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A glória nasce da dor
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Plinio Corrêa de Oliveira
Um profeta para nossos dias

Acaba de vir a lume a 
mais recente obra de 
Mons. João Clá Dias, 

na qual o Fundador dos 
Arautos do Evangelho 
realiza uma profunda 

análise do carisma 
profético de seu grande 

mestre, o Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira

Aproveite a oferta de lançamento 
e adquira já o seu exemplar.

Encomende hoje mesmo!
R$ 20,00

Encomende seu livro pela internet:  

www.lumencatolica.com.br/livros/um-profeta-para-os-nossos-dias 

ou pelo telefone (11) 2971-9040
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“Onde está, ó morte, a tua vitória? On-
de está, ó morte, o teu aguilhão?” Fazendo 
eco a essas palavras de São Paulo na pri-
meira Epístola aos Coríntios, a liturgia da 
Semana Santa se refere à Paixão do Se-
nhor, proclamando que os tormentos por 
Ele sofridos transformaram-se em glória e 
esplendor. Ao triunfar sobre a morte e o 
pecado, Cristo Jesus comprou nossa salva-
ção, abrindo-nos de par em par as portas 
do Céu.

Foi esse, entretanto, o único objetivo do 
Salvador com seu supremo martírio? Não. 
Além de reparar as ofensas feitas ao Pai 
pelos pecados cometidos por suas criatu-
ras humanas, e de redimi-las, quis Jesus 
nos ensinar um novo caminho de amor a 
Deus: o oferecimento das próprias dores, 
chegando até o sacrifício da própria vida.

De fato, nada de grande se faz sem sa-
crifício. Experimentamos isso em nossa vi-
da quotidiana, profissional, doméstica e 
em nossa vida espiritual. É na aceitação 
da Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo que 
está a raiz de toda grande realização e de 
toda grande civilização. 

A Semana Santa nos traz excelente oca-
sião para refletirmos a respeito dos bene-
fícios da Paixão de Nosso Senhor. Apro-
veitemos para pedir a nosso Redentor, por 
intercessão de Nossa Senhora das Dores, 
que os méritos do seu preciosíssimo san-
gue derramado desçam sobre nós, de mo-
do que, ao enfrentarmos nossas dores 
quotidianas, tenhamos as mesmas forças 
com que Ele enfrentou as dores da Paixão.

A dor e o amor a Deus



Mons. João 
Scognamiglio 

Clá Dias, EP

O fundadOr cOmenta
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Círio Pascal na Basílica Nossa Senhora 
do Rosário (Caieiras, SP)

 noite que antecede o Domin-
go da Ressurreição do Senhor 

é marcada pela riquíssima cerimônia da 
Vigília Pascal, realizada em honra deste 
grandioso mistério.

O emotivo  contraste entre 
as trevas e o fogo

Na Sexta-Feira Santa, no alto da 
Cruz, Jesus proferia um grito lancinan-

te, indicativo da solidão que experimen-
tava na iminência da morte: “Meu Deus, 
meu Deus, por que Me abandonastes?” 
(Mc 15, 34). A morte de Cristo é simbo-
lizada nesta Vigília pela escuridão que 
envolve a igreja e seus arredores, apenas 
rasgada pela luz do fogo novo. 

O Círio Pascal — símbolo de Nosso 
Senhor — é aceso no fogo abençoado 
nesta noite, o qual  representa a divin-
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dade de Cristo, por cuja força, idêntica 
à do Pai, Ele Se ressuscitará a Si mesmo1 
de maneira fulgurante, ao unir nova-
mente sua Alma a seu Corpo agora glo-
rioso, e fazendo cessar o milagre negati-
vo pelo qual, desde o momento da En-
carnação, Ele quisera assumir um corpo 
padecente apesar de sua Alma estar na 
posse da visão beatífica.2 “A divindade, 
com efeito” — afirma São Leão Magno 
—, “que não se tinha retirado das duas 
substâncias que compunham o homem 
que ela havia assumido, reuniu por seu 
poder aquilo que seu poder havia sepa-
rado”.3

Vitória de Cristo sobre o 
pecado e a morte

As letras alfa e ômega, gravadas pe-
lo celebrante no Círio, recordam que 
Jesus é o princípio e o fim. D’Ele pro-
vém e n’Ele deve confluir toda a obra da 
criação: “Cristo ontem e hoje. Princípio 
e fim. Alfa e ômega. A Ele o tempo e a 
eternidade, a glória e o poder pelos sé-
culos sem fim. Amém”.4

Antes da Redenção, a humanidade 
jazia numa tremenda noite de trevas: as 
do pecado e da morte. Ora, Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, voltando à vida, nos 
trouxe a libertação completa, transmi-
tindo-nos sua própria luz, assim como 
a chama do Círio Pascal, acesa a par-
tir do fogo sagrado, vai sucessivamente 
acendendo as velas que os fiéis portam 
apagadas desde o início da celebração 
litúrgica, para significar que Jesus é a 
Luz do mundo e quem O segue “não 

andará em trevas, mas terá a luz da vi-
da” (Jo 8, 12).

