Janeiro de 2003
Dia 1 - Missa e solene coroação de Nossa Senhora no Ipsep.
A pedido do Pe. Paulo Sales estivemos com a imagem peregrina
de Nossa Senhora de Fátima na igreja de Nossa Senhora Aparecida,
no bairro popular do Ipsep, em ação de graças pelo ano findo e para
pedir a proteção a Maria para o que se iniciava. Houve Missa e
coroação solene da imagem. Estavam presentes cerca de 700 fiéis.

Dias 2 e 3 - Distribuição de folhetos da Campanha “Salvai-me Rainha pela graça de Jesus”.
Com a intenção de afervorar e alertar os habitantes de Recife para o Ano do Rosário, instituído pelo
Santo Padre, e lançado oficialmente em dezembro em nossa arquidiocese, foram distribuídos em dois dias
mais de 10 mil volantes, sugerindo às pessoas rezarem o terço para alcançar a paz nas famílias e no mundo.
Dia 3 - Entrega de oratório.
Foi entregue solenemente mais um oratório do Imaculado Coração de Maria na paróquia do Sagrado
Coroação de Jesus, no bairro popular de Águas Compridas, sob os cuidados do Pe. Ademir Ferreira de
Carvalho.
Dia 4 - Primeiro sábado na igreja Nossa Senhora de Belém.
Em atendimento ao pedido feito por Nossa Senhora em Fátima,
promovemos a devoção do primeiro sábado nesta matriz, com a
meditação, recitação do Rosário e celebração da Eucaristia, com um
público de mais de 400 pessoas.

Dia 6 - Congresso Internacional dos Arautos do Evangelho
Com o intuito de afervorar os membros de nossa unidade
em Recife, partiu um grupo de rapazes para visitar nossa
Casa Mãe, em São Paulo, e participar do Congresso
Internacional de Custódios de Maria, que realizou-se na
cidade de Mendes, RJ

Dia 10 - Peregrinação na paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Tendo em vista o 50ª aniversário - Jubileu de Ouro - da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no
bairro da Mangabeira, fomos convidados pelo Pe. Gilberto José do Nascimento para participar da solene
cerimônia. Foram lançados as sementes para que oratório de Nossa Senhora comece a visitar os lares. A
Missa foi celebrada por D. Fernando Saburido, OSB.
Dia 11 - Reunião com as famílias sobre o Tratado da
Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem.
Dando seqüência à preparação de famílias para a consagração
a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria G. de
Montfort, realizou-se mais uma reunião onde estiveram presentes mais
de 20 famílias. O tema abordado foi “Maria e a Santíssima Trindade”.

Dia 11 - Encontro vocacional do Seminário Menor de Olinda e Recife.
A imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria esteve no encontro vocacional realizado no
Seminário Menor do bairro de Apipucos, a pedido do nosso pároco, Pe. Nildo Leal de Sá.

Dia 15 - Passeio pelo Recife.
Para fazer conhecer a influência da Religião Católica sobre a cultura, a arte e a arquitetura, realizouse um passeio com jovens pelas principais igrejas de Olinda e Recife.
Dia 17 à 19 - Missão Mariana, em Brejo da Madre de Deus - PE.
Maria é incansável em seu desejo de fazer o bem. Por isso partiu para mais uma missão mariana na
cidade de Brejo da Madre de Deus. A imagem de Nossa Senhora de Fátima foi recebida por enorme
público, na igreja de São José, pelo Pe. Danilo Soares e Pe. Pedro Francisco Monteiro Neto.
No inicio da manhã deste dia, a imagem foi levada à igreja Matriz
para a recitação do terço e a assistência da Eucaristia para os inúmeros
feirantes que se encontravam na cidade.
Para atender ao Divino Mestre e fazer uma obra de misericórdia,
a imagem foi transladada ao Hospital Municipal levando seu conforto
espiritual àqueles visitados pela Providência com a cruz do sofrimento.
Juntamente com os funcionários do hospital, rezou-se um terço na intenção
de todos os presentes. O Pe. Pedro, aspergindo água-benta, abençoou
todos os leitos e enfermos.
Na cadeia pública, foi rezado o terço com os encarcerados e,
pelo Pe. Danilo foram ditas palavras de estímulo, convidando todos ao
arrependimento. “Padre, dizia um deles comovendo a todos, hoje apesar
de estar aqui, me sinto livre. Muito obrigado! “
Tanto os enfermos como os presos receberam, cada um, medalhas
de Nossa Senhora das Graças como lembrança da visita. A Missa à tarde
foi realizada na cidade de Nova Floresta, com a igreja matriz repleta.

Dia 19 - Comemoração do 15º ano de sacerdócio do Pe. Pedro Monteiro.
“Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech”
“Desde que fui ordenado sacerdote, já em meus tempos de seminário, coloquei meu ministério nas
mãos de Maria Santíssima. E é com uma alegria enorme que acolho esta imagem que vem abençoar este 15º
aniversário de minha ordenação”. Com estas palavras o Pe. Pedro Francisco Monteiro Neto começou a
Santa Missa, repleta de fiéis oriundos de todos os rincões por onde exerceu seu ministério. Ao final foi
coroada a imagem de Nossa Senhora, com a presença de D. Dino Melchior, bispo de Caruaru e Administrador
Apostólico de Pesqueira.
Dia 20 - Reunião com o corpo docente do colégio Nossa Senhora do Amparo.
A convite de Pe. Antônio Lucena, reitor do seminário menor de Nazaré da Mata, a imagem esteve no
retiro espiritual dos docentes do Colégio Nossa Senhora do Amparo, da cidade de Surubim - PE. Nessa
ocasião, um dos Arautos do Evangelho de Recife fez uma explanação sobre a importância do leigo na
santificação da sociedade, acrescentando uma explicação sobre nosso carisma e o trabalho que
desenvolvemos, principalmente com os jovens. A irmã Jandira, superiora da Congregação Franciscana de
Nossa Senhora de Amparo, agradeceu nossa participação no evento.
Dia 22 - Visita a Guararapes.
“Aqui nasceu a Pátria” é o lema da cidade de Jaboatão,
onde se encontram os montes Guararapes. Promovemos a visita de
um grupo de jovens a este sítio histórico-religioso, visando ao
aprofundamento de sua formação religiosa e cultural. Especial
atenção foi dada ao papel de Nossa Senhora naqueles
acontecimentos históricos que marcaram o início de nossa
nacionalidade.
Dia 23 - Visita dos acólitos.
Com o intuito de incentivar o amor a Maria, bem como a prática da virtude, os coroinhas da Matriz
e das capelas da paróquia de Santa Maria de Cambucá, compareceram à casa dos Arautos em Recife para
um dia de formação, com palestras, esportes e jogos. Sob a orientação de seu pároco, Pe. Lucena. O
programa transcorreu cheio de entusiasmo e amor de Deus.
Dia 25 - Aula de catecismo com famílias.
Dando seqüência ao estudo do catecismo da Doutrina Cristã, assistimos uma palestra proferida pelo
Presidente Geral dos Arautos do Evangelho.
Dia 29 - “Missa dos Anjos” na igreja da Soledade.
A convite do Padre Reinaldo Jacinto, levamos a
imagem peregrina para a Missa dos Anjos, celebrada na
paróquia de Nossa Senhora da Soledade. Ela foi recepcionada
com grande aparato, com a presença de um destacamento da
Polícia Militar. Maria recebeu uma condecoração com os
seguintes dizeres: “À Virgem de Fátima. Homenagem da Missa
dos Anjos”.Muito cheia estava a igreja, neste dia, para
homenagear a Rainha dos Anjos.

Dia 31 - Missa de abertura do processo de canonização de Frei Damião.
Frei Damião, incansável apóstolo dos sertões, recebeu a honra da abertura de seu processo de
canonização. Vários bispos, grande número de padres, incontáveis fiéis estavam presentes na Missa neste
dia. Participamos, com grande alegria e devoção, deste grande evento.
Dias 4 e 5; 11 e 12; 18 e 19; 25 e 26 de janeiro - Formação de jovens.
A juventude é o futuro das instituições. Dando continuidade ao nosso trabalho de formação de
jovens, o projeto “Futuro e Vida”, dos Arautos do Evangelho, realizou jornadas de formação durante o
período das férias escolares. As atividades compreendiam esportes, aulas de música, reuniões de formação
histórica, cultural e sobretudo religiosa, sempre com muito interesse da parte dos rapazes. Houve palestras
sobre:
- Os instintos do homem: como controlá-los.
- O barão de Münchausen e a mentira.
- A finalidade do homem: conhecer, amar e servir a Deus.
- A luta entre anjos e demônios.
- O cerco de Malta e o papel da fidelidade.
- Música: o papel da respiração e do sopro.
- São João Bosco e a emenda das próprias faltas.
- O “grão de incenso rebelde” e o cumprimento do chamado de Jesus .
- O monge e a eternidade.
- Cap-de-la-Madeleine.
- Noções de música.
- Giovanni, o jogral de Nossa Senhora.
* Peregrinações com a imagem de Nossa Senhora.
A família é a celula mater da sociedade. Com a intenção de buscar aqueles que, por qualquer
razão, não estão freqüentando a Igreja, peregrinamos com a imagem de Nossa Senhora em 15 lares.

Fevereiro de 2003
Dia 1 - Primeiro Sábado na igreja de Belém.

Realizamos a comunhão reparadora dos cinco
primeiros sábados na igreja Nossa Senhora de Belém, reunindo
mais de 600 pessoas.

Dia 2 - Missa na igreja do colégio Damas.

Neste dia, participamos da Missa dominical,
celebrada pelo Mons. Moacyr da Costa Pinto, nas
intenções do Papa para este Ano do Rosário, na bela igreja
neo-gótica das Irmãs do Instituto das Damas da Instrução
Cristã. Todo o cerimonial litúrgico, execução das músicas,
ficou a cargo dos Arautos.

Dia 2 - Missa na capela do Colégio Nóbrega.

No mesmo dia, estivemos também na Celebração Eucarística na capela deste colégio pertencente
aos Jesuítas, também nas intenções do Papa para o Ano do Rosário.
Dia 3 - Capela de São Brás.
Na festa do Padroeiro do bairro de Dois Irmãos, estivemos acompanhando a procissão e participando
da Missa celebrada pelo Arcebispo. Durante a mesma rezamos, tocamos e entoamos vários cânticos de
louvor.
Dia 5 - Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Ipsep.
Todas as quartas- feiras, nesta igreja de Nossa Senhora Aparecida
no Ipsep, se reza a Missa de sanação, que é muito concorrida. Neste
dia, animamos a mesma com cânticos gregorianos e populares, com grande
alegria dos presentes.
Dia 11 - Aniversário de ordenação sacerdotal do Pe. Israel, em Orobó - PE.
Fomos convidados pelos paroquianos desta cidade do interior pernambucano, para estarmos presente
ao aniversário de ordenação do Pe. Israel.
Dia 16 - Procissão de Nossa Senhora de Lourdes.
A novena da festa de Nossa Senhora de Lourdes terminou com
a procissão da patrona, iniciada em nossa casa, com destino à capela
do bairro Eurico Chaves, para a Missa celebrada por D. Fernando
Saburido, OSB.

