
nhora que a graça do dia fosse receber meu 
irmão de volta para casa. No mesmo dia, à 
noite, ele recebeu alta do hospital e no dia 
seguinte bateu no portão da minha casa e 
entrou andando, conversando e chorando 
com todos os movimentos recuperados. Ele 
me abraçou e disse: EU SOU UM MILA-
GRE! Por isso digo sempre: QUEM TEM 
NOSSA SENHORA COMO MÃE NÃO É 
ÓRFÃO...

Liene Arminda  
de Oliveira 

Brasília - DF

 
Oriunda de Unaí, conheceu os 

Arautos do Evangelho há 15 anos em 
Belo Horizonte e agora, a pedido do 

Padre João da Silva, da Paróquia São 
Miguel Arcanjo, é a supervisora de 29 

Oratórios no bairro Riacho Fundo I.
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Alegria, compenetração e lágrimas foram algu-
mas das emoções captadas pelas lentes dos fotógra-

fos presentes na 4a Peregrinação Nacional do Apos-
tolado do Oratório a Aparecida.

As fotos falam por si...

Emoções junto  
à Padroeira



Pe. Antônio Guerra, EP

Assistente Espiritual do Apostolado do Oratório

Evangelizar através 
da beleza

a Palavra dO SacerdOte
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Os impressionantes avanços técnicos e científicos do sécu-
lo XX transformaram a fundo a vida quotidiana do homem. 
Graças a eles tornou-se possível executar sem esforço tarefas 

até então insuspeitadas. Mas essa praticidade acabou por conferir, de outro lado, uma 
simplificação em todos os atos sociais.

As cerimoniosas manifestações de respeito, por exemplo, foram paulatinamente subs-
tituídas por maneiras cada vez mais informais. No mesmo sentido, qualquer ornato pas-
sou a ser considerado desnecessário por não ser prático. E no intuito de procurar a funcio-
nalidade em tudo, acabou-se por se distanciar do que é transcendente ou sobrenatural.

Nessa conjuntura, não faltaram vozes que alertaram ter o mundo moderno quase 
exilado a beleza do dia a dia. Entre elas, a do Papa Paulo VI que, por ocasião do en-
cerramento do Concílio Vaticano II, lançou na Mensagem aos Artistas este apelo: “O 
mundo no qual vivemos tem necessidade de beleza para não cair no desespero.”

Sente-se o homem órfão do belo. Sua alma busca valores perenes que reportem 
às verdades transcendentes. Para saciar esse legítimo anseio, dispõe a Igreja de um 
inestimável instrumento: a Liturgia. 

A Liturgia, devidamente executada e apresentada, é mais eficaz na evangelização do 
que qualquer documento escrito, porque atinge todas as pessoas, independente de cultura, 
idade ou idioma. Nela, o belo se manifesta e fala por si. Sem necessidade de muitos ra-
ciocínios, eleva a alma diretamente ao sagrado, abrangendo todos os sentidos do homem.

Com efeito, qual a razão de os paramentos litúrgicos terem sido, em todos os tempos, 
elaborados com os mais requintados tecidos,  ricamente bordados? Por que a Esposa de 
Cristo destilou delicados incensos para representar nossa oração subindo ao Pai? E pa-
ra que os sinos e o órgão, veneráveis vozes da Santa Igreja, senão para melhor nos elevar 
às realidades celestes? E a beleza e riqueza dos templos e dos objetos utilizados no culto? 

A solenidade, a pompa e o esplendor da Liturgia criam um ambiente atemporal que 
liga o passado ao presente, o visível ao invisível, o terreno ao celestial, enfim, a criatu-
ra ao Criador. Realmente, como bem lembrou o Beato João Paulo II, nunca como hoje 
se pode dizer tão a propósito que a beleza salvará o mundo!



Ó Senhor Jesus que dissestes, “eu sou 
o bom pastor e dou a minha vida pe-
las minhas ovelhas”, nós vos pedi-
mos a graça de sermos inteiramen-
te fiéis aos frutos de vossa Santíssima 

Redenção, levando uma vida de acordo 
com os vossos preceitos.

Rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso e um 
Glória.

Ó Senhor Jesus que dissestes, “eu sou o 
bom pastor e conheço as minhas ovelhas e 
as minhas ovelhas conhecem a mim”, nós 
vos pedimos a graça de nos aprofundarmos 
sempre mais no conhecimento e no amor 

de Deus, para que um dia possamos chegar à 
glória eterna e Vos conhecer face a face.

Rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso e um 
Glória.

Ó Senhor Jesus que dissestes, “eu sou o 
bom pastor e tenho ainda outras ovelhas que 
não são deste aprisco, preciso conduzi-las 
também, e ouvirão a minha voz e haverá um 
só rebanho e um só pastor”, nós vos pedimos 
a graça de nunca nos afastarmos do vosso 
aprisco e, todas as vezes que cairmos em pe-
cado, possamos ouvir a vossa voz que sempre 
nos chamará de volta para o caminho da vir-
tude e do bem.

Rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso e um 
Glória.

Jesus, bom pastor, rogai por nós junto ao 
Pai.

Pe. Luiz Alexandre de Souza 

(Citações do Evangelho de São João,  
capítulo10, versículos 11 a 16)

Oração a Jesus, o Bom Pastor




