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Papa Francisco
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Santuário Nacional 
 de Aparecida

14 de Setembro de 2013
8:00 – Terço na tribuna Papa Bento XVI

10:30 – Missa Solene no altar mor da  
Basílica, celebrada pelo Cardeal  
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CNBB, Dom Raimundo Damasceno
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Boletim de circulação interna
VENDA PROIBIDA 

Caminhar, 
edifiCar, 

Confessar

O Papa Francisco, na Homilia da Missa “Pro 
Ecclesia”, de 14 de março p.p. incentivou os ca-
tólicos a não terem respeito humano de testemu-
nhar a fé: “Eu queria que (...) todos nós tivésse-
mos a coragem — sim, a coragem — de cami-
nhar na presença do Senhor, com a Cruz do Se-
nhor; de edificar a Igreja sobre o Sangue do Se-
nhor, que é derramado na Cruz; e de confessar 
como nossa única glória Cristo Crucificado. E 
assim a Igreja vai para diante.”

“Caminhar, edificar, confessar”... É exata-
mente este o papel da “Cavalaria de Maria”, um 
conjunto de Arautos do Evangelho dedicado ao 
trabalho missionário, que já percorreu mais de 
400 paróquias de 216 cidades, em todo o nosso 
imenso país. 

Em cada uma das comunidades visitadas, a 
Imagem Peregrina do Imaculado Coração de 
Maria é recebida pelos fiéis com a alma e as por-
tas abertas. Procissões, adoração ao Santíssimo, 
Celebrações Eucarísticas e visitas a residências, 
hospitais, escolas, lojas e escritórios ajudam a 
afervorar os batizados, reavivar a vida eclesial e 
atrair para a fé católica os que não pertencem à 
Igreja. 

Apresentamos neste boletim uma pequena 
amostra deste incansável trabalho missionário 
nos estados do Nordeste.
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ejo que estas três Leituras têm algo em comum: é o movimento. Na 
primeira Leitura, o movimento no caminho; na segunda Leitura, o mo-

vimento na edificação da Igreja; na terceira, no Evangelho, o movimento na 
confissão. Caminhar, edificar, confessar.

“Caminha na minha presença e sê irrepreensível”
Caminhar. “Vinde, Casa de Jacó! Caminhemos à luz do Senhor” (Is 2, 

5). Trata-se da primeira coisa que Deus disse a Abraão: caminha na minha 
presença e sê irrepreensível. Caminhar: a nossa vida é um caminho e, quando 
nos detemos, está errado. Caminhar sempre, na presença do Senhor, à luz do 
Senhor, procurando viver com aquela irrepreensibilidade que Deus pedia a 
Abraão, na sua promessa.

Pedras vivas, ungidas pelo Espírito Santo
Edificar. Edificar a Igreja. Fala-se de pedras: as pedras têm consistência; 

mas pedras vivas, pedras ungidas pelo Espírito Santo. Edificar a Igreja, a 
Esposa de Cristo, sobre aquela pedra angular que é o próprio Senhor. Aqui 
temos outro movimento da nossa vida: edificar.

“Quem não reza ao Senhor, reza ao diabo”
Terceiro, confessar. Podemos caminhar o que quisermos, podemos edifi-

car um monte de coisas, mas se não confessarmos Jesus Cristo, estaremos er-
rados. Tornar-nos-emos uma ONG sócio-caritativa, mas não a Igreja, Esposa 
do Senhor. Quando não caminhamos, ficamos parados.

Quando não se edifica sobre as pedras, que acontece? Acontece o mesmo 
que às crianças na praia quando fazem castelos de areia: tudo se desmorona, 
não tem consistência. Quando não se confessa Jesus Cristo, faz-me pensar 

 

Temos de ter coragem de caminhar na presença do Senhor, com sua 
Cruz; de edificar a Igreja sobre o sangue do Senhor, derramado na 
Cruz; e de confessar como nossa única glória Cristo Crucificado.
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nesta frase de Léon Bloy: “Quem não reza ao Senhor, reza ao diabo”. Quando 
não se confessa Jesus Cristo, confessa-se o mundanismo do diabo, o munda-
nismo do demônio.