Se não tivesse Nosso Senhor Jesus 
Cristo ressuscitado e instaurado o re-
gime da graça, não haveria esperan-
ça verdadeira nesta vida, como o de-
clara São Paulo de forma taxativa: “se 
Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé” 
(I Cor 15, 17). Deste modo, encontra-
mos forças para enfrentar como um epi-
sódio transitório os tormentos da morte, 
pois, considerando-a em função da eter-
nidade, o tempo que medeia entre ela 
e a ressurreição é nada. “Sabemos” — 
como diz São João — “que, quando is-
to se manifestar, seremos semelhantes a 
Deus, porquanto O veremos como Ele 
é” (I Jo 3, 2). A prova de que Ele nos 
ressuscitará para a glória ao voltar no 
fim do mundo, se morrermos na graça 
de Deus, está na própria Ressurreição 
d’Ele, simbolizada pelo Círio Pascal.

1 Cf. SÃO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teo-
lógica, III, q.53, a.4, ad 1.

2 Cf. Idem, q.14, a.1, ad 2.
3 SÃO LEÃO MAGNO. De Resurrectione Do-

mini. Sermo I, hom.58 [LXXI], n.2. In: Ser-
mons. Paris: Du Cerf, 1961, v.III, p.125.

4 VIGÍLIA PASCAL. Bênção do fogo e prepa-
ração do círio. In: MISSAL ROMANO. Trad. 
Portuguesa da 2a. edição típica para o Brasil 
realizada e publicada pela CNBB com acrés-
cimos aprovados pela Sé Apostólica. 9.ed. 
São Paulo: Paulus, 2004, p.272.

(Resumo do artigo publicado na Revista 
Arautos do Evangelho nº 171)
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Na tarde do dia 25 de dezembro, dezenas de participantes e 
coordenadores do Apostolado do Oratório, juntamente com três 
sacerdotes, religiosos e terciários dos Arautos do Evangelho come-
moraram o Natal com os idosos do Lar Nossa Senhora das Graças, 
em Jundiaí/SP.

Natal com os idosos
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O Coral entoou cânticos 
 natalinos para os idosos e a 

Imagem de Nossa Senhora foi 
coroada em bela cerimônia.

Os idosos do Lar Nossa 
Senhora das Graças, em 

Jundiaí/SP, se encantaram 
com a visita das imagens 

do Menino Jesus e de 
Nossa Senhora de Fátima, 
que foram levadas pelas 
famílias participantes do 
Apostolado do Oratório.



– 8 –

15 anos do Apostolado do Oratório em Pinheiro, MA
Quando o Apostolado do Ora-

tório tinha somente um ano de 
fundação, foi lançada a semente 
de evangelização em uma diocese 
distante, que vem dando frutos até 
hoje.

Rodrigo Pereira, Supervisor 
Diocesano do Apostolado do Ora-
tório, nos escreve uma carta con-
tando como foi a Missa de come-
moração desse aniversário:

Prezados irmãos, Salve Maria!
No dia 8 de dezembro de 2001, 

Festa da Imaculada Conceição, 

chegava em Pinheiro o primeiro 
oratório, e no dia seguinte, dia 9, 
foi abençoado pelo nosso Bispo 
Emérito Dom Ricardo. E hoje, ao 
celebrarmos 15 anos de Funda-
ção desse Apostolado, nós temos 
61 grupos do Oratório formados, 
distribuídos em quatro paró-
quias.

Hoje estamos rezando, lou-
vando e agradecendo a Deus pela 
intercessão de Maria Santíssima, 
neste ano mariano, por tantas 
graças e objetivos alcançados.

A Paróquia de Santo Inácio de Loyola, em 
Pinheiro/MA, ficou cheia de fiéis e devotos 
de Maria que foram celebrar os 15 anos do 
Apostolado do Oratório na Diocese.
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15 anos do Apostolado do Oratório em Pinheiro, MA

Procissão noturna à luz 
de velas, para recitação do terço.