Dia 16 - Peregrinação com a imagem no colégio São José,
com Pe. Delair.
Fomos convidados para estar presentes com a imagem de
Nossa Senhora de Fátima no colégio São José, das irmãs Dorotéias,
para um dia de meditação sobre os mistérios luminosos, com o Pe.
Delair Cuervas.

Dia 21 - Peregrinação em clínica de fisioterapia.
Estivemos presente com a imagem peregrina de Nossa Senhora, para rezarmos o terço juntamente
com um grupo que freqüentemente se reúne nesta clínica para esta piedosa prática.
Dia 23 - Reunião com a Legião de Maria, Paróquia Bom Jesus do Arraial.
A pedido de seu presidente, fomos fazer uma conferência sobre Nossa Senhora às diretorias paroquiais
do 2º Encontro de Aprofundamento para Oficinas da Legião de Maria.
Dia 26 - Peregrinação na igreja da Soledade.
A imagem peregrina esteve presente na Missa que se realiza
nesta igreja todas as quarta-feiras, chamada “Missa dos Anjos”.

Dias 27 e 28 - Ida a João Pessoa - PB
para o aniversário de 50 anos de ordenação sacerdotal de
D. Marcelo Carvalheira.
Estivemos na capital paraibana, nestes dias 27 e 28, para a comemoração do 50° aniversário de
ordenação sacerdotal de D. Marcelo Carvalheiro, arcebispo desta cidade.
* Formação da juventude
Durante este mês foram realizadas reuniões com os seguintes temas, para um número crescente de
jovens vocacionados:
- Importância de aprender o catecismo;
- A cidade e a basílica do Vaticano;
- Catecismo - o que é um cristão;
- O Sinal da Cruz;
- Vocação dos povos;
- Breve explicação do sacramento da Crisma;
- Treinos de música para ensinar os principais hinos cantados nas Celebrações Eucarísticas das paróquias
de Recife;
- Realizaram-se também atividades esportivas e sessões de ginástica.
* Peregrinações
Neste mês de fevereiro fizemos 16 peregrinações pelos lares da capital pernambucana, rezando o
terço em família com grande fervor.

Março de 2003
Dias 28 e 29/Fev., 1 e 2/Março - acampamento de carnaval.
Realizamos um acampamento durante o carnaval, reunindo cerca de 50
rapazes. Foram dias de muitos jogos, reuniões e conversas animadas, com
notável proveito para os participantes em sua vida de piedade. Os temas tratados
nas reuniões foram:
- Teatro de abertura: o estandarte da Rainha;
- Teatro sobre as profissões: “faça o que quiser, mas
faça por amor a Deus”;
- As profissões dos santos;
- O Rosário e São Domingos em
forma de peça teatral;
- Teatro sobre o milagre do
enforcado;
- A história de Roland;
- As palavras enganam, no “jogo da
inteligência”;
- A história de Santa Tecla;
- As freiras carmelitas mártires de
Compiègne.
Dia 1 - Retiro
Enquanto transcorria o acampamento, alguns
Arautos do Evangelho aprofundaram-se na vida espiritual,
em retiro baseado nos exercícios de Santo Inácio. Mons.
Consta Pinto, vigário geral da Arquidiocese, atendeu as
confissões.
Dia 1 - Comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados.
Para continuar a série de cinco primeiros sábados, houve a prática de mais uma comunhão reparadora
na igreja de Nossa Senhora de Belém. Apesar de estarmos em pleno período de carnaval, contou com um
grande número de fiéis, chegando a lotar a igreja.
Dias 8, 15, 22 - Terço no parque da Jaqueira.
Estivemos presente nestes sábados para o terço que está sendo
promovido pelo Arcebispado pedindo a paz no mundo e pelas famílias.
O primeiro destes terços, no dia 8 de março, foi apoiado pelos Arautos
do Evangelho, juntamente com a Ordem Terceira do Carmo. Fizemos
o cancioneiro para esta realização.
Durante este mês foram distribuídos mais de 20 mil volantes
sobre o Rosário, e providenciamos que fossem colocados nos comércios
da redondeza um convite para o mesmo.
Dia 10 - Missa no colégio Souza Leão.
Para comemorar o aniversário da diretora deste colégio foi celebrada uma Missa de ação de graças.
A imagem de Nossa Senhora esteve presente, para a alegria de todos os participantes. Deu-se em seguida
uma apresentação musical em homenagem à aniversariante e ao corpo docente da escola.

Dia 10 - Peregrinação com a imagem na igreja Nossa Senhora do Rosário.
O grupo de carismáticos da igreja Nossa Senhora do Rosário, no bairro de Boa Viagem, pediu que
levássemos a imagem de Maria Santíssima para que, rezando o terço, estivessem sob o amparo da Mãe de
Deus.
Dia 12 - “Missa dos Anjos”, na igreja do colégio Nóbrega.
Estivemos presente com a imagem peregrina para a realização da “Missa dos Anjos”. Esta celebração
é feita em homenagem aos três Arcanjos. Pelo fato de atrair grande número de fiéis, obrigou o Pe. Rinaldo,
propagador desta devoção, a transferi-la da igreja Nossa Senhora da Soledade para a igreja do colégio
Nóbrega, de maior porte. E queria que Maria estivesse presente pois foi através dela que conseguiu alcançar
a graça desta mudança.
Dia 16 - Participação na assembléia paroquial da igreja Nossa Senhora das Dores.
Participamos da assembléia de nossa paróquia localizada no bairro de Apipucos. Temos a função
de difundir o terço através dos oratórios do Imaculado Coração de Maria.
Dia 18 - Reunião dos padres na Cúria Arquidiocesana.
Os participantes da comissão de organização dos eventos no terço da Paz, participaram da reunião
do clero diocesano para expor seus projetos.
Dias 18 e 19 - Peregrinação com a imagem na cidade de Brejo da Madre de Deus.
Fomos convidados pelo Pe. Danilo Soares, pároco de Brejo
da Madre de Deus, para a grande festa de São José realizada nesta
cidade. No dia 18 houve uma solene Missa, presidida pelo
administrador apostólico Dom Bernadino Marchió, e a coroação da
imagem de Nossa Senhora de Fátima.

No dia 18, Missa na qual foram abençoados vinte
grupos de oratórios do Imaculado Coração de Maria, dos
32 que estão em formação. Às 16hs começou a procissão,
que este ano reuniu cerca de cinco mil pessoas. No final da
procissão foi dada a bênção do Santíssimo Sacramento.

Dia 19 - Palestra em Casa Amarela
Na paróquia Bom Jesus do Arraial foi feita uma conferência sobre Maria na vida de Jesus, para o
grupo de Renovação Carismática.
Dia 21 - Visita da imagem ao Colégio Dourado.
Para pedir a Nossa Senhora pela paz no mundo, visitamos o Colégio Dourados. Várias crianças e
jovens levaram rosas e flores brancas como símbolo daquilo que almejavam. Estiveram presentes vários
pais, contentes com o ato que se realizava.

Dia 22 - Reunião com as famílias sobre o Tratado da Verdadeira Devoção.
Dando continuidade a formação religiosa de nossos cooperadores, prosseguimos neste dia o estudo
do tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort,
tendo em vista a preparação para a consagração a Santíssima Virgem.
Dia 25 - Peregrinação ao asilo da Cúria Arquidiocesana.

Estivemos visitando o asilo
Pe. Venâncio, pertencente à Cúria
Metropolitana, com grande alegria de
todos os idosos, que elevaram a
Nossa Senhora suas fervorosas
preces. Após a reza do terço, foi feito
um conserto de flautas.

Dia 26 e 27 - Peregrinações em Colégios.

Atendendo o pedido do Papa João Paulo II,
estivemos visitando colégios convidando os alunos a
rezarem pela paz no mundo e nas famílias. As escolas
visitadas nesta semana foram a do Imaculado Coração
de Maria, em Recife, e o colégio Bairro Novo, em
Olinda - PE. Todos os presentes fizeram a consagração
a Nossa Senhora pedindo proteção para si e os seus
familiares. Um dos Arautos expôs aos presentes a
necessidade de combatermos os pecados capitais.
Quando muitos homens têm seus corações tomados
pelos maus sentimentos a conseqüência são as guerras,
violências e tragédias que vemos no mundo de hoje.

Foi um momento de bonita
confraternização. Grande quantidade de pais,
convidados com antecedência pelo colégio,
juntaram suas preces às de seus filhos junto a Maria
Santíssima. E em um só coração, a direção, os
professores, os pais e os alunos imploraram a nossa
Mãe Celeste para que se cumpra o pedido feito
no Pai Nosso: “que venha a nós o Reino de Deus e
que sua Vontade seja feita assim na terra como no
Céu”. Foram dias inesquecíveis em que dois
colégios se aproximaram do Coração Imaculado
de Maria.

Dia 30 - Confraternização dos coroinhas da
Diocese de Nazaré da Mata - PE.
Foram reunidos quase 500 coroinhas de todas as paróquias da
diocese de Nazaré da Mata, para um dia de confraternização, iniciado com
a celebração da Eucaristia presidida pelo bispo diocesano D. Jorge Tobias
de Freitas e concelebrada pelos sacerdotes que organizavam o evento. A
alegria reinou em toda Missa, na qual as leituras e os cânticos eram executados
pelos próprios coroinhas. A homilia adaptada a eles, mostra a importância
do ministério que exercem. Convidados pelos organizadores, os Arautos do
Evangelho deram uma palavra de estímulo a estes novos missionários e
apresentaram a peça “o aleijado valente”.
* Formação da juventude
Durante este mês foram feitas as seguintes reuniões para um número crescente de jovens vocacionados:
- Os profetas de Aleijadinho e a vocação do Brasil;
- Como portar com galhardia as medalhas de Nossa Senhora;
- Teatro sobre as loucuras do mundo moderno;
- Catecismo: “Os doze artigos do Credo”;
- História Sagrada: “Criação do mundo até Caim e Abel”;
- Corpos incorruptos, um sinal de Deus entre seus preferidos;
- A Saint Chapelle e o esplendor da alma voltada para Deus;
- Catecismo: “Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra”
- Catecismo: “E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor”;
- “As tribulações de um chinês na China” (baseado no livro de Júlio Verne);
- Foram administrados treinos de flauta para principiantes, práticas esportivas e
realizada uma cerimônia para a entrega solene dos medalhões de Nossa Senhora
de Fátima.
* Peregrinações
Neste mês de março realizaram-se 12 peregrinações pelos lares da capital pernambucana, rezando
o terço com grande fervor popular.