Edificar a Igreja sobre o Sangue do Senhor
Caminhar, edificar-construir, confessar. Mas a realidade não é tão fácil, 

porque às vezes, quando se caminha, constrói ou confessa, sentem-se abalos, 
há movimentos que não são os movimentos próprios do caminho, mas movi-
mentos que nos puxam para trás. 

Este Evangelho continua com uma situação especial. O próprio Pedro 
que confessou Jesus Cristo com estas palavras: Tu és Cristo, o Filho de Deus 
vivo, diz-lhe: Eu sigo-Te, mas de Cruz não se fala. Isso não vem a propósito. 
Sigo-Te com outras possibilidades, sem a Cruz. Quando caminhamos sem a 
Cruz, edificamos sem a Cruz ou confessamos um Cristo sem Cruz, não somos 
discípulos do Senhor: somos mundanos, somos Bispos, padres, Cardeais, Pa-
pas, mas não discípulos do Senhor. 

Eu queria que, depois destes dias de graça, todos nós tivéssemos a cora-
gem — sim, a coragem — de caminhar na presença do Senhor, com a Cruz 
do Senhor; de edificar a Igreja sobre o Sangue do Senhor, que é derramado 
na Cruz; e de confessar como nossa única glória Cristo Crucificado. E assim 
a Igreja vai para diante. 

(Papa Francisco, Homilia na Missa “Pro Ecclesia”, 14/3/2013)



Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias, EP
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osso Senhor nos deu um mandamento novo 
que tornar-se-á uma das principais pilastras da 

Nova Aliança: “Amai-vos uns aos outros, assim co-
mo Eu vos amei”. 

Na Antiguidade, também existia amor — por 
exemplo, entre os membros de uma família — mas 
este era ainda defectivo. Porém, se Cristo não tives-
se Se encarnado, jamais poderia a humanidade ter 
conhecido essa sublime benquerença que infunde a 
bondade e transforma. 

Jesus trouxe para a Terra uma nova e riquíssima forma de amor, ensinou-a com 
sua vida, palavras e exemplo, e beneficiou-nos com sua graça, sem a qual nos se-
ria impossível praticá-la. Ora, assim quer também Ele que nos amemos: tomando a 
iniciativa de estimar os outros, sem deles esperar retribuição, e estando dispostos a 
dar tudo pelo próximo, até a própria vida, a fim de ajudá-lo a alcançar a perfeição. 

O grande drama dos dias de hoje é causado justamente pela falta desse amor. E, 
para deixar bem claro até onde ele deve ser levado, Nosso Senhor dá um exemplo 
prenunciador do seu holocausto na Cruz, sacrifício supremo que, sob um prisma 
meramente humano, poderia ser qualificado como loucura.

Jamais na História alguém havia amado seus amigos a ponto de se entregar 
por eles como vítima expiatória. Ora, se Cristo, sendo Deus, assim Se imolou por 
nós, qual deve ser a nossa retribuição?

Um Novo  
Mandamento

“Este é o meu mandamento: amai--vos uns 
aos outros, assim como Eu vos amei.  Nin-
guém tem amor maior do que aquele que dá 
sua vida pelos amigos” (Jo 15, 12-13).

N
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Em que consiste a verdadeira amizade
Amigo: palavra sui generis, cujo profundo significado 

foi, entretanto, conspurcado ao longo dos séculos.
Por cima da mera consonância ou simpatia, há na ver-

dadeira amizade um elemento capital: desejar o bem a 
quem se estima. E, por isso, ela só pode estar fundada 
em Deus, visto não ser possível ambicionar para o outro 
nada melhor do que sua salvação eterna. 

Ao Se encarnar e nos revelar as maravilhas da Boa 
Nova, Jesus não reservou para Si aquilo que ouviu do 
Pai, mas transmitiu-o numa medida proporcionada à 
nossa natureza. Ora, conhecendo-O, amando-O e cum-
prindo os seus Mandamentos, transformamo-nos em 
verdadeiros amigos seus, porque amigo é aquele que co-
nhece a vontade do outro e a põe em prática.

