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Aparecida,
300 anos de Bênçãos
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São José, 
quem o conhece?

Ao longo de diversos 
estudos sobre São José, 
Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias, EP, deu-se conta 
de quão desconhecido é 
esse extraordinário Santo, 
surgindo em seu interior 
o veemente desejo de 
escrever este livro que 
mostra a autêntica 
fisionomia moral do 
casto Esposo de Maria.

Capa dura, 24x16cm, 462 páginas
R$ 34,90

Aproveite a oferta de lançamento 
e adquira já o seu exemplar!
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Encomende hoje mesmo pela Internet:
www.lumencatolica.com.br/livros/sao-jose

ou pelo telefone: (11) 2971-9040
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de Fiéis de Direito Pontifício

Para sermos filhos e filhas perfeitos de 
Deus, a melhor forma é a devoção a Nossa 
Senhora, capaz de indicar o caminho segu-
ro a Jesus Cristo. 

Em entrevista à TV Arautos, por oca-
sião da 8ª Peregrinação Nacional do Apos-
tolado do Oratório a Aparecida, no ano de 
2016, o Cardeal Raymundo Damasceno 
Assis, na ocasião Arcebispo de Aparecida, 
afirmou: 

“O apostolado de promover a devoção a 
Nossa Senhora é sempre muito bem-vindo, 
porque é através de Maria que nós chega-
mos a Jesus: ‘Ad Iesum per Mariam – a Je-
sus por Maria’. De modo que a nossa Mãe 
do Céu deseja que nos tornemos, cada um 
de nós, filhos e filhas de Deus cada vez 
mais perfeitos, discípulos e missionários de 
seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo”.

A figura de Nossa Senhora como Media-
neira é uma das mais belas glórias de Deus: 
Maria é o meio seguro, desejado e estabe-
lecido por Deus, para se chegar até seu Co-
ração. Quem A despreza, a Deus despreza. 
Quem por Ela entra, chega até Ele, pois foi 
Ele mesmo quem A constituiu para nós co-
mo Porta do Céu, aberta até para os peca-
dores, desde que saibam passar por Ela.

A Jesus por 
 Maria
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o enviar seu Filho ao mundo, 
o Pai bem sabia que Ele esta-

ria cercado do ódio desenfreado e mortal 
dos maus, como evidenciará o sangren-
to episódio do martírio dos Santos Ino-
centes ordenado por Herodes. Entretan-
to, não O fez nascer num inexpugnável 
castelo construído sobre a rocha, não O 
muniu de exércitos numerosos e discipli-
nados, nem Lhe concedeu uma compa-
nhia de guardas que O escoltassem. As 
soluções de Deus são sempre mais belas!

O pequeno Jesus já estava amparado 
pelo afeto da melhor das mães, mas pa-

ra defendê-Lo de tantos riscos um só ho-
mem foi escolhido: José, a quem o pró-
prio Padre Eterno elegeu para ser, nesta 
terra, o pai virginal de Jesus. Ele será o 
braço forte do Todo-Poderoso para cus-
todiar e salvar dos mais variados perigos 
o Filho de Deus e sua Mãe Santíssima. 

Por isso, São José foi um varão dotado 
de altíssima sabedoria, de vigor indomá-
vel e de ilibada inocência. Ninguém, em 
toda a História, aliou como ele a mais fi-
na esperteza à mais íntegra pureza, cons-
tituindo-se em peça-chave da vitória do 
bem sobre o mal.
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Alma ardente e contemplativa, 
mas impregnada de carinho

Não conhecemos uma apresentação 
do perfil moral de São José mais apro-
priada a introduzir o leitor no estudo 
da vida, das virtudes e dos excepcionais 
dons do casto esposo de Nossa Senhora, 
que a descrição feita por Plinio Corrêa 
de Oliveira:

"Casado com Aquela que é chama-
da de o Espelho da Justiça, pai adoti-
vo do Leão de Judá, São José devia ser 
um modelo de fisionomia sapiencial, de 
castidade e de força. Um homem firme, 
cheio de inteligência e critério, capaz de 
tomar conta do segredo de Deus. Uma 
alma de fogo, ardente, contemplativa, 
mas também impregnada de carinho. 

"Descendia da mais augusta dinastia 
que já houve no mundo, isto é, a de Da-
vi. Como príncipe, conhecia também a 
missão de que estava imbuído, e a cum-
priu de forma magnífica, contribuindo 
para a preservação, defesa e glorificação 
terrena de Nosso Senhor Jesus Cristo.