O supervisor Rodrigo Pereira

dirige suas palavras
Entrada solene da imagem de Nossa Senhora de Fátima na igreja



São Patrício,
Apóstolo da Irlanda

N ascido na antiga Britânia por 
volta do ano 387, a existên-
cia de São Patrício teria sido 

tranquila se um bando de corsários irlan-
deses não o tivesse sequestrado quando 
tinha por volta de 16 anos.

Levado como escravo para a misterio-
sa ilha vizinha, por seis anos pastoreou 
o gado de um sacerdote druida, perío-
do que lhe serviu de preparação para sua 
missão evangelizadora: dominou a língua 
nativa, familiarizou-se com a índole do 
povo e tornou-se perito conhecedor das 
perfídias do culto pagão.

Certo dia, ouviu no fundo de sua al-
ma uma voz imperativa: “Veja, o seu bar-
co está pronto”.1 Reconhecendo nela uma 
ordem divina, Patrício pôs-se a caminho, 
percorrendo enorme distância até o lito-
ral, em busca de uma embarcação que o 
reconduzisse à pátria. Depois de inúme-
ras peripécias aportou, afinal, na Britânia.

Ir. Elizabeth Veronica MacDonald, EP

São Patrício (Basílica 
de São Patrício, Montreal) 
e paisagem da Irlanda
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Contando pouco mais de vinte anos, o 
jovem britânico entrou para a vida religio-
sa. Mais tarde viajou para Roma onde re-
cebeu do Papa São Celestino I o mandato 
de pregar o Evangelho na Irlanda e foi or-
denado Bispo, pouco antes de partir. 

A ordem do Sumo Pontífice foi acolhi-
da com alegria por Patrício.

O santo Bispo desembarcou junto à 
atual Dublin, provavelmente no ano 432. 
Tinha por missão uma epopeia evange-
lizadora sem precedentes: era um Bis-
po itinerante empenhado em converter 
um povo inteiro. Começou pelas aldeias 
costeiras, obtendo já no início notáveis 

conversões que muito o satisfizeram. 
As pessoas de bem deixavam-se con-
quistar pelo espírito de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que viam personificado 
em São Patrício. 

Depois, adentrou-se na ilha a fim de 
revelar as verdades cristãs ao maior nú-

mero possível de habitantes da ilha. Es-
colheu para isto a celebração pagã anu-

al chamada Fogo dos Baals, que naquele 
ano de 433 coincidia com a Vigília Pascal.

A população, convocada pelo rei Lao-
ghaire, afluía à colina de Tara: sacerdotes, 
oficiais da corte e chefes, acompanhados 
cada qual por representantes de seus res-
pectivos clãs. E nas encostas se apinhava 
o povo. Decidido estava Patrício a jogar 
o tudo pelo tudo: se seu empreendimento 
tivesse êxito, aquelas almas se abririam à 
sua pregação; se fracassasse, corria o risco 
de se tornar mártir.

O Santo chegou acompanhado de um 
pugilo de cristãos e subiu a colina de Sla-
ne, oposta à de Tara, mas à vista uma da 
outra, e acendeu o fogo Pascal. 

Levantou-se na colina de Tara um co-
letivo brado de indignação: quem tive-

ra a audácia de acender um fogo na noi-
te sagrada dos Baals, coisa expressamente 
proibida? 

O rei enviou mensageiros para trazer 
o infrator e apresentá-lo à grande assem-
bleia. Patrício se deixou conduzir com do-
cilidade e lhes expôs em poucas palavras, 
mas com muita autoridade, as verdades 
da Fé. Deu-se, então, um grande enfren-
tamento entre o sacerdote de Cristo e os 
druidas, que se prolongou por alguns dias. 

Naquela Páscoa converteram-se, entre 
outros, vários membros da família real e o 
chefe dos bardos. As portas para a prega-
ção do Evangelho estavam abertas.

Dali em diante, o desenrolar dos fa-
tos vem marcado pelo perfume inocente 
das graças primaveris. A Irlanda se tor-
nou uma nação de Fé pujante, fruto de 
uma conversão radical. Patrício, pai e pas-
tor do povo, vive agora cercado de jovens 
neocristãos. Com um delicado trevo nas 
mãos expunha-lhes o mistério da Santíssi-
ma Trindade e constatava, admirado, uma 
grande afluência de almas desejosas de as-
sumir os conselhos evangélicos.