O verdadeiro sentido da palavra “amor”

O Evangelho situa a palavra “amor” numa perspec-
tiva inteiramente diversa daquela à qual estamos acos-
tumados, convidando-nos para o mais elevado relacio-
namento que seja possível alcançar nesta terra: a amiza-
de com Jesus. 

Se nos primórdios da nossa era os pagãos, ao se refe-
rir aos cristãos, diziam “veja como eles se amam!”1, nos 
nossos dias, tão tristemente paganizados, esse afeto de-
ve brilhar de modo a atrair aqueles que se afastaram da 
Igreja. E, para isso, precisamos expungir de nossas al-
mas todos os sentimentalismos, romantismos ou egoís-

mos que possam existir nelas. 
“Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo 

aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus”, exorta o Apóstolo São João 
(I Jo 4, 7). Quem ama com verdadeiro amor não busca ser adorado pelo outro, 
nem exige reciprocidade. Procura, pelo contrário, ser educado, cuidadoso e zelo-
so com todos, sem fazer acepção de pessoas, visando refletir de algum modo no 
convívio do dia a dia o afeto inefável que Cristo manifestou por cada um de nós 
durante sua Paixão.

1) TERTULIANO. Apologeticum. c.39: ML 1, 584.



mpulsionados pelo mesmo sopro do Espíri-
to Santo que inspirou as palavras do Papa 

Francisco (ver páginas 4 e 5), a “Cavalaria de 
Maria” um conjunto de missionários específica-
mente dedicado ao anúncio do Evangelho pelo 
nosso imenso País, percorreu inúmeras cidades 
de vários estados do Nordeste. 

Nas fotos a seguir poderemos ver uma 
amostra de como caminham, edificam e con-
fessam estes arautos missionários pelas vias do 
Nordeste.

I
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Paulo Afonso (BA) – Encerramento da Semana Missionária na Paróquia da Sagrada 
Família, onde a Imagem de Nossa Senhora foi solenemente coroada por Dom Guido 
Zendron, Bispo Diocesano (1). Vários grupos do Apostolado do Oratório foram formados 
na ocasião (2). A convite da Pastoral Carcerária a Imagem de Maria visitou os detentos do 
Conjunto Penal da cidade (3).

                                                 Boa Viagem (CE) – A pequena cidade localizada no sertão 
central cearense recebeu a visita da Cavalaria de Maria. A Imagem de Nossa Senhora este-
ve em escolas (1), residências (2) e órgãos públicos. A Missa de encerramento da missão foi 
presidida por Dom Ângelo Pignoli, Bispo Diocesano de Quixadá (3).

Teresina (PI) – A 
Paróquia Santíssima 

Trindade recebeu 
de braços abertos os 

missionários Arautos 
do Evangelho (1). A 

carreata noturna foi o 
um dos pontos altos 

da visita (2 e 3).
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or volta do ano de 1193 em Lisboa, 
Portugal, nasceu Fernando Bulhões 

que se tornaria depois Santo Antônio de 
Pádua, ou de Lisboa, como costumam 
chamá-lo os portugueses.

Aos quinze anos, tendo ouvido com 
nitidez o chamado de Deus para a vida 
religiosa, entrou na Ordem dos Cônegos 
Regulares de Santo Agostinho, no Mos-
teiro de São Vicente de Fora. Dois anos e 
meio depois, mudou-se para o Mosteiro 
de Santa Cruz, em Coimbra, onde adqui-
riu um singular conhecimento das Sa-
gradas Escrituras, base das suas futuras 
pregações. Foi também nessa cidade or-
denado sacerdote.

Com grande pompa chegaram a 
Coimbra, em meados de 1220, os restos 

mortais de cinco franciscanos martirizados no Marrocos. O fato soou para o 
Cônego Fernando como uma aprovação do Céu ao seu desejo de unir-se aos 
filhos de São Francisco no Convento de Santo Antônio de Olivares. Obtida 
a licença dos superiores, recebeu o hábito dos Frades Menores algum tempo 
depois, tomando o nome de Frei Antônio. 