"Em suas mãos confiara o Padre 
Eterno esse tesouro, o maior que jamais 
houve e haverá na História do univer-
so! E tais mãos só podiam ser as de um 
autêntico chefe e dirigente, um homem 
de grande prudência e de profundo dis-
cernimento, bem como de elevado afe-
to, para cercar da meiguice adorativa e 
veneradora necessária o Filho de Deus 
humanado. 

"Ao mesmo tempo, um homem pron-
to para enfrentar, com perspicácia e fir-
meza, qualquer dificuldade que se lhe 
apresentasse: fossem as de índole espiri-
tual e interior, fossem as originadas pe-
las perseguições dos adversários de Nos-
so Senhor […], tornando-se o cavaleiro-

modelo na proteção do Rei dos reis e Se-
nhor dos senhores".1

O maior Santo da História

Caro leitor, no livro "São José: quem 
o conhece?" desejamos apresentar-lhe 
o genuíno perfil do grande Patriarca da 
Igreja, a fim de fomentar, com toda a 
ênfase, a autêntica devoção em relação 
à sua extraordinária figura. São José foi 
um herói insuperável, um verdadeiro 
Cruzado da Luz; em síntese, o homem 
de confiança da Santíssima Trindade. Sua 
força está profundamente ligada à sua 
virgindade, pois a pureza íntegra é a úni-
ca capaz de originar no coração humano 
as energias necessárias para enfrentar as 
dificuldades com ânimo resoluto e total 
certeza da vitória. 

Sem dúvida, São José é o maior San-
to da História, dotado com uma vocação 
mais alta que a dos Apóstolos e a de São 
João Batista, como apontam autores aba-
lizados.2 Esta afirmação se apoia no fato 
de o ministério de São José estar intima-
mente unido à Pessoa e missão redentora 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tal proxi-
midade com Deus feito Homem permi-
tiu-lhe beneficiar-se como ninguém, de-
pois de Nossa Senhora, dos efeitos da 
Encarnação, tendo sido santificado de 
forma superabundante por esse Menino 
Divino que – embora São José não tenha 
concorrido para sua geração natural – o 
chamaria de pai.

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. São José, 
esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. In: Dr. 
Plinio. São Paulo. Ano II. N.12 (Mar., 1999); 
p.14-15; 17.
2 Cf. SUÁREZ, SJ, Francisco. Misterios de la 
vida de Cristo. Disp.VIII, sec.1- 2. In: Obras. 
Madrid: BAC, 1948, t.III, p.261-281.



– 6 –

Cursos preparatórios 
para a Consagração a 

Nossa Senhora

Abertura do Curso 
em Caeté (MG) por 
ocasião da Tarde  de 
Louvor com Maria

Pode-se dizer que uma das graças do 
momento, verdadeiro sinal dos tempos, 
tem sido a Consagração a Nossa Senho-
ra segundo o método de São Luís Maria 
Grignion de Montfort. Atraído pela espi-
ritualidade do grande santo mariano, um 
número cada vez maior de pessoas vem 
procurando assim unir-se mais à Santís-
sima Virgem como filhos e escravos de 
amor, para, desse modo, mais perfeita-
mente pertencerem ao seu Divino Filho.

Sensíveis a esse movimento da graça, 
os Arautos do Evangelho vêm promoven-
do e incentivando por todo o Brasil os 
cursos preparatórios para essa consagra-

Ir. Alcídio 
Miranda, EP
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Expositores explicam, em encontros 
sucessivos, os principais trechos 

do "Tratado da Verdadeira Devoção à 
 Santíssima Virgem", de São Luís Grignion

Santa Cruz das 

Palmeiras (SP)

A alegria de terem se consagrado!
Salto de Pirapora (SP)

Jacarezinho (PR)

ção, cujos copiosos frutos já se fazem sen-
tir pelo afervoramento da vida cristã, uma 
frequência mais assídua aos sacramentos e, 
como consequência, um desejo de apos-
tolado, ou seja, de transmitir a outros as 
graças com que foram favorecidos.

Vemos assim que por esse meio, en-
tre outros, Nossa Senhora vai firmemente 
abrindo caminho para a realização de sua 
grande promessa em Fátima: “Por fim o 
meu Imaculado Coração Triunfará”.



Uma devoção que cresce em todo o Brasil
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O número de fiéis que deseja consa-
grar-se a Nossa Senhora em todo o Brasil é 
cada vez maior. 