A história comprova o triunfo de Cris-
to nesta nação, que se tornaria foco de ir-
radiação da Fé para a Europa, graças a 
São Patrício. “Depois de trinta e três anos 
de apostolado, ele faleceu, deixando a Ir-
landa quase toda convertida e, ademais, 
repleta de escolas e comunidades, desti-
nadas a ser berço de missionários para o 
Ocidente”.2São Patrício,

Apóstolo da Irlanda 1 SÃO PATRÍCIO. Confession, n.12. In: BIE-
LER, Ludwig (Ed.). The Works of St.  Patrick. 
London: Longmans, Green and Co., 1953, p. 26.

2 MONTALEMBERT, Charles Forbes René de. 
The Monks of the West, From St. Benedict to 
St. Bernard. Boston: Patrick Donahoe, 1872, 
v. I, p 545
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O testemunho dos romeiros 
Depois da 8ª Peregrinação Anual do Apostolado do Oratório a 

Aparecida, realizada nos dias 12 e 13 de agosto de 2016, 
vários grupos do oratório também foram visitar a Basílica Nossa 

Senhora do Rosário, dos Arautos do Evangelho, em Caieiras 
(SP). Nesta ocasião o Padre Celso Alexandre, Pároco da 

Catedral Senhor Bom Jesus de Ourinhos/SP e Maria de Fátima, 
Supervisora do Apostolado do Oratório na mesma 

cidade, gravaram dois testemunhos que publicamos aqui.

Missa e coroação da imagem 
de Nossa Senhora de Fátima 
na Catedral de Ourinhos (SP)
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Padre Celso Alexandre, Pároco 
da Catedral de Ourinhos/SP:

Nós estamos aqui no Santuário Nos-
sa Senhora do Rosário com um grupo de 
56 pessoas de Ourinhos. Primeiramente 
para agradecer tantas graças concedidas 
por meio de Nossa Senhora à nossa ci-
dade e Diocese. Uma das grandes gra-
ças recebidas é que nós temos 42 Orató-
rios, presentes em toda a cidade. Temos 
um total de 1.260 famílias que todos os 
meses recebem a visita de Nossa Senhora 
em suas casas e rezam o terço. Essa é, de 
fato, uma das grandes graças que temos 
recebido com o Apostolado do Oratório 
em Ourinhos. E hoje nós estamos aqui, 
neste Santuário, para agradecer a inter-
cessão de Nossa Senhora junto ao nosso 
povo ourinhense. 

Maria de Fátima, Supervisora 
do Apostolado do Oratório 

na cidade de Ourinhos:
Estou feliz e grata por ter participado 

da Romaria a Nossa Senhora Aparecida, 
junto com a comitiva de Ourinhos e de-
pois ter tido a oportunidade de visitar a 
Basílica dos Arautos do Evangelho. As-

sim visitamos, na mesma romaria de dois 
dias, a Casa da Mãe Aparecida e a Casa 
da Mãe Nossa Senhora de Fátima. 

Nossa Senhora tem derramado imen-
sas graças na vida de minha família e de 
todos os participantes do Apostolado do 
Oratório. E a maior graça que eu rece-
bi é ter sido escolhida para ser Supervi-
sora e Coordenadora do Oratório, por-
que Ela me aceitou e confiou em mim. 
E a gente procura fazer o melhor, pa-
ra que realmente os Oratórios de Nos-
sa Senhora visitem as casas. Este traba-
lho só é possível realizar junto com toda 
a equipe de coordenadores. Cuidamos 
com carinho do Apostolado do Orató-
rio, assim como Maria, Nossa Mãe, cui-
da da gente. 

Eu só falo uma coisa: até hoje não há 
uma graça que eu tenha pedido a Maria 
Santíssima e que não me tenha sido con-
cedida. E também posso afirmar isto de to-
dos os participantes, pois nas nossas Mis-
sas a gente faz troca de testemunhos e fica 
evidente como Maria cuida de seus filhos.

O que queremos, em nossa caminha-
da, é estarmos cada vez mais preparadas 
para servir Jesus, por meio de Maria. Eu 
agradeço imensamente a Nossa Senhora  
a todos os Arautos do Evangelho.