Renúncia à própria vontade
Depois de cinco meses de noviciado foi enviado ao Marrocos, onde não 

pôde realizar seus anseios de martírio. Acometido de fortes febres e inca-
paz de qualquer atividade, foi mandado de volta à Europa. Na viagem de 
retorno, o navio foi arrastado por uma tempestade para as costas da Sicí-
lia. Após passar alguns meses no convento de Messina, Frei Antônio diri-
giu-se a Assis, onde se realizaria um Capítulo Geral da Ordem, nas véspe-
ras de Pentecostes de 1221, presidido pelo próprio São Francisco. Encer-
rada a Assembleia, sendo ainda desconhecido no meio daquela multidão 

Santo Antônio 
de Pádua

P
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de frades, pediu ao Provincial de Romandiola que o acolhesse como subal-
terno, e passou a viver no Eremitério de São Paulo, exercendo a função de 
ajudante de cozinha.

Certo dia foi escolhido, de improviso, pelo superior para fazer o sermão de 
uma missa. Diante da surpresa geral, as palavras daquele irmão, em latim e 
fundadas nas Escrituras, foram adquirindo cada vez maior brilho, fogo e cla-
reza. Assim se iniciou a vida pública de Santo Antônio de Pádua. 

Pregador destemido
Dotado de devoção, eloquência e rara memória — conhecia de cor as Es-

crituras —, Frei Antônio atraía multidões às suas pregações. Destemido, não 
tinha receio de reprovar os erros de seus ouvintes, ainda que se tratasse de au-
toridades civis ou eclesiásticas. Em 1224, o santo religioso foi enviado a pre-
gar no sul da França, onde se alastrava a heresia cátara ou albigense, para ali 
levar a luz da verdadeira Fé. 

Em 1227, Frei Antônio foi convocado para um novo Capítulo Geral dos 
Franciscanos, sendo eleito Superior Provincial da Emilia-Romagna, região 
na qual o santo passaria os quatro últimos anos de sua vida. A cidade de Pá-
dua, sede do Provincialato, recebeu em abundância o calor de suas palavras 
e as manifestações de sua bondade para com todos. Não havia igreja capaz 
de comportar as multidões — às vezes 20 mil fiéis — que acorriam para ou-
vi-lo. E o próprio Papa Gregório IX, após ouvir uma de suas pregações de 
Quaresma, chamou-o de “Arca do Testamento” e de “Escrínio das Sagra-
das Escrituras”.

Os labores apostólicos debilitaram a saúde de Frei Antônio. Acometido 
por uma hidropisia, retirou-se para um período de repouso na pequena co-
munidade de Camposampiero. Sentindo-se mal, pediu para ser conduzido de 
volta a Pádua. No percurso, porém, seu estado se agravou e viram-se obriga-
dos a deter-se no mosteiro de clarissas de Arcella.

Após confessar-se e receber os Santos Óleos, entrou em agonia. Em certo 
momento, seus olhos se fixaram no Céu e ele exclamou: “Vi o Senhor”. Era 
o dia 13 de junho de 1231 e Frei Antônio contava apenas 36 anos de idade.

Menos de um ano após seu falecimento, no dia 30 de maio do ano seguin-
te, era canonizado pelo Papa Gregório IX. Em 1263, ao serem transladadas 
suas relíquias para a Basílica construída em sua honra em Pádua, São Boa-
ventura, então Geral da Ordem, encontrou intacta a língua do santo. 

O tempo não corrompeu aquele vitorioso instrumento de pregação que sal-
vou tantas almas!

Irmã Maria Teresa Ribeiro Matos, EP

– 11 –



evar a imagem de Nossa Senhora de ca-
sa em casa, rezar o Rosário com as famí-

lias, visitar escolas, repartições públicas, esta-
belecimentos comerciais e chamar o povo pa-
ra participar da vida paroquial são algumas 
das atividades da Cavalaria de Maria. Aqui 
poderemos ver algumas fotos desta ação mis-
sionária no Maranhão realizada em Abril .