Abril de 2003
Dias 1 a 4 - Retiro.
Realizou-se neste período, no Seminário Cristo Rei, os exercícios espirituais de Santo Inácio para os
Arautos do Evangelho a fim de aprofundar-se no amor e conhecimento de Deus, de sua própria vocação
baseada em seu carisma. Foram quatro dias de meditação e recolhimento.
Dia 4 - Procissão do Senhor dos Passos.
Esta procissão histórica passa pelas principais igrejas de Recife, e nelas são rezadas as estações da
Via Sacra. Esta cerimônia abre oficialmente a Semana Santa da Arquidiocese e tem tal importância na cidade,
que o governo decreta ponto facultativo na parte da tarde, para todos poderem dela participar. Fizemos a
guarda de honra da imagem, bem em frente ao andor.

Dia 5 - Encerramento do Primeiro Sábado na igreja Nossa Senhora de Belém.

No dia 5 de abril, encerramos os primeiros sábados na
paróquia de Nossa Senhora de Belém. Após o terço apresentamos
uma peça de teatro, que aprofundava o Evangelho do dia. A igreja
estava cheia como de costume. A partir do mês de maio esta devoção
pedida por Nossa Senhora em Fátima passará a se realizar na igreja
de Nossa Senhora de Fátima, no bairro popular da Mangabeira.

Dias 5/12/19/26 - Terço pela paz.
Estivemos todos os sábados deste mês de abril no terço promovido pela Arquidiocese para atender
o pedido feito pelo Papa, na proclamação do “Ano do Rosário”, e rezar pela paz no mundo e nas famílias.
Dias 12 e 26 - Reunião com Cooperadores.
Para continuar a formação dos Cooperadores dos Arautos do Evangelho no Recife, no dia 12 de
abril foi passado o vídeo com reunião sobre o catecismo dada pelo seu Presidente Geral, Sr. João Clá Dias,
que trata sobre a oração.
No dia 26, tendo em vista o lançamento da Encíclica do Sumo Pontífice sobre a Eucaristia, foi feita
uma explanação da mesma, sendo distribuído um resumo desta a todos os presentes.
Dia 13 - Domingo de Ramos com as Beneditinas do Monte,
Olinda - PE.
Participamos da procissão de Domingo de Ramos com as
beneditinas do convento de clausura constitucional em Olinda. Em
preparação para Semana Santa que se iniciava, esteve presente a
imagem de Nossa Senhora de Fátima que foi coroada pela Madre
Abadessa Gertrudes de Oliveira Araújo e pela noviça mais nova
desta florescente comunidade.
Dia 13 - Atividades com as famílias
Após as celebrações religiosas do Domingo de Ramos,
foi oferecido às famílias dos jovens um “rodízio de pizza”,
inaugurando o construído na sede dos Arautos do Evangelho
de Recife. Participaram mais de 70 convidados.
Nesta oportunidade, foi realizada uma reunião sobre a
Semana Santa e as disposições espirituais próprias a este
período litúrgico.
Para incentivar essas famílias a freqüentar
os Sacramentos, apresentamos-lhes uma peça teatral com projeção
de sombra chinesa, intitulada “A lenda do barrilzinho”, que narra a
conversão de um pecador e estimula à confiança e mudança de vida.
No final, todos, pais e filhos, foram convidados a rezar um
terço. Algumas das mães presentes manifestaram disposição de
participar das atividades paroquiais, seguindo o caminho de seus filhos.

Dia 14 - Início do Projeto Futuro & Vida no colégio Souza Leão.
Neste dia, foi apresentada a peça teatral “O Príncipe
Herdeiro” no colégio Souza Leão, no bairro do Cordeiro, com a
finalidade de atrair os alunos para mais um Projeto Futuro &Vida
nos colégios de Recife. Foram feitas três apresentações para turmas
de 5ª série ao 3º ano do ensino médio, somando cerca de 800 alunos.
A surpresa e a admiração era grandes entre os alunos e professores,
que participaram ativamente de todo o desenrolar da dramatização.

Dia 15 - Visita ao asilo Imaculada Conceição, em Olinda - PE.
Visitamos nesta terça-feira, dia 15 de abril o asilo Imaculada
Conceição, no bairro Guadalupe, na cidade de Olinda. Com capacidade
para 25 idosas, quase todas com enfermidades que as deixam, em sua grande
maioria dependentes de cadeira de rodas e serviços pessoais. Logo após a
reza do terço, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi passando, uma a
uma, para que pudessem fazer seus pedidos e sobretudo sentissem que a
Mãe estava visitando-as de modo particular.
Dia 17 - Via-Sacra com jovens e seus famíliares.
Nesta Quinta-Feira Santa, rezamos a Via-Sacra com as famílias, percorrendo algumas igrejas do
centro de Recife.
Dia 19 - Acampamento de Semana Santa na praia de Guadalupe.
Nestes dias de Semana Santa foi realizado
um acampamento na praia de Guadalupe, distante a
uns 70 kms. de Recife. No Sábado Santo pudemos,
com muito fervor, rezar a Via Sacra nas areias. O
rumor das ondas e o belo nascer da lua, faziam lembrar
as passagens de Nosso Senhor pelos mares da
Galiléia.

No Domingo de Páscoa participamos da
procissão e Missa na cidade de Sirinhaém - PE.
Foram dias de muito convívio e afervoramento. No
final, os rapazes participantes receberam como
lembrança um devocionário para o dia-a-dia.

Dia 25 - Segunda Missão Mariana na cidade de Santa Maria de Cambucá - PE.
Realizou-se uma Missão Mariana em três cidades do agreste
pernambucano pertencentes à diocese de Nazaré da Mata: Santa
Maria de Cambucá, Serrinha e Vertente do Lério. A peregrinação
durou três dias.
Com a nossa chegada em Santa Maria, foi feita uma
procissão e logo após, a Missa de abertura da segunda Missão
Mariana. No segundo dia, às 5:30
hs, rezamos o Pequeno Oficio da
Aurora e, após o café da manhã,
partimos para Serrinha e Vertente do
Lério.

Em Serrinha, cidade muito pequena,
foram rezadas algumas orações e
dada uma bênção pelo padre para a
igreja em construção. Estava presente
grande número de fiéis. A imagem foi
coroada pelo vice-prefeito da cidade.
Em Vertente do Lério, houve a Missa
de abertura; à tarde, algumas visitas
a residências, à prefeitura, ao hospital,
à câmara de vereadores. Em seguida,
uma procissão pelas principais ruas,
animada pela banda da cidade.
No domingo, em Santa Maria, participamos da santa
Missa pela manhã; à tarde, foi feita uma reunião para os
coordenadores de oratórios com os 31 grupos já formados; e
à noite, uma procissão luminosa pelas ruas da cidade seguida
da Celebração Eucarística, com grande fervor da população.

Dia 21 - Peregrinação à capela de São Francisco.
Neste dia 21, visitamos com a imagem de Nossa Senhora de Fátima a capela de São Francisco de
Assis, no bairro popular Brasil II, da cidade de Olinda - PE. A receptividade foi muito boa, e com bom
número de fiéis, apesar de ser o último dia de um feriado longo. A celebração da palavra foi feita pelo
diácono permanente Eudóxio Lucas da Silva.
Dia 30 - Peregrinação ao Alto José do Pinho.
Um dos bairros mais carentes e perigosos de Recife, o Alto José do Pinho, foi visitado pela imagem
peregrina. Estivemos na capela de São José Operário, para a Missa do último dia do novenário. Com
entrada solene, aos toques de trompetes, a presença da imagem fez com que o fervor se manifestasse, com
palmas, vivas e flores.
Ao final da celebração foi lhes apresentada uma peça de teatro: “O aleijado valente”. Estavam
presentes o vigário, Pe. Gilberto do Nascimento, e o celebrante, Pe. Sérgio Cabral Peres, da igreja da
Imaculada Conceição do Morro da Conceição, que veio acompanhado de seus paroquianos, além das
freiras da Congregação das Damas da Instrução Cristã, que catequizam o bairro.
* Peregrinações
Além das peregrinações em igrejas, a imagem de Nossa Senhora pôde estar, durante este mês, em
casa de 12 famílias onde foi rezado o terço, sempre com um número crescente de participantes.

* Formação da juventude
Foram ministradas diversas reuniões de formação a um crescente número de jovens. Os temas deste
mês foram os seguintes:
- A Eucaristia sob o foco da nova encíclica “Ecclesia de Eucharistia”;
- A juventude se prepara para a Paixão do Senhor (análise do filme Marcelino Pão &Vinho);
- Os Evangelhos;
- Profecias, figuras e promessas sobre o Messias;
- Realizaram-se vários treinos da peça teatral “Dia da mães no correio” para a festividade do “Dia das
Mães”.
- Além destas atividades, todos os fins de semana houve práticas esportivas e aulas de teoria musical, com
ênfase na especialidade de flauta.

Maio de 2003
Dia 1 - Entrega de oratório na capela de São Pedro, no bairro do Córrego da Fortuna.
Foi entregue mais um oratório de Nossa Senhora de Fátima que irá peregrinar pelas casas de trinta
fiéis desta capela. Trata-se de uma comunidade pobre que faz parte de nossa paróquia, onde estamos
encarregados da difusão e incremento da devoção ao santo Rosário neste ano a ele dedicado. Após as
orações iniciais foi feita uma pequena palestra sobre a devoção a Nossa Senhora e sua importância nos dias
atuais. Em seguida rezamos o terço e foi entregue solenemente o oratório.
Dia 1 - Campeonato de xadrez.
Aproveitando o feriado, promovemos um campeonato de xadrez. A grande maioria era principiante,
mal conhecia as regras. O interesse despertado nos fez diminuir o tempo das atividades esportivas. Ainda
neste dia, para estimular o aprendizado, foi passado o filme “Lances inocentes” que mostra dois meninos
muito dotados disputando campeonatos de xadrez.
Dia 1 - Missão Mariana na cidade de Orobó - PE.
A cidade de Orobó, do agreste pernambucano, recebeu
festivamente a imagem de Nossa Senhora de Fátima para uma
Missão Mariana na região. Em três dias, foram visitados um
asilo e as principais vilas da zona rural, bem pobres. Nelas, foram
realizadas procissões, afervorando o povo de Deus no aumento
da devoção a Maria.
A imagem foi recebida na entrada da cidade com uma
pequena carreata, enquanto que o numeroso público esperava
na igreja devido à forte chuva que caía no local, símbolo das
graças que Maria derramaria sobre aquela sofrida população.
A cidade de Orobó tem 18 mil habitantes, contando a zona rural e urbana, esta última com 6 mil
almas. Em cima de uma caminhonete, com dois pequenos estandartes e três Arautos com suas vestimentas
características, a imagem percorreu suas principais ruas sendo ovacionada pelos habitantes que não puderam
comparecer a igreja. Recebida pelo Pe. Israel Silvestre da Silva na porta da paróquia Nossa Senhora da
Conceição, foi conduzida com aclamações e cânticos até o altar, onde foi coroada.
Neste dia era festa de São José Operário, e os “noiteiros” da Celebração Eucarística eram os
trabalhadores rurais. Durante o ofertório foram doados vários produtos da terra em agradecimento: macaxeira,
jerimum, inhame, batata-doce, maxixe, cará, sotomé, tapioca, além de frutas e hortaliças.