Em Cuiabá, 80 pessoas formalizaram 
sua entrega nas mãos da Santíssima Vir-
gem na Catedral, no dia 29 de abril. Na 

cerimônia realizada em Joinville, também 
na Catedral, reuniram-se fiéis de diversas 
paróquias, somando o número de 445 
consagrandos. Em Salvador, 38 fiéis se 
consagraram no Primeiro Sábado de julho 
na Casa dos Arautos  e quase 200 no fim 

Joinville (SC)

Campo Grande (MS)

Mairiporã (SP)

Salvador (BA)



Uma devoção que cresce em todo o Brasil
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de semana seguinte, na Paróquia Nossa 
Senhora do Resgate.

No dia 31 de maio, mais de 100 fi-
éis da Comunidade São Domingos Sávio 
se consagraram em Campo Grande. Em 
Mairiporã (SP), mais uma cerimônia de 

consagração teve lugar na Capela Nos-
sa Senhora de Lourdes. E na Paróquia 
Santa Rita de Cássia, em São Paulo, os 
consagrandos foram preparados com um 
curso ministrado pelos cooperadores dos 
Arautos.

Cuiabá (MT)

São Paulo (SP)
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Os pescadores 
encontram a imagem 

no Rio Paraíba

stamos celebrando os 300 anos de 
Nossa Senhora Aparecida! Em ou-

tubro de 1717 a pequena imagem de ter-
racota de Nossa Senhora da Conceição 
apareceu nas redes de três pescadores, 
nas águas do Rio Paraíba.

De acordo com as crônicas, o Conde 
de Assumar, Governador de São Pau-

Pe. Lourenço 
Ferronatto, EP
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lo e Minas Gerais, no meio de uma via-
gem, passou por Guaratinguetá entre os 
dias 17 e 30 de outubro de 1717. 

Era preciso preparar os banquetes de 
recepção para a autoridade. Os pesca-
dores Domingos Alves Garcia, seu filho 
João Alves e Filipe Pedroso foram então 
buscar os alimentos para o banquete, no 
Rio Paraíba.

Porém, por mais que eles lançassem 
as redes, os peixes não apareciam... O 
que apareceu na rede foi uma imagem 
de Nossa Senhora da Imaculada Con-
ceição – primeiro o corpo e, em seguida, 
a cabeça. Depois de guardarem dentro 
do barco a pequena imagem, eles conti-
nuaram pescando. 

Com surpresa, os peixes começaram 
a encher as redes, e eram tantos que o 
barco quase afundou. Os piedosos pes-
cadores atribuíram essa pesca milagro-
sa à presença da imagem da Imaculada 
Conceição, aparecida no fundo do Rio 
Paraíba.

Filipe Pedroso, por ser o pescador 
mais velho, levou a imagem para sua 
casa e a colocou em um pequeno altar 
improvisado, onde toda a família e vi-
zinhos começaram a rezar. Numa certa 
noite, durante a oração, as duas velas ao 
lado da imagem se apagaram, sem que 
ninguém as soprasse e, em seguida, se 
acenderam, sem que ninguém colocas-
se fogo nelas. 

Esse foi o primeiro dos incontáveis 
milagres operados por Nossa Senhora 
Aparecida.

A fama dos milagres percorreu diver-
sas regiões do Brasil, e os romeiros co-
meçaram a acorrer de todas as cidades 
em busca da Senhora Aparecida. A fa-

mília construiu então um pequeno ora-
tório para acolher os devotos. 

Depois do oratório, a imagem foi le-
vada para uma capela, construída pelo 
vigário de Guaratinguetá. Mais tarde foi 
feita uma igreja maior – a atual Basíli-
ca Velha – para acolher os numerosos 
fiéis. Hoje em dia, a Basílica-Santuário 
de Nossa Senhora Aparecida é um dos 
grandes templos do mundo e acolhe mi-
lhões de peregrinos todos os anos.

Ao longo destes 300 anos a Virgem 
e Mãe Aparecida derramou incontáveis 
graças e bênçãos sobre os seus filhos 
brasileiros. Prova desta maternal prote-
ção está na Sala das Promessas do San-
tuário Nacional. Lá encontramos milha-
res e milhares de ex-votos em sinal de 
gratidão pelos milagres realizados.

Neste tricentenário nosso País passa 
por graves crises. Peçamos que Maria 
não nos abandone. Conforme o tradi-
cional Hino, rezemos: “Protegei a nossa 
pátria, ó Senhora Aparecida!”.

O primeiro milagre: as velas se  
apagaram e se acenderam sozinhas
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Como vocês conheceram os 
Arautos do Evangelho?

Edson e Cristina: Nós conhecemos os 
Arautos do Evangelho pela Internet: fi-
zemos uma pesquisa, entramos em con-
tato e começamos a participar.

 Por que vocês começaram a 
participar do Curso de Consagração 
a Jesus, pelas mãos de Maria, 
segundo o método de São Luís 
Maria Grignion de Montfort?