Evangelizando 
o povo nordestino

Após as missas cele-
bradas por Dom Carlo 
Ellena, Bispo de Zé 
Doca (MA),  os fiéis 
acorreram para oscu-
lar os pés da imagem 
de Nossa Senhora  e 
receber o escapulá-
rio do Carmo (1 e 2). 
No encerramento da 
semana missionário fo-
ram constituídos vários 
grupos do Apostolado 
do Oratório (3)

L

– 12 –

1

2

3



Evangelizando 
o povo nordestino

Arautos do Evangelho levam a imagem de 
Nossa Senhora a  casas de bairros carentes 

em Zé Doca e nas ribeiras do rio Mearim 
(acima e esquerda)

Vitória do Mearim, MA – A Missão para Cristo com Maria coincidiu com o 180º 
aniversário de emancipação política da cidade e a imagem de Nossa Senhora 

participou das festividades (1). Nossa Senhora visitou as casas das populações 
ribeirinhas do rio Mearim, levando conforto e esperança a todos (2)
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Como nasceu o Apostolado do 
oratório em sua paróquia?

Fred: Há um ano eu recebi a visita 
dos missionários Arautos e me falaram 
do Oratório. Eu telefonei para São Pau-
lo pedindo para receber um Oratório. O 
Pe. Ricardo Cordeiro Moreira, nosso pá-
roco, sempre acolheu muito bem e deu 
muita força para o trabalho. Praticamos 
a devoção dos Primeiros Sábados: eu fa-
ço a meditação baseado nas palavras de 
Mons João Clá (Fundador dos Arautos), 
rezamos o terço e participamos da Missa.

E como foi a visita da Cavalaria de 
Maria?

Foi uma visita muito importante, deu 
uma sacudida na nossa paróquia, foi um 
momento único. Tenho percebido alegria 
nas famílias e muitas pessoas voltando 
a frequentar a Igreja e assistindo a mis-
sa. No terço noturno à luz de velas ha-
via muita gente, inclusive muitos jovens 
e muitos homens.

Conte alguma graça recebida 
durante a Missão mariana.

Eu me sinto em estado de graça, muita 
paz e harmonia na minha família, já que 

realizei o meu casamento nesta ocasião. 
Tive uma conversa com o Padre Wander-
lei Xavier, dos Arautos, e abri minha al-
ma com ele. Sentia tristeza por ainda não 
ser casado na Igreja. Então o Pe. Wander-
lei me  disse que, se o meu pároco con-
cordasse, ele poderia celebrar o meu ca-
samento. 

Na hora eu fiquei contentíssimo. Era 
uma 4ª feira e marcamos o casamento pa-
ra o sábado. A comunidade toda se envol-
veu, conseguiram um vestido para minha 
mulher, mandaram fazer um bolo, fize-
mos o curso de noivos em um dia; e aí eu 
senti como temos muitos amigos. 

Uma pessoa me disse que foi um casa-
mento com toda a pompa do Vaticano: a 
orquestra dos Arautos, a imagem entran-
do no cortejo, eu e minha mulher entran-
do com o Oratório, meus três filhos fo-
ram na frente e meu netinho entrou com 
as alianças. Agradeço a todos os Arau-
tos, ao Fundador Mons. João Clá por esta 
graça muito grande na minha vida e na de 
minha família. Agora temos paz.

Fred Boáis e Marlene 
Almeida  

São Luiz - MA  

Os Coordenadores do 
Oratório na Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus, do bair-
ro Bequimão, em São Luiz do 

Maranhão, receberam o sa-
cramento do matrimônio duran-

te a Missão Mariana realizada pela 
Cavalaria de Maria.



Pe. Antônio Guerra, EP

Assistente Espiritual do Apostolado do Oratório

A alegria da fé
A PAlAvrA do SAcerdote
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Em minhas diversas viagens e andanças pelo nosso querido Bra-
sil às vezes encontro alguma pessoa abatida pelo peso das provações 
e tentada pela má tristeza e prestes a cair em depressão, pedindo um 
conselho e uma orientação..

Às vezes é preciso um acompanhamento médico para algum ca-
so específico, mas eu sempre procuro dizer a essas pobres almas ator-

mentadas pelo maligno, que confiem na bondade e na misericórdia do Senhor, pois Ele é a nossa es-
perança e salvação.