No dia 2 de Maio, a Missa às 10hs da manhã marcou
o início da Missão Mariana pelas ruas da cidade. Com quatro
pessoas e um oratório, visitaram-se várias residências.
Às 14:30hs partimos para visitar as comunidades rurais
de Chã da Rocha, com cerca de 5 mil habitantes, e Matinadas,
com 4 mil pessoas. Em ambas houve a Santa Missa precedida
pela coroação da imagem de Nossa Senhora.
No terceiro dia da missão, às 6 hs, houve um abençoado Pequeno Ofício cantado, ato de piedade
muito comum no interior de Pernambuco, onde os fiéis se reúnem de manhã cedo para louvarem a Maria
Santíssima. Ainda neste dia, visitamos o asilo São Francisco de Assis, composto de 60 idosos, onde pudemos
sentir a alegria destes ao receberem a visita de Maria. Em seguida, dirigimos-nos à comunidade de Feira
Nova, composta por 300 famílias, que receberam Nossa Senhora com muito alegria e fervor. Ao retornarmos
à cidade de Orobó, houve uma Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Expedito, para encerrarmos o tão
abençoado dia.
No dia 4 de Maio, às 8hs, foi celebrada uma Missa com o público
da zona rural, e partimos em seguida para a comunidade de Tanques, que
conta com 50 famílias, onde rezamos o terço. No período da tarde, foi
atendida a curiosidade das pessoas com uma reunião de perguntas e
respostas sobre nosso uniforme e a vida dos Arautos do Evangelho. Isto é
uma prática que tivemos que adotar em todas as cidades, diante da apetência
das pessoas em nos conhecer mais de perto.
Às 18 hs, houve o encerramento com a Celebração Eucarística,
procissão e bênção do Santíssimo, para agradecer todos os auxílios divinos
dispensados nesta missão. Foi realizada também a consagração da cidade
ao Imaculado Coração de Maria, assinada pelo pároco Pe. Israel e pelo
prefeito da cidade Sr. José Francisco da Silva.
Dias 3, 10, 17, 24 e 31 - Terço na Jaqueira.
Estivemos presentes, como de costume, no parque da Jaqueira para participarmos do terço pela paz
e pelas famílias promovido pela Arquidiocese, com a presença de D. José Cardoso Sobrinho
Dia 3 - Primeiro Sábado na igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Mangabeira.
Realizamos por primeira vez a comunhão reparadora nesta igreja, a pedido do pároco, Pe. Gilberto
Nascimento.
Dia 4 - Visita ao asilo Cristo Redentor.
Seguindo a proposta da Campanha da Fraternidade 2003, neste
domingo dia 4 de maio, estivemos no asilo Abrigo Cristo Redentor no
município de Jaboatão. É cuidado pelas irmãs franciscanas do Sagrado
Coração. São 170 idosos, homens e mulheres, divididos em dois pavilhões.
A visita começou com uma entrada triunfal da imagem, com toques de
trompete e cânticos marianos. Maria foi coroada pela Madre Luiza,
superiora da congregação, e em seguida foi prestada uma homenagem a
Nossa Senhora de Fátima na qual foi descerrada uma placa comemorativa
desta visita. Depois da Santa Missa, percorremos com a imagem os dois
pavilhões.

Dia 4 - Solenidade de Jesus da Misericórdia.
Proclamado pelo Santo Padre como o dia da Misericórdia quatro de maio, três Arautos do Evangelho
foram incumbidos de fazer a entrada solene do quadro de “Jesus da Misericórdia”, no encontro promovido
no salão da igreja da Soledade pelos seus devotos. Esteve presente o Pe. Villares, da diocese de Salvador,
ex-capelão militar, que nos já nos conhecia e fez vários elogios à nossa atuação, disciplina e vida de oração.
Dia 4 - Entrega de oratório no bairro de Candeias, em Jaboatão.
Foi entregue mais um oratório neste bairro, localizado na cidade de Jaboatão dos Guararapes, segunda
mais importante dentro da região metropolitana do Recife.
Dia 5 - Colégio Milênio.
A imagem de Nossa Senhora foi recebida alegremente pelos alunos e todo o corpo docente do
colégio Milênio. Após uma explanação, feita de forma acessível sobre “o porquê de evitar os pecados
capitais”, houve com os alunos um jogo de perguntas e respostas, tendo como prêmios alguns objetos
religiosos. Ao final, todos se dirigiram à imagem da Santíssima Virgem, para depositarem seus pedidos e
navegarem um pouco dentro do olhar materno de Nossa Senhora.
Dia 6 - Entrega de oratório na igreja Nossa Senhora do Rosário, em Jaboatão - PE.

Com grande fervor foram implantados mais dois
oratórios na cidade. A imagem peregrina foi recebida com
amor e carinho pelo Pe. Mariano Miguel da Silva, SDB. A
igreja Nossa Senhora do Rosário estava lotada. E havia muita
gente na praça em frente assistindo a todo o cerimonial. A
pedido do padre, um Arauto do Evangelho fez uso da palavra,
falando sobre a misericórdia divina e a necessidade da oração

Dia 9 - Visita ao Centro Educacional do Recife.
Para comemorar os Dia das Mães estivemos neste
Centro Educacional, colégio de uns 300 alunos. Todas as mães
de alunos foram convidadas para o evento. A imagem peregrina
de Nossa Senhora de Fátima entrou de modo solene, precedida
por alunos, com um tapete vermelho que ia desde a entrada da
quadra de esportes, onde se realizou o ato, até o local onde ela
foi colocada para ser venerada. Vários grupos de crianças, de
todas as idades, se aproximavam da imagem e dirigiam preces
tomando-a como Mãe das mães. A imagem foi coroada por um
menino paraplégico, em sua cadeira de rodas, causando grande
emoção a todos os presentes. Ao final foi distribuída uma pequena
lembrança para as mães, promovida pelo colégio, com os
seguintes dizeres: “Mãe, você é como o perfume das flores, a
suavidade da brisa da manhã, a beleza da fonte cristalina. Para
você todo o meu carinho”.

Dia 10 - Dia das Mães.
Comemoramos a grande data também na casa dos Arautos
em Recife. Estiveram presentes mais de 100 pessoas entre jovens e
suas respectivas famílias. Começamos com uma pequena reunião
sobre Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, mostrando a importância de sua
intercessão para que seu filho predileto fosse abençoado, e a promessa
de Deus a Abraão recaísse sobre a boa descendência. Aplicava-se a
Maria, a Mãe das mães. Neste dia houve uma inovação: um bingo
comemorativo à data. Isso se faz com muita assiduidade nas igrejas e
comunidades religiosas daqui de Pernambuco. Utilizamos como
prêmios objetos religiosos, que aumentava o desejo e a expectativa
das mães em serem sorteadas.
Uma coroação de Maria foi o ponto culminante do encontro,
seguido por um terço processional pelo pátio da casa. Logo após
estes atos de piedade, os rapazes, homenagearam a todas as mães
presentes com uma peça de teatro “Dia das mães no correio”, cujo
enredo mostra vários tipos de filhos, e como cada um se recorda
delas neste dia.
Ao final da mesma foi entregue a cada uma, um bonito pergaminho com a seguinte poesia: “Uma
simples mulher existe, que pela imensidão de seu amor, lembra um pouco a Deus. Pela constância de sua
dedicação tem muito de anjo. E sendo moça, pensa como anciã. Sendo velha, age com a força toda da
juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda o segredo da vida.
Quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquece-se com a felicidade dos que a
amam. E rica empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos ingratos. Forte, entretanto estremece
ao choro de uma criancinha. Fraca, entretanto, se alteia com a bravura dos leões. Viva, não lhe sabemos dar
valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. Morta, tudo o que somos e tudo que temos daríamos
para vê-la de novo e dela receber um forte abraço, uma palavra de seus lábios. Não exija de mim, que diga
o nome dessa mulher, se não quiserem que eu embargue minha voz. Tire-me o ar, o sangue, a vida, tire-me o
pão, tire-me a paz, o amor, a glória, a ilusão, tire-me tudo, tudo e bem pouco afinal, mas não me negue, por
Deus, minha ventura, não me negue, por Deus, essa doçura, que é ter alguém a quem poder chamar de Mãe”.
Em seguida foi servido um lanche. Os convidados agradeceram com efusão. Vários se interessaram
por nosso trabalho com os Cooperadores, reaproximando-se desse modo da Igreja e dos Sacramentos.
Dia 11 - Bênção da Gruta de Lourdes, na capela Nossa Senhora de Lourdes,
no bairro de Eurico Chaves.
A pedido desta comunidade, pertencente à paróquia onde está estabelecida nossa casa, estivemos
presentes para, após a Celebração Eucarística pelo Pe. Nildo Leal de Sá, levar em procissão a imagem de
Nossa Senhora e de Santa Bernadete, para serem entronizadas na recém-construída Gruta de Lourdes.
Todo o cerimonial foi acompanhado pelos fiéis de forma muito piedosa, entoando durante o percurso cânticos
de louvor à Santíssima Virgem. Na nossa saída, era grande o número de pessoas que agradeciam nossa
presença.
Dia 13 - Peregrinação no bairro de Imbiribeira, em Recife.
A imagem de Nossa Senhora esteve na igreja de São Cristovão, no bairro popular da Imbiribeira, em
Recife - PE, a pedido de seu pároco, Pe. José Roberto da Silva Franco. A igreja estava repleta, com mais
de 500 pessoas. Houve uma entrada solene, sendo a imagem precedida pelos coroinhas, o sacerdote celebrante
e um diácono. Ao final, a bênção do Santíssimo Sacramento e em seguida a coroação de Nossa Senhora
com grande entusiasmo popular.

Dia 13 - Cidade de Aliança
Começamos este dia tão especial da festa de Nossa Senhora
de Fátima, com uma peregrinação à cidade de Aliança, pertencente
à diocese de Nazaré da Mata. Seu pároco é o Pe. Alessandro
Lopes Lança.
Chegando às portas da igreja, depois de uma carreata, a
imagem foi coroada pelo prefeito da cidade, Dr. Elane, que
aniversariava neste dia, acompanhado de sua senhora, a primeiradama. Introduzida a Santíssima Virgem na matriz, rezou-se o
Rosário completo (4 terços) com meditação em cada mistério,
acompanhada pelo grande público presente

Dia 13 - Também no bairro de Cajueiro, em Recife.
Neste mesmo dia, um outro grupo de Arautos participou da Santa Missa na igreja de São Judas
Tadeu, no bairro popular do Cajueiro. A procissão inicial foi precedida pelos 6 oratórios que percorrem o
bairro, sobretudo no local conhecido por Inocop, que é um conjunto residencial popular. O Pe. Vicente
Ferrer, da ordem da Sagrada Família, estava muito alegre por ver tanta gente numa missa no meio da semana
(terça-feira). Havia mais de 300 pessoas. Várias vezes durante os avisos agradeceu nossa presença.
Ao começo da Missa pediu que fizéssemos uma explicação sobre Nossa Senhora de Fátima, sua
história e importância em nossos dias. Além desta explanação, foi feita uma referência especial ao Ano do
Rosário proclamado pelo Santo Padre e um convite para que todos rezem o terço. Ainda a pedido do
sacerdote, fez-se uma descrição do porquê do nosso uniforme e seu significado.