Os pastorinhos 
de Fátima

a Palavra dO SacerdOte
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Pe. Antônio Guerra, EP

Assistente Espiritual do Apostolado do Oratório

Ao nos aproximarmos do centenário das aparições de Fátima, gostaria de compartilhar aqui, com os ami-
gos do Apostolado do Oratório, alguns trechos de uma entrevista que o Pe. Luíz Kondor, (1928-2009), Vice 
Postulador da causa de canonização dos Beatos Francisco e Jacinta de Fátima, concedeu à Revista Arautos 
do Evangelho, em fevereiro de 2004. Tenho certeza de que os leitores se encantarão com alguns pequenos fa-
tos da vida dos pastorinhos de Fátima:

“As aparições do Anjo e de Nossa Senhora a estas crianças têm detalhes desconhecidos para muita gente. 
Por exemplo, dizem os livros que Lúcia via, ouvia e falava com Nossa Senhora; Jacinta via e ouvia, mas não 
falava, e Francisco só via. Contudo, não é bem assim. Francisco também ouviu o que o Anjo e Nossa Senhora 
disseram, mas não entendeu o significado daquelas palavras. O mesmo aconteceu, por vezes, à Jacinta. Nar-
ro, a este propósito, dois casos pitorescos.

“Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo inteiro. Segundo contou recente-
mente a Irmã Lúcia em minha presença, um dia o Francisco, com a sua ‘grande sabedoria’, veio dizer-lhe: ‘Ó 
Lúcia, já sei o que quer dizer Rússia. É que o tio Joaquim tem uma mula chamada Russa...’

“Jacinta, conversando mais tarde com um sacerdote em Lisboa, disse: ‘Padre, o mal que leva as pessoas 
ao inferno é o pecado da carne. Então, acho que toda a minha família vai para o Céu. Nós quase nunca co-
memos carne, só peixe!’

“Sem terem entendido as grandes verdades, estas crianças transmitiram-nos algo muito profundo. Segun-
do os professores da Universidade Gregoriana, esta é a maior prova da autenticidade de toda a mensagem 
de Nossa Senhora e do Anjo.

“Porém, cada qual dos pastorinhos tem o seu carisma. Jacinta foi uma menina que se dedicou à oração 
e teve uma caridade muito grande, com uma vida de sacrifícios para salvar os pecadores, para evitar que as 
almas caiam no inferno. Por exemplo, ela sofreu pelo Santo Padre explicitamente, e os outros não.

“Francisco não queria sequer pensar no inferno, muito menos nos demônios. Certa vez, quando estava em 
meditação, pois era um autêntico místico, viu-se lutando contra o diabo. Ele pôs-se a rezar e pensou na triste-
za que o pecado provoca em Deus, Nosso Senhor. Ele, por exemplo, sentia a realidade do pecado, com uma 
profundidade inteiramente mística. Em momentos de contemplação, costumava falar com Jesus. Por aí se vê 
a grandeza da alma de Francisco. 

“Quanto a Lúcia, Nossa Senhora disse: ‘Eu venho buscar o Francisco e a Jacinta primeiro. Tu ficarás mais 
tempo para difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria’. Mas, ela nunca imaginaria chegar aos 96 
anos...” (Cf. Revista Arautos do Evangelho, nº 26, pp 14 a 16)
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9ª Peregrinação Nacional do 
Apostolado do Oratório

11-12 de Agosto de 2017
Santuário Nacional de Aparecida

Organize 

o seu grupo de 

 viagem!

300 anos de Nossa Senhora Aparecida

13 de maio de 2017 
100 anos das aparições de Fátima

Organize a celebração do 
dia 13 de Maio em sua paróquia 
e nos envie as fotografias para 
publicarmos em nosso boletim 

e em nosso blog!
oratorio.secretaria@arautos.com.br
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oenhor Jesus, Varão das dores, 
em vossa Alma e em vosso 

Corpo sofrestes tudo quanto é dado a 
um homem sofrer. Contemplo vosso 
cadáver descido do patíbulo, vossa 
humanidade como que aniquilada, e 
vosso Sangue infinitamente precioso 
vertido até a última gota ao longo da 
Paixão. Pelo mérito infinito de vosso 
preciosíssimo Sangue, dai à nossa  
inteligência a clareza necessária 
para compreender o papel da dor, e 

à nossa vontade a força para amá-la 
com todas as veras de nossas almas. 
É só pela compreensão do papel 
da dor e do mistério da Cruz que a 
humanidade pode salvar-se da crise 
tremenda em que está afundando e 
das penas eternas que aguardam os 
que até o último momento perma-
necerem fechados ao vosso convite 
para trilhar convosco a via dolorosa.

(Plinio Corrêa de Oliveira)