Edson e Cristina: Nós já tínhamos 
em nosso coração o desejo de fazer a 
consagração a Nossa Senhora. Então, 
quando nos foi apresentado o método 
de São Luís Maria e nos deram a possi-
bilidade de fazer o curso, nós aceitamos 
com alegria.

Qual e o papel da devoção a Nossa 
Senhora na vida da sua família?

Cristina: Maria tem um papel essen-
cial em nossas vidas. Nós já tínhamos 
uma especial devoção a Ela, pois o Ed-
son faz aniversário no dia 13 de Maio; 
e eu sempre tive muito carinho a Nossa 
Senhora, com o título de Nossa Senhora 
das Graças. Depois da consagração nos-
sos filhos também têm um olhar diferen-
ciado e nossa família mudou muito e pa-
ra melhor, fortalecendo nosso convívio 

e devoção. Até na escola as crianças co-
mentam sobre Nossa Senhora e sobre os 
Arautos.

Por que fazer a consagração a 
Jesus pelas mãos de Maria?

Edson e Cristina: Fazer a Consagra-
ção é depositar nas santas mãos de Nos-
sa Senhora a vida que o Senhor nos con-
cedeu. Ao nos consagrarmos, permitimos 
que Nossa Senhora nos ensine; deixamos 
que Ela nos conduza no caminho do Se-
nhor, rumo à eternidade. Por isso somos 
livres escravos de amor de Nossa Senhora.

Qual a importância da 
oração em família?

Edson e Cristina: A oração é de fun-
damental importância para a família, 
pois nos fortalece, une e traz paz para a 
nossa Igreja Doméstica. Por meio da ora-
ção educamos nossos filhos, pois está es-
crito na Santa Bíblia, que o próprio Deus 
diz ao povo de Israel: "Deveis contar es-
ses fatos aos vossos filhos, aos filhos dos 
teus filhos e a todas as gerações". 

 Qual o papel da formação 
religiosa na educação dos filhos?

 Edson e Cristina: Para que nossos fi-
lhos possam viver em meio à sociedade 
de hoje, onde tudo é descartável e onde 

Edson e Cristina Ribeiro de Mendonça 
(São Paulo-SP)

O casal e seus três filhos fizeram a Consagração a 
Jesus pelas mãos de Maria, segundo o método de 

São Luís  Grignion de Montfort, em julho de 2016.
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há muitos critérios para ser importante, a 
educação religiosa é fundamental. Uma 
boa formação cristã é um grande dife-
rencial para que nossos filhos ajudem a 
mudar a sociedade no futuro. Precisa-
mos que os jovens tenham o devido res-
peito aos princípios morais e cristãos, co-
mo amor, valor à vida e principalmente 
fé em Deus, Senhor e Autor de tudo.

O que vocês diriam para 
outras famílias que ainda não 
fizeram a Consagração?

 Edson e Cristina: Nós perguntaría-
mos: “Vocês querem mudanças nas suas 
vidas? Se estão procurando a felicidade 
em coisas e pessoas, vocês estão perden-
do tempo. Venham viver o extraordiná-
rio”. Ou então: “Quer ser feliz e com-
pleto? Faça a consagração e você viverá 
plenamente”.

Gostariam de acrescentar 
mais alguma coisa?

 Edson: Gostaríamos de acrescentar 
um pequeno testemunho. Quando co-

meçamos a fazer o Curso da 
Consagração, sofremos mui-
tas provações. Fomos engana-
dos e roubados na compra de 
um carro, tivemos que conti-
nuar o curso com transporte 
público e gastávamos 2h30 só 
para ir. Na volta conseguía-
mos carona até o Metrô, di-
minuindo um pouco o tempo 
de chegada em casa à noite. 

Às vésperas da consagra-
ção, minha esposa sentiu for-
tes dores no abdómen e foi 
submetida a vários exames e 
diagnosticada com câncer no 

ovário. Seria preciso fazer uma cirurgia 
de emergência, nossa família permane-
ceu em oração e o médico desistiu da ci-
rurgia, e no segundo dia de internação 
as dores cederam e ela recebeu alta. Po-
rém, o câncer ainda estava lá... Em lá-
grimas e sem chão, mas confiantes em 
Deus, terminamos a preparação para a 
Consagração e no ato de consagrar en-
tregamos tudo a Deus: nada mais nos 
pertencia, nada mesmo. Não murmura-
mos em nenhum momento, apenas re-
závamos o terço e agradecíamos. 