Dia 17 - Missão Mariana na cidade de Pesqueira - PE.
Durante dois dias, 17 e 18 de maio, a imagem peregrina passou
em Pesqueira, na diocese de mesmo nome, cidade de 50 mil habitantes
pertencente ao agreste pernambucano. A seca na região é grande e fazia
quinze dias que não chegava água, devido aos açudes estarem vazios. Ela
era conseguida através de poços artesianos ou comuns, mas estes últimos
já não atendiam mais a demanda. Fomos à paróquia de Cristo Rei, da zona
popular, com mais de duas mil almas. Seu pároco, Pe. Marconni Barbosa,
é Cooperador dos Arautos. Chegando no sábado, 17 de maio, pela manhã,
uma carreata esperava a imagem e se dirigiu à paróquia, percorrendo as
suas ruas adjacentes onde o público se aglomerava nas esquinas para saudála. Altares nas janelas, quadros vivos, como os da Virgem aparecendo aos
pastorinhos, e globos coloridos adornavam o caminho.
Entronizada na igreja de Cristo Rei, passou à veneração dos fiéis que iam variando em turnos,
através dos diversos grupos e movimentos pastorais, com seus cânticos e orações próprias. Para o movimento
juvenil, um Arauto mais novo, deu como exposição o testemunho sobre sua vocação.
À tarde, saímos em grupos para Missões Marianas, convidando a todos para receberem em sua
casa o oratório. À noite deste dia, fizemos uma procissão de velas. Em seguida houve a Santa Missa, com
grande afluência de pessoas.

No domingo, 18, foi realizado um dia de louvor. Houve
cânticos e palestras, uma delas ministrada por um dos Arautos,
versando sobre a Carta Apostólica sobre o Rosário. À tarde,
debaixo de chuva, uma grande procissão percorreu as principais
ruas da paróquia, animada pela banda municipal, com
participação da guarda militar do Tiro de Guerra e grande número
de fiéis. A Santa Missa foi muita concorrida. Neste dia foram
entregue mais dez oratórios, acrescentando aos 13 já existentes.
A coroação da imagem de Nossa Senhora foi a chave de ouro
destes belos dias de enlevo e amor a Maria.
Ao chegarmos à noite no seminário onde estávamos hospedados, encontramos com o Administrador
Apostólico de Pesqueira e Bispo de Caruaru, D. Bernardino Marchió, que passava por lá. Perguntou como
havia sido a missão e entregou para a imagem umas flores que neste dia havia recebido. Alguns seminaristas
ficaram à noite em vigília, pedindo luzes para sua vocação.

Dia 21 - Santa Casa de Misericórdia.
Visitamos neste dia a Santa Casa de Misericórdia no
bairro de Santo Amaro, em Recife. Este hospital, que recebe
doentes carentes, é cuidado pelas irmãs da Congregação das
Filhas de Sant´Ana, tendo como superiora a irmã Ancila.
Estivemos primeiramente visitando os doentes nas enfermarias,
e depois fomos diretamente ao setor geriátrico, que funciona
anexo, abrigando uns 40 idosos. O contentamento dos idosos
foi geral. Havia também três irmãs idosas que, apesar de estarem
atrofiadas por uma doença hereditária, se deixavam levar pelas
bênçãos da visita de Nossa Senhora. A irmã Ancila, muito ativa,
coroou a imagem. E com todos rezamos o terço e cantamos.
Logo após, a imagem de Nossa Senhora passou, um por um,
pelos idosos para que a osculassem e fizessem seus pedidos.

Dia 21 - Comunidade Santo Antônio.

Estivemos peregrinando no bairro popular de Cavaleiro, em
Jaboatão dos Guararapes, na comunidade de Santo Antônio. A população
quis fazer uma coleta para ajudar a peregrinação, mas o local é tão carente
que esta resultou em menos de R$ 12,00, praticamente em moedinhas.
O “óbulo da viúva”, que aos olhos maternos de Nossa Senhora tem um
valor imenso.

Dia 22 - Missão Mariana na cidade de Toritama-PE.
Partimos no dia 22 de maio, quinta-feira, para mais uma Missão Mariana no agreste
pernambucano, que durou até o domingo, dia 25. A cidade escolhida foi Toritama, na diocese de Caruaru
- PE, com cerca de 25 mil habitantes, contando os da zona rural e urbana.

A Missão Mariana iniciou-se com uma carreata que percorreu as
principais ruas da cidade, finalizando seu percurso na Matriz de Nossa
Senhora da Conceição. A Santa Missa foi presidida pelo pároco, Pe.
João. Do segundo dia em diante, fizemos visitas às casas com um oratório.
A imagem permaneceu na igreja, sendo o roteiro das visitas
organizadas pelas 23 pastorais locais. Neste dia 23, começou com os
alunos das diversas escolas da cidade. Depois de cantarem e louvarem a
Mãe de Deus, os estudantes fizeram inúmeras perguntas sobre nosso
traje, nosso carisma e diversos assuntos religiosos.
Percebia-se em todos uma apetência religiosa acentuada, e muitas crianças inocentes. Neste sábado
fomos visitar uma das capelas rurais com grande aclamação popular. “Quero ser como vocês, se vestir
assim!”, respondiam alguns rapazinhos quando questionados sobre o que queriam ser quando crescerem.
No último dia, domingo 25, houve a visita do bispo diocesano
de Caruaru, Dom Bernardino Marchió, que é também o administrador
apostólico de Pesqueira. Como era sua primeira visita pastoral à cidade,
os paroquianos foram recebê-lo em determinado ponto, de onde se
dirigiram caminhando até a Matriz para a Celebração Eucarística.
Durante a homilia, ele nos perguntou:
- “O que vocês vieram fazer aqui?”
- “Missão Mariana.”
- “Ah! Missão Mariana! “ Dirigiu-se ao povo e perguntou: “E vocês, estão gostando da Missão
Mariana? Estão gostando da visita dos Arautos?”
- “Sim!”, foi a aclamação geral.
- “Eu estive com os Arautos no ano passado na cidade de Pesqueira, onde na Missa de encerramento
da Missão Mariana, rezamos juntos pela alma de Dom Costa (antecessor de Dom Dino) que havia acabado
de falecer nesta cidade. E hoje, nesta primeira visita minha como Pastor, estamos juntos novamente.” Ao
terminar a Missa foi servido o almoço. As matronas disseram que a mesa principal era para o bispo, o padre
e os Arautos. Conversamos longa e amistosamente.
À noite, houve a Missa de encerramento da missão. As pessoas a todo momento pediam para que
ficássemos mais tempo, e perguntavam quando iríamos voltar.
Dia 24 - Colégio Damas.

O colégio Damas é dirigido por uma ordem religiosa chamada
Damas da Instrução Cristã. Neste fim de semana do mês, elas realizaram
aquilo que chamam de Marial, uma espécie de encontro em que Nossa
Senhora está no centro. Trazem gente de todas as comunidades
espalhadas pelo Nordeste, tornando-o muito concorrido. Seu programa
constou de uma concentração em frente à capela do Parque da Jaqueira,
para em seguida realizarem a caminhada mariana até o colégio, que
fica próximo ao local. O tema principal deste dia de reflexão foram os
Mistérios Luminosos, por estarmos no ano do Rosário.

A procissão foi em honra de Nossa Senhora de Fátima, com um cortejo de 12 Arautos do Evangelho
portando hábito. Quando nos convidou a participar desse Marial, a freira frisou que queria que fôssemos
com aquele “passo solene que só vocês sabem fazer”. Chegando ao colégio, foi feita na quadra de esportes
— com mais de 500 assistentes, entre alunos e familiares — a solene entrada da imagem de Nossa Senhora,
precedida por toques de trompetes e um cortejo ao cântico da Ave Maris Stella.
O púbico ficou num silêncio misto de surpresa e maravilhamento. E neste silêncio grandioso, se deu
a coroação da imagem. Logo os aplausos explodiram. Sentia-se que era algo que havia calado fundo no
coração dos presentes. A saída foi em cortejo, com a musica Trumpet Voluntary. As irmãs agradeceram
efusivamente.
Dia 24 - Reunião com as famílias.
Como já é costume, nos segundos e quartos sábados do mês fazemos reuniões com as famílias
preparando-as para a Consagração a Nossa Senhora, para as aulas de catecismo, baseadas no Catecismo
da Igreja Católica. No segundo sábado do mês, que coincidiu com o dia das mães, tratamos de Rebeca
como pré-figura de Maria. Neste quarto sábado abordamos o tema de Maria Auxiliadora, por ser seu dia, e
o momento histórico em que surgiu sua invocação.
Dia 25 - Palestra na paróquia de Nossa Senhora de Boa Viagem.
Para um grupo de jovens deste bairro recifense que se prepara para o Sacramento do Crisma, fomos
convidados a ministrar uma palestra sobre o papel de Nossa Senhora na vida de cada um, em seus estudos,
trabalhos e afazeres diários.
Dia 28 - Visita ao Instituto Andrade.

Neste dia 28, a imagem peregrina esteve em visita ao Instituto
Andrade, em Recife, para renovar a consagração deste estabelecimento
de ensino ao Coração Imaculado de Maria. Fizemos uma palestra para os
alunos sobre a importância de combater as nossas más inclinações. E
aproveitamos para animá-los com perguntas e respostas sobre catecismo
e história da Igreja. Com grande devoção, os alunos passaram diante da
imagem de Nossa Senhora para fazerem seus pedidos.
Dia 29 - Visita ao colégio Nossa Senhora do Carmo, em Recife.
Mais um estabelecimento de ensino foi visitado pela imagem de Nossa Senhora. Desta vez, Ela levou
seu carinho, proteção e fortaleza aos pequeninos do pré ao quarto ano primário. “Deixai vir a mim os
pequeninos”: era a frase que nos vinha à mente ao vermos aproximarem-se de Maria estas pequenas almas
inocentes
Dia 29 - Terço dos funcionário no CEMAV.
Fomos a este Centro de Evangelização Madre Agathe Verhelle, da congregação das irmãs Damas,
que leva o nome de sua Fundadora, para comemorar os últimos dias do mês dedicado a Nossa Senhora. Os
noiteiros eram os funcionários deste estabelecimento. Recebemos o convite do pai de um dos nossos
apostolandos, que mora com a família lá.
Houve muitos fogos de artifício durante todo o período de permanência de Nossa Senhora. Em sua
entrada na capela, foram postos no chão, do lado de fora, duas alas de “vulcões” que faziam um lindo
corredor de luz.