Ao ler as palavras do Papa Francisco, na homilia de Domingo de Ramos, na Praça de São Pedro, 
falando da “alegria de viver a fé com um coração jovem”, resolvi escrever o presente artigo. Espe-
ro que as palavras cheias de entusiasmo do Papa Francisco ajudem aqueles que se sentem tentados 
pelo desânimo.

“Queridos jovens, vi-vos quando entráveis em procissão; imagino-vos fazendo festa ao redor de 
Jesus, agitando os ramos de oliveira; imagino-vos gritando o seu nome e expressando a vossa ale-
gria por estardes com Ele! Vós tendes uma parte importante na festa da fé! Vós trazeis a alegria da fé 
e dizeis que devemos viver a fé com um coração jovem, sempre: um coração jovem, mesmo aos se-
tenta, oitenta anos! Coração jovem! Com Cristo, o coração nunca envelhece”. 

“Entretanto, todos sabemos – e bem o sabeis vós – que o Rei que seguimos e nos acompanha, é 
muito especial: é um Rei que ama até à cruz e nos ensina a servir, a amar. E vós não tendes vergo-
nha da sua Cruz; antes, abraçai-a, porque compreendestes que é no dom de si, no sair de si mesmo, 
que se alcança a verdadeira alegria e que com o amor de Deus Ele venceu o mal. Vós levais a Cruz 
peregrina por todos os continentes, pelas estradas do mundo. Levai-a, correspondendo ao convite de 
Jesus: ‘Ide e fazei discípulos entre as nações’ (cf.Mt 28, 19), que é o tema da Jornada da Juventude 
deste ano. Levai-a para dizer a todos que, na cruz, Jesus derrubou o muro da inimizade, que separa 
os homens e os povos, e trouxe a reconciliação e a paz. 

“Queridos amigos, na esteira do Beato João Paulo II e de Bento XVI, também eu, desde hoje, me 
ponho a caminho convosco. Já estamos perto da próxima etapa desta grande peregrinação da Cruz. 
Olho com alegria para o próximo mês de Julho, no Rio de Janeiro. Vinde! Encontrewmo-nos naquela 
grande cidade do Brasil! Preparai-vos bem, sobretudo espiritualmente, nas vossas comunidades, para 
que o referido Encontro seja um sinal de fé para o mundo inteiro. Os jovens devem dizer ao mundo: é 
bom seguir Jesus; é bom andar com Jesus; é boa a mensagem de Jesus; é bom sair de nós mesmos para 
levar Jesus às periferias do mundo e da existência. Três palavras: alegria, cruz, jovens.

“Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Que Ela nos ensine a alegria do encontro com Cristo, o 
amor com que, ao pé da cruz, devemos contemplá-lO, o entusiasmo do coração jovem com que de-
vemos segui-lO nesta Semana Santa e por toda a nossa vida. Assim seja”.



1. Ó meu Jesus, que dissestes: 
“Em verdade vos digo: pedi e 
recebereis, procurai e achareis, 
batei e ser-vos-á aberto”, eis que 
eu bato, procuro e peço a graça...

Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

Sagrado Coração de Jesus, 
confio e espero em Vós!

2. Ó meu Jesus, que dissestes: 
“Em verdade vos digo: qualquer 
coisa que peçais a meu Pai em 
meu nome, Ele vo-lo concederá”, 
eis que a vosso Pai, no vosso no-
me, eu peço a graça...

Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

Sagrado Coração de Jesus, 
confio e espero em Vós!

3. Ó meu Jesus que dissestes: 
“Em verdade vos digo: passarão o 
Céu e a Terra, mas as minhas pa-
lavras, jamais”, eis que, apoiado 
na infalibilidade de vossas santas 
palavras, eu peço a graça...

Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

Sagrado Coração de Jesus, 
confio e espero em Vós!

Ó Sagrado Coração de Jesus, 
a Quem uma única coisa é 
impossível, isto é, a de não ter 
compaixão dos infelizes, tende 
piedade de nós, míseros pecadores, 
e concedei-nos as graças que 
Vos pedimos por intermédio do 
Coração Imaculado de vossa e 
nossa terna Mãe.

São José, amigo do Sagrado 
Coração de Jesus, rogai por nós.

Sagrado  
Coração de Jesus

Novena
- 7 de Junho - 