A Cristina continuou a ter dores, fez 
exames e a equipe médica decidiu reali-
zar a cirurgia em dezembro. Mas Nos-
sa Senhora nos ajudou e nas vésperas da 
cirurgia a equipe medica não sabia res-
ponder como o tumor havia desapareci-
do. A cirurgia foi cancelada e a Cristi-
na recebeu alta. Agora ela tem que fa-
zer exames de 6 em 6 meses, para ob-
servação. 

Que tudo seja para maior honra e 
glória de Nosso Senhor, pelas mãos de 
Nossa Senhora.

O casal e os 3 filhos no dia da Consagração
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Você sabia?

O
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 “amém”, que expressa a adesão 
do fiel ao que acaba de ser pro-

clamado, conclui quase todas as pre-
ces cristãs, inclusive o Pai-Nosso. Ora, 
quando rezada dentro da Santa Missa, 
a chamada Oração Dominical não ter-
mina com tal palavra.

Por que está ela excluída neste caso 
concreto? Pelo fato de termos, logo a 
seguir, um embolismo, isto é, um acrés-
cimo, que desenvolve a última frase da 
oração: “livrai-nos do mal”. Após pro-

nunciá-la, o celebrante, mantendo as 
mãos estendidas, prossegue: “Livrai-nos 
de todos os males, ó Pai, e dai-nos ho-
je a vossa paz. Ajudados pela vossa mi-
sericórdia, sejamos sempre livres do pe-
cado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador”. E 
os fiéis respondem com a antiquíssima 
aclamação, utilizada desde os primei-
ros tempos da Igreja: “Vosso é o reino, o 
poder e a glória para sempre”.

Por que na Missa não se diz “amém” 
no final do Pai-Nosso?
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Pe. Antônio Guerra, EP

Assistente Espiritual do Apostolado do Oratório

a Palavra dO SacerdOte

O “Tratado” e a 
Consagração
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Deus tudo pode, e basta-Se a Si mesmo. Ele não precisava de Maria para fazer 
cumprir os seus desígnios; ainda assim, ELE QUIS fazer uso dessa humilde Senho-
ra para trazer ao mundo o seu Filho, e para fazer chegar a nós a sua graça e salvação.

Por isso, entregando nossa vida nas mãos de Maria, podemos mais facilmente ser 
conduzidos a Cristo. São Luís Maria Grignion de Montfort entendeu isso de forma mui-
to profunda, e escreveu um livro precioso, o  “Tratado da Verdadeira Devoção à San-
tíssima Virgem”, onde nos propõe a consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa 
Senhora.

Depois de escrito, o “Tratado” permaneceu desconhecido por mais de um século. 
Quase por acaso, foi descoberto em 1842 e foi publicado no ano seguinte. Desde en-
tão, mantém sua popularidade e vigor. 

O “Tratado” recebeu a aprovação do Papa Pio IX em 1853, e, depois dele, muitos 
outros papas também o fizeram. São João Paulo II, em especial, se consagrou a Nossa 
Senhora segundo esse método.

“Houve um momento no qual de certa forma pus em questão o meu culto por Maria 
considerando que ele, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a su-
premacia do culto devido a Cristo. Então serviu-me de ajuda o livro de São Luís Maria 
Grignion de Montfort com o título ‘Tratado da Verdadeira devoção à Santíssima Vir-
gem’. Encontrei nele a resposta às minhas perplexidades. Sim, Maria aproxima-nos 
de Cristo, conduz-nos a Ele, com a condição de que se viva o seu mistério em Cristo.” 
(São João Paulo II, Dom e Mistério)

Em um mundo em que somos tentados a ser escravos do dinheiro, dos prazeres, 
do orgulho, das ideologias e dos vícios, São Luís, em seu “Tratado”, nos ensina a ser-
mos escravos de Jesus em Maria. Essa, bem diferente das outras, é uma escravidão que 
conduz à verdadeira liberdade.

Os integrantes dos Grupos do Apostolado do Oratório poderão encomendar o livro 
com o resumo do “Tratado”, editado pela Associação Católica Nossa Senhora de Fáti-
ma, pelo telefone (11) 2971-9040. 

Recomendamos a todos esta importante e piedosa leitura.
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Oração a 
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 Jesus que viveis 
em Maria, vin-

de e vivei em vossos 
escravos, no espírito 
de vossa santida-
de, na plenitude 
de vossa força, na 
perfeição de vossas 
vias, na verdade 
de vossas virtudes, 
na comunhão de 
vossos mistérios; 
dominai sobre toda 
a potestade inimiga, 
em vosso espírito 
para a glória do Pai. 
Amém.

Nossa Senhora 
do Sagrado 

Coração 
(Osimo, Itália)