Dia 29 - Reunião para implantar os oratórios.
No salão paroquial da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Mangabeira, reuniram-se as
primeiras 30 famílias que receberão o oratório. A exposição versou sobre a importância de receber Nossa
Senhora em sua casa, e sobre como proceder para tornar mais abençoadas as visitas.

Dia 30 - Visita ao colégio Conceição Marista.
Este importante colégio do bairro em que se localiza nossa casa
em Recife foi visitado pela imagem peregrina com o intuito de aumentar
nos alunos a devoção mariana.

Dia 31 - Encerramento do mês de Maria na igreja de Santa Cruz.
Neste último dia de maio, recebemos o convite para portar o andor de Nossa Senhora na procissão
do encerramento do mês de Maria. Houve o tradicional cântico do pequeno ofício de Nossa Senhora, da
ladainha lauretana e outras músicas, durante a coroação da imagem, que foi feita por dois Arautos do
Evangelho. Também participamos do cerimonial da bênção do Santíssimo Sacramento, acolitando o Pe. Joel
Salgado Amorim.
* Formação da juventude
Durante este mês foram realizadas as seguintes atividades de formação:
- Amistoso de xadrez, incluindo o filme “Lances inocentes”;
- Treino da peça “Dia das mães no Correio”;
- Scandeberg , o defensor de Nossa Senhora do Bom Conselho;
- “A criação não é um mito”;
- “Davi e Golias”;
- “Jeitinho brasileiro”, como entender nosso povo;
- Catecismo: “Ressuscitou ao 3º dia...”;
- Curiosidades que interessam no dia a dia;
- Catecismo: “ Padeceu sob Pôncio Pilatos...”
- Os santos-heróis e a caricatura deles;
- Catecismo: Juízo particular e final.
* Peregrinações
Para implantar o terço nas famílias foram visitados vários lares com a imagem peregrina. Um número
crescente de pessoas comparece todas as vezes.
* Distribuição de volantes.
Neste último mês foram distribuídos 46.600 folhetos convidando as pessoas a rezarem o terço,
além dos 390 mil distribuídos através das listas telefônicas.

Junho de 2003

Dia 01 - Missão Mariana na cidade de Águas Belas - PE.
A 320 kms. de Recife, fica a cidade Águas Belas, diocese de
Guaranhus. Para aí nos dirigimos em mais uma missão mariana. Seus 37 mil
habitantes, incluindo a zona rural, estavam ansiosos para receber Maria
Santíssima. A rádio local durante a semana avisava os moradores da ilustre
visita.
A imagem foi levada em procissão, desde a entrada da cidade onde
está o cruzeiro missionário até a matriz de Nossa Senhora da Conceição,
fazendo um percurso de diversos quarteirões. A missa seria celebrada em
frente a igreja pois esta seria pequena para o acumulo de fiéis. Padre Sizo,
que pertence a cidade de Xingó, Alagoas foi o celebrante. Ao término desta
deu-se a coroação de Nossa Senhora,como inicio da procissão luminosa
pelas ruas próximas a matriz.

No sábado foi feita missão mariana no comércio local. A
parte da tarde alem do louvor pelo grupo RCC, em que cantaram
o pequeno ofício de Nossa Senhora, realizou-se uma palestra
pelos AE. Rezamos um terço com este grupo.
À tarde deu-se o grande encerramento do mês mariano.
Todos os grupos paroquiais da cidade com seus pequenos
andores - mais de 20 - se reuniram no mesmo local do dia
anterior, e foi rezado o terço processional. Uma das estações,
com a respectiva meditação, foi comandada pelos AE. O pároco
pe. Jorge de Melo Elias, foi o celebrante tendo ao final a coroação
da imagem de Nossa Senhora da Conceição, patrona da cidade.
Após a santa missa do domingo houve uma palestra para
o grupo jovem sobre o carisma dos AE e sua missão eclesial. À
tarde um momento mariano com as famílias. E em seguida o
oratório foi entregue a comunidade indígena Funi-o para peregrinar por suas residências.
A missa da noite foi celebrada pelo Pe. Edinaldo, que é o coadjutor.
Na segunda-feira foram visitadas oito escolas da cidade, o Hospital-Maternidade e a comunidade
rural de Curral Novo. Á noite foi celebrada a liturgia da palavra pelos Arautos do Evangelho para encerramento
de mais estes dias de missão pelo interior pernambucano.

Dia 3 - Visita a curso de Inglês.
Para a confraternização de alunos, pais e professores estivemos no curso de inglês “Real Time”, com
boa acolhida.
Dia 4 - Confraternização com os seminaristas.
Com um “rodízio de pizzas”, realizou-se na casa dos Arautos um jantar de confraternização com os
seminaristas do Seminário Menor Arquidiocesano, o qual contou com a honrosa presença do Reitor, Pe.
Nildo Leal de Sá.
Dia 4 - Colégio Santa Catarina.
Convidados pelas Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Siena, estivemos na santa Missa celebrada
na capela do colégio, com nossos cânticos e cerimonial.

Dias 7, 14, 21 e 28 - Terço com Dom José Cardoso na Jaqueira.
Estivemos presentes nestes sábados para rezarmos o terço junto com o Arcebispo.
Dia 7 - Primeiro sábado.
Estamos realizando os primeiros sábados na igreja de Nossa Senhora de Fátima no bairro da
Mangabeira, em Recife, com grande afluxo de paroquianos. Sempre ao término da Missa, o Pe. Gilberto
Nascimento, pároco, dá a bênção solene com o Santíssimo Sacramento.
Dia 8 - Jantar com as famílias.
No segundo domingo de cada mês estamos realizando um “rodízio de pizzas” para as famílias dos
vocacionados. Esta atividade aproxima-as da vida religiosa. Várias já querem se tornar Cooperadores dos
Arautos. Transcorre num ambiente de muita bênção, com animadas conversas em torno dos temas de nossa
religião.
Dia 8 - Procissão do Divino Espírito Santo.
Neste dia dedicado ao Divino Espírito Santo estivemos na paróquia de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, no bairro do Ipsep, para participarmos da procissão a Ele dedicada.
Dia 9 e 11 - Reunião de preparação e entrega de oratório em Sitio dos Pintos.
Na capela de Nossa Senhora das Graças, no bairro Sitio dos Pintos, primeiramente fizemos uma
reunião com o coordenador e as famílias que receberão o oratório para peregrinar por seus lares. E no final
da Eucaristia , o Pe. Nildo de Sá, fez a entrega do oratório do Imaculado Coração, estimulando os presentes
a receberem Nossa Senhora com devoção em seus lares.
Dia 12 - Festa de São João com os seminaristas menores da Arquidiocese de Olinda e Recife.
O Pe. Nildo, Reitor do Seminário Menor convidou-nos para uma confraternização com os
seminaristas, comemorando a festa de Santo Antônio com comidas típicas de festas juninas.
Dia 12 - Missão Mariana na cidade de Araçoiaba - PE.
Em Araçoiaba, a 70 kms. ao norte de Recife, em nova
missão mariana, visitamos a creche e a paróquia, onde o Pe.
Sérgio Pereira da Silva coroou a imagem. Ainda participamos
da procissão com a imagem peregrina e os 15 oratórios instalados
na cidade, que iam fazendo a guarda de honra da imagem. O
fervor da população suplantava a carência de bens materiais.
No final da Missa, o sacerdote fez elogios ao nosso estilo de
vida, ressaltando o fato dos Arautos serem jovens, levarem uma
vida monacal e, mesmo sem votos, praticarem os conselhos
evangélicos. E pedia para que Nossa Senhora nos preservasse
e mandasse novas vocações.
Dia 13 - Entrega de oratório.
Na igreja de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de junho de 2003, o Pe. Gilberto Nascimento da
Silva, abençoou e fez a entrega do primeiro oratório do Imaculado Coração em sua paróquia.

Dia 16 - Peregrinação na paróquia de Santa Isabel.
Em peregrinação no Bairro Alto Santa Isabel, a imagem do
Imaculado Coração de Maria foi conduzida em procissão, com
brados e vivas dos fiéis. Chegando à igreja, a imagem foi coroada
pelo Pe. Paulo Sérgio Monteiro Nunes.

Dia 19 - Hora Santa dos militares e Procissão de Corpus Christi.
A matriz da Boa Vista, dos Revmos. Padres
Sacramentinos, em Recife, é uma bonita e antiga igreja e, há mais
de cem anos, promove a festa de Corpus Christi da Arquidiocese.
Fomos convidados, através de um ofício do pároco dos
Sacramentinos, Pe. Egídio Doldi, que assinava pela arquidiocese
de Olinda e Recife, para “a celebração e, sobretudo, para carregar
o Pálio de honra de Jesus Sacramentado na procissão, como
fizeram o ano passado com grande brilho e grande satisfação de
todos os fiéis”.
Às 15:00 hs haveria uma Hora Santa para os militares e fomos convidados para animar o cerimonial.
Estiveram presentes as três Armas, além da Polícia, Corpo de Bombeiros e colégios militares. Com hinos a
Jesus Hóstia, pregação do capelão do exército e orações feitas pelas diversas corporações, Nosso Senhor
foi adorado com fervor por cerca de 500 participantes.
A Missa do Corpo de Deus começou às 17:00 hs,
celebrada por D. José Cardoso, acompanhado por todos os
seminaristas maiores da Diocese. Logo após a Celebração
Eucarística, o Arcebispo, portando a custódia, se dirigiu em
procissão até à Matriz de Santo Antônio, onde foi dada a bênção
à multidão que foi crescendo durante o percurso. Tivemos a honra
de portar o pálio e de fazer a guarda a Nosso Senhor
Sacramentado.
Dia 23 - Peregrinação da imagem na capela de São Lourenço.
Estivemos neste capela ainda em construção, para a reza do terço e participação em uma Santa
Missa, celebrada pelo Pe. José Inocêncio Tavares. Após a coroação da imagem, esse sacerdote disse estar
muito emocionado por fazer algo que só quem faz são “os anjos ou crianças”.
Dia 26 - Término do projeto Futuro & Vida.
Depois de dois meses evangelizando os alunos
do colégio Souza Leão no bairro do Cordeiro, pudemos
encerrar o trabalho com uma peça de teatro apresentada
pelos alunos para mais de 1000 colegas, em quatro
representações.

Dia 27 - Admissão de novos cooperadores dos Arautos do Evangelho.
Na festa do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro, 27 de junho, três sacerdotes e
20 leigos, receberam em cerimônia a túnica de Cooperadores
dos Arautos do Evangelho e se consagraram a Nossa Senhora
segundo o método de São Luís Maria G. de Montfort.. A Santa
Missa que coroou esta primeira recepção de Cooperadores
na cidade do Recife foi celebrada na capela São José dos
Manguinhos.

Dispondo de cerca de 200 lugares, estava cheia.
A Missa foi cantada por nosso coral, com músicas
executadas por nossa fanfarra. Após a mesma, viemos
todos para a casa dos Arautos, onde foi organizado um
buffet para os novos Cooperadores e seus convidados.
Estavam presentes mais de 120 pessoas.

Os sacerdotes que receberam a túnica são o Pe.
Antônio Lucena, reitor do seminário menor da diocese de
Nazaré da Mata - PE e pároco da cidade de Nossa Senhora
de Cambucá - PE; o Pe. Pedro Francisco Monteiro Neto,
reitor do seminário maior da diocese de Pesqueira - PE e
pároco da igreja de Nossa Senhora do Belém, em Recife; e
o Pe. Marconni Barbosa, pároco da igreja de Cristo Rei na
cidade de Pesqueira - PE.

Dia 28 - Festa de São Pedro na casa dos Arautos.

Com a finalidade de encerrar as atividades do semestre,
realizamos com as famílias uma festa em honra a São Pedro em
nossa casa, onde pudemos provar os quitutes juninos trazidos por
todos.
Fogueira, fogos artificiais, música e muita animação não
faltaram.

Dia 29 - Festa de São Pedro, no bairro de Córrego da Fortuna.

Neste bairro fomos animar a procissão deste santo com cânticos,
toques de nossa fanfarra e muita oração. Tudo foi coroado com o Hino Pontifício.
Após a Santa Missa, celebrada pelo Pe. Gilvan, foi feita a entrega de mais um
oratório do Imaculado Coração de Maria.

Dia 29 - Festa de São Pedro na igreja de
São Pedro dos Clérigos.
Ainda na festa de São Pedro, fomos convidados pelo
Vigário-Geral, Mons. Edvaldo Bezerra, a participar do cerimonial
da Missa celebrada na co-catedral da Arquidiocese de Olinda e
Recife, São Pedro dos Clérigos. Havia 14 sacerdotes celebrantes,
sendo dois deles do Rio Grande do Norte.

* Formação de jovens.
Os temas das reuniões de formação foram os seguintes:
- Os heróis de ontem e os de hoje;
- Vídeo mostrando o desenvolvimento dos Arautos do Evangelho;
- Catecismo: Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica;
- Sonhos de São João Bosco;
- Nossa Senhora de las Lajas (Colômbia);
- A história de São Bento e a igreja de San Benedetto in Piscinula;
- Beato Anchieta e o nascimento da cidade de São Paulo;
- A virtude da confiança;
- Uma visita ao inferno - Sonho de São João Bosco;
- Catecismo: Creio na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém;
* Reuniões para os Cooperadores
Continuamos nossas reuniões regulares de formação, sendo o Tratado da Verdadeira Devoção à
Santíssima Virgem o tema de todas elas, preparando-os para a consagração a Nossa Senhora, feita no dia
27 de junho.
* Peregrinações.
Neste mês, foram realizadas 9 peregrinações com a imagem de Nossa Senhora pelos lares.

Julho
Dia 1 – Excursão pelo Brasil
Com um grupo de 20 rapazes foi feita uma viagem religiosa-cívico-cultural por diversos
estados brasileiros: Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais (onde
visitamos Conselheiro Lafaiete, Congonhas do Campo, Ouro Preto, Belo Horizonte, Montes Claros)
e São Paulo. A viagem durou 20 dias com muito proveito para os participantes.
Dia 12 – Novena de N. Sra. do Carmo, em Recife
Fomos convidados pelo Frei Almir Geraldo Manoel de Andrade, OCarm, reitor da Basílica
do Carmo em Recife, juntamente com todos os movimentos marianos da Arquidiocese, para o
novenário da Festa de Nossa Senhora do Carmo. Estavam presentes 20 Cooperadores dos Arautos
do Evangelho e 10 membros da ala masculina desta Associação, todos ocupando as estalas desta
imponente igreja.
Dia 13 – Entrega de oratório
Realizou-se na igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no bairro do Ipsep, Recife,
mais uma entrega solene do oratório do Imaculado Coração de Maria. Antes da Missa foi feita uma
reunião com as famílias que recebem os 12 oratórios já existentes.
Dia 16 – Procissão de N. Sra. do Carmo
Participamos com grande alegria, revestidos de nossos hábitos, da solene procissão de
Nossa Senhora do Carmo. Como todos os anos, uma multidão de fiéis esteve presente para
homenagear a Padroeira do Recife.
Dia 22 – Visita ao Hospital das Clínicas
Com o intuito de levar o conforto espiritual para os doentes do Hospital das Clínicas,
estivemos com a imagem de Nossa Senhora e rezamos o terço com uma boa quantidade de
enfermos.
Dias 23 a 26 – Missão Mariana em Arcoverde
A pedido do Pe. Adjaílson dos Santos Araújo, administrador paroquial da Matriz de São
Cristóvão, em Arcoverde-PE, estivemos com a imagem peregrina para a comemoração da 45ª festa
do Padroeiro. O primeiro ato de homenagem a Maria Santíssima foi uma carreata, passando pelas
principais ruas da cidade e visitando as paróquias de São Geraldo e Nossa Senhora do Livramento.
A Celebração Eucarística deu-se numa ampla capela improvisada e uma pequena procissão dirigiuse até o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Houve vigília a noite inteira e, pela
madrugada, cantamos o ofício da Imaculada. Nos demais dias, visitamos os colégios onde Nossa
Senhora era recebida pelos alunos e respectivas famílias. A imagem também esteve no hospital,
indo em seguida ao presídio com mais de 200 pessoas. No último dia houve a Santa Missa, onde a
imagem peregrina foi coroada e a cidade consagrada ao seu Imaculado Coração, pela prefeita Sra.
Rosa B. Correia de Lima e pelo Pe. Adjaílson. Nesta ocasião o Pe. Adjaílson fez sua consagração a
Nossa Senhora, assinou seu compromisso como Cooperador dos Arautos e recebeu sua casula.
Dia 26 – Renovação dos votos

Fomos convidados para a solene Celebração Eucarística em homenagem a Sant’Ana, na
capela do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, onde a irmã Ana Maria
Edivânia dos Santos Araújo, da Congregação das Filhas de Santana, renovou seus votos na data de
comemoração da padroeira de sua congregação.
Dia 27 – Cinco novos oratórios em Águas Belas
Mais cinco oratórios foram entregues com solenidade na Missa celebrada na cidade de
Águas Belas-PE, totalizando mais de 10 que percorrem as casas convidando as famílias a rezarem o
terço para alcançarem a paz.
Dia 27 – Reunião com participantes do Apostolado do Oratório
Foi feita uma reunião com todas as novas famílias que receberão o oratório do Imaculado
Coração, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro popular da Mangabeira, a fim de preparálas para tão eficiente apostolado.

Agosto
Dia 2 – Primeiro Sábado
Realizamos a devoção dos Cinco Primeiros Sábados na paróquia de Nossa Senhora de
Fátima, no bairro da Mangabeira.
Dia 3 – Participação no “Vinde a Mim”
Realizou-se nesse dia a maior concentração promovida pelo Apostolado da Oração no
estado de Pernambuco. Mais de 10 mil congregados de várias cidades e dioceses se reuniram no
ginásio de esportes “Geraldão” para o “Vinde a Mim”. Os Arautos do Evangelho foram convidados
a participar, fazendo a guarda de honra da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Esta partiu da
igreja de Nossa Senhora de Lourdes, do bairro popular de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes,
em uma carreata passando por diversas paróquias: Nossa Senhora do Rosário (no bairro Tejipió);
Nossa Senhora da Conceição (Barro); Santa Luzia (Estância); Nossa Senhora da Conceição
(Mangueira); Nossa Senhora da Paz (Afogados); São Sebastião e São Cristóvão (Imbiribeira). À
medida que íamos passando por estas igrejas a carreata ia aumentando, com seus respectivos
paroquianos. Um carro de bombeiros conduzia a imagem, que era escoltada por seis Arautos do
Evangelho, com nossos hábitos.
A entrada solene da imagem Sagrado Coração de Jesus no repleto ginásio de esportes,
conduzida pelos Arautos do Evangelho, deu-se ao som do Hino do Apostolado da Oração. Em
seguida, houve a procissão das mais de 150 irmandades que lhe faziam a reverência. O Diretor
Geral do Apostolado da Oração no Brasil, Pe. Roque Schneider abriu o evento mostrando o carinho
especial que o Santo Padre tem pelo Apostolado da Oração. Em seguida, houve a Santa Missa,
presidida por D. José Cardoso Sobrinho, OCarm, Arcebispo de Olinda e Recife e concelebrada por
D. Antônio Fernando Saburido, OSB, Bispo Auxiliar, pelo Pe. Roque Schneider e outros padres
diocesanos. Os Arautos do Evangelho ocuparam um lugar de honra, bem ao centro do estádio.
Dia 5 – Curso de Teologia
Foi dado início ao curso de teologia para leigos, oferecido pela Arquidiocese de Olinda e
Recife, cuja aula inicial foi realizada pelo Sr. Arcebispo D. José Cardoso Sobrinho. Os Arautos do

Evangelho estiveram presentes a esta aula e estão cursando teologia juntamente com cerca de 60
leigos da Arquidiocese.
Dia 9 – Dia dos Pais
Comemoração do Dia dos Pais na casa dos Arautos do Evangelho. Iniciou-se com uma
coroação de Nossa Senhora, seguida de uma pequena apresentação musical. Realizaram-se alguns
jogos, e em seguida rezou-se o terço meditado com todos os presentes. Uma peça teatral, com a
participação de alguns pais, e a entrega das lembranças encerraram a comemoração.
Dia 10 – Visita ao Instituto Pe. Venâncio
Completando 75 anos de atividades em apoio à velhice desamparada, o Instituto Padre
Venâncio, em Recife, recebeu os Arautos do Evangelho que foram levar conforto e esperança às 78
idosas que ali residem. O estabelecimento, mantido pela Arquidiocese de Olinda e Recife, tem
como presidente o Mons. Moacyr da Costa Pinto - Vigário-Geral da arquidiocese - e como diretora
a Sra. Maria do Rosário Alves Costa. Uma especial comemoração deu-se também nesse dia: um
Cooperador dos Arautos do Evangelho, que aniversariava, dispensou seus amigos e parentes da
obrigação social de presenteá-lo, pedindo que lhe fossem entregues cestas básicas que foram então
cedidas à provedoria do estabelecimento.
Dia 15 – Palestras Marianas
Promovemos uma palestra na capela de Nossa Senhora de Lourdes, sobre “um lugar para
Maria na família”, e outra na paróquia de Santa Isabel tendo por tema “Nossa Senhora e a família”.
Ambas palestras foram assistidas por um público de quase 100 pessoas, tendo ao final, despertado a
curiosidade dos fiéis em conhecerem mais os Arautos do Evangelho.
Dias 20 e 21 – Missão Mariana em Santa Maria do Cambucá
A pedido do administrador paroquial, Pe. Antônio Lucena da Silva, realizamos uma Missão
Mariana em quatro comunidades rurais da paróquia de Santa Maria do Cambucá, na região do
agreste de PE. A primeira delas foi no distrito de Lagoa de João Carlos, com cerca de 1200
habitantes, pertencente ao município de Frei Miguelinho. A imagem peregrina foi recebida por 200
pessoas na capela local. No decorrer do dia visitaram-se as residências e colégio do povoado.
Participaram da Missa mais de 1500 fiéis, o maior número na história daquela comunidade segundo
o Pe. Antônio Lucena. No dia seguinte visitamos os povoados de Algodão do Manso, Chã Grande e
Capivara, todos pertencentes a Frei Miguelinho. A Missa campal, celebrada em Capivara foi
acompanhada por cerca de 1600 pessoas, também vindas de outras comunidades.
Dia 24 - Novena na paróquia Nossa Senhora de Belém, no bairro da Encruzilhada.
A convite do Pe. Pedro Francisco Monteiro Neto, administrador paroquial e Cooperador dos
Arautos, participamos da Missa celebrada no novenário de N. Sra. de Belém. Todo o cerimonial
ficou a cargo dos Arautos, sendo a Missa celebrada pelo Pe. Antônio Lucena da Silva, também
Cooperador dos Arautos do Evangelho.
Dias 27 - Projeto “Juventude tem Conserto” no Instituto Andrade
Dando continuidade às atividades de evangelização da juventude realizamos o Projeto
Juventude tem Conserto, no Instituto Andrade, no bairro recifense de Campo Grande. Houve
apresentação musical, peça teatral e demonstração de defesa pessoal para dois turnos de alunos.

Dia 28 - Projeto “Juventude Tem Conserto” no Centro Educacional do Recife
Também o Centro Educacional do Recife recebeu os Arautos do Evangelho para a
realização do Projeto Juventude tem Conserto. Esse projeto, desenvolvido para alunos da 5ª a 8ª
série do Ensino Fundamental, procura levar aos jovens, em seu próprio meio, a boa semente de
evangelização.
Dia 29 – Animação Litúrgica no Alto do Mandú
Participamos com nosso grupo musical da Missa na capela Nossa Senhora das Graças, no
carente bairro Alto do Mandu, a pedido do Pe. Nildo Leal de Sá.
Dia 30 – Cântico do ofício no CEMAV
A pedido da comunidade, realizamos o cântico do ofício parvo de Nossa Senhora no
CEMAV (Centro de Evangelização Madre Agathe Verrele), pertencente ao Instituto das Damas da
Instrução Cristã.
Dia 31 - Festa da Padroeira na paróquia Nossa Senhora de Belém
Pela manhã, os Arautos participaram do hasteamento das bandeiras em frente à Matriz. Na
parte da tarde portaram o andor pelas ruas do bairro. Após a procissão, foi dada a Bênção com o
Santíssimo Sacramento pelo Pe. Pedro Francisco Monteiro Neto.
Reuniões de Formação:
Para o encontro de jovens em todos os finais de semana, foram ministradas aulas de
educação física, música e reuniões com temas religiosos e culturais. Tendo em vista o Ano
Vocacional foram abordados os seguintes temas:
Hagiografia: a vida do Beato José de Anchieta
Vida quotidiana: a importância dos costumes bem ordenados para nossa santificação
Catecismo: perguntas e respostas sobre o Credo
Dia dos Pais: São José, esposo de Maria e pai do Menino Jesus
Peça teatral: a defesa do Papa por um suíço "desertor"
Cultura: as frases definem os autores
Catecismo: introdução à graça
História: nascimento do reino de Portugal
Biografia: a morte de Bayard, o nobre fiel
Contos: os dois samurais
Vida quotidiana: O "corre-corre"
Catecismo: meios de adquirir a graça
História: a placa Ave Maria (do livro a Conquista de Granada - Hirving)
Religião: o milagre de Calandra (Zaragoza-1654)
Conhecimentos Gerais: a irmandade Esperança Macarena (Sevilha)

Catecismo: a graça habitual e os méritos
Música: os naipes de uma fanfarra
Hagiografia: São Cristóvão
Vida quotidiana: espécie em extinção: a personalidade
Catecismo: o desenvolver da graça
Música: a flauta, instrumento base
Peregrinações
: Realizaram-se 8 peregrinações com a imagem de Nossa Senhora pelos lares
pernambucanos.
Reza do terço
: Durante este mês de agosto distribuímos mais de 42 mil exemplares do volante
convidando as pessoas a rezarem o terço para obterem a paz no mundo e nas famílias, atendendo o
desejo de SS João Paulo II para este Ano do Rosário.

Setembro
Terço no parque da Jaqueira
Durante esse mês de setembro, estivemos presentes nos terços rezados aos sábados, pelo Sr.
Arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, rogando a Deus através da Virgem Santíssima pelas
famílias e a paz mundial.
Dia 6 – Encerramento dos Cinco Primeiros Sábados
Encerramento dos Cinco Primeiros Sábados na paróquia Nossa Senhora de Fátima no
bairro da Mangabeira. Contente com os frutos adquiridos em sua paróquia com o início desta
devoção, o pároco, Pe. Gilberto José do Nascimento, manifestou o desejo de que continuássemos
esta prática ao longo do ano em sua comunidade.
Dia 7 – Reunião com famílias
Realizou-se em nossa casa um dia de encontro entre os familiares dos rapazes que
freqüentam nosso centro de formação. Houve uma reunião exemplificada com uma peça teatral para
estas famílias. No final, foi rezado o terço com todos os presentes e, logo após, foi oferecida uma
saborosa Apizza@.
Dias 7, 14 e 21 - Curso de formação para acólitos
ministrado pelos Arautos do Evangelho no Colégio das Damas da Instrução Cristã.
Dia 8 – Ordenação diaconal
Fomos convidados para estarmos presentes na Missa de ordenação diaconal do seminarista
João Roberto, da Arquidiocese de Olinda e Recife. A cerimônia realizou-se na cidade de PombosPE e foi celebrada pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho.

Dia 5 – Projeto Juventude tem Conserto no Colégio Souza Leão
Três apresentações de música, teatro e defesa pessoal como parte do Projeto Juventude tem
Conserto realizadas no Colégio Souza Leão, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.
Dia 11 – Peça teatral sobre o ano vocacional
no Colégio Marista Nossa Senhora da Conceição, sobre o ano vocacional. Após a peça, foi
dada uma pequena palestra para os alunos da escola, mostrando a necessidade da reflexão.
Dia 12 - Projeto Juventude tem Conserto no Colégio Elo
, no bairro de Boa Viagem. A imagem peregrina foi coroada pelo Prof. José de Anchieta
Wanderley, diretor do colégio e venerada pelos alunos do pré à 4ª série. Em seguida realizaram-se
duas apresentações de música, teatro e defesa pessoal para os alunos da 5ª e 6ª série e depois, da 7ª e
8ª série.
Dia 13 – Renovação da consagração do Recife
Procissão em comemoração ao quarto aniversário de consagração da cidade do Recife ao
Imaculado Coração de Maria. Os Arautos do Evangelho abrilhantaram a procissão que saiu da
igreja Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Pina, com destino a um oratório de Nossa Senhora a
alguns quarteirões de distância. No término da procissão, houve a Santa Missa celebrada por Mons.
Edvaldo Bezerra da Silva, Vigário Geral da Arquidiocese.
Dia 14 – Abertura da festa de N. Sra. das Dores
Procissão de abertura da festa de Nossa Senhora das Dores, saindo da casa dos Arautos até
a igreja matriz. Nossa fanfarra tocou hinos religiosos durante toda a procissão.
Dia 16 – Imagem peregrina visita o Hospital Português
O Real Hospital Português de Beneficência Portuguesa, por ocasião de seu aniversário, quis
comemorá-lo com uma grande Missão Mariana levando Nossa Senhora aos mais de 400 leitos do
estabelecimento. A imagem foi recebida pelos médicos e enfermeiros, além de muitos familiares de
pacientes que estavam no momento da chegada. Foi celebrada a Santa Missa pelo Vigário Geral da
Diocese, Mons. Edvaldo Bezerra da Silva, com participação musical dos Arautos do Evangelho.
Estavam presentes o provedor do hospital, Dr. Alberto Ferreira da Costa, o corpo administrativo,
além de várias autoridades como o prefeito da cidade do Recife, João Paulo Lima e Silva.
Dia 17 – Visita ao Colégio GEO
Visita da imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria ao Colégio GEO, um dos mais
importantes da cidade de Jaboatão dos Guararapes.
Dia 17 – Novena de N. Sra. das Dores
Participamos no cerimonial da novena da festa de Nossa Senhora das Dores. A Santa Missa
foi celebrada pelo Reitor do Seminário Maior Pe. Hector Ruiz, LC.
Dia 18 – Entrega de oratório

Entrega de oratório na paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro de mesmo
nome, da qual é pároco, o Mons. Edvaldo Bezerra da Silva, Vigário geral da Arquidiocese.
Dia 19 – Festa de N. Sra. de La Sallete
Por ocasião da festa de Nossa Senhora de la Sallete, fomos convidados pelo Pe. Marconi
Nunes Lira, MSF, para conduzirmos o andor da imagem ao longo da procissão no bairro do Barro.
Dia 21 – Grande comemoração em honra a N. Sra. das Dores
Participamos da procissão de Nossa Senhora das Dores, padroeira da paróquia onde se
localiza nossa casa. A solene Missa foi celebrada pelo Bispo de Nazaré, Dom Jorge Tobias de
Freitas. Após a Missa, ele convidou dois Arautos para jantar consigo no Seminário Menor.
Dias 25 a 29 – Missão Mariana em São José do Egito
Foi realizada na cidade de São José do Egito, diocese de Afogados da Ingazeira, no sertão
pernambucano, mais uma Missão Mariana. A imagem peregrina foi recebida pelo pároco local, Pe.
Luís Marques Ferreira, seguindo até a igreja matriz de São José, que ficou lotada. Nos dias que se
seguiram, realizaram-se missões de porta em porta pelos diversos bairros da cidade, que conta com
26.468 habitantes. O término das Missões se deu no domingo, numa capela pertencente a Matriz,
que ficou apinhada de gente. Nesta Missa, a imagem peregrina foi coroada e, a pedido do padre, foi
entoado o canto “Quão Formosa Sois”.
Cooperadores: Foram realizadas reuniões de formação para os Cooperadores dos Arautos
do Evangelho sobre os seguintes temas:
Exaltação da Santa Cruz e Mãe Dolorosa
A Oração
Formação da Juventude - Durante do mês de setembro foram ministradas aulas de música e
defesa pessoal em nossa casa, com participação média de 22 alunos, como parte do Projeto
Juventude tem Conserto. Além disso, houve reuniões de formação religiosa e cultural sobre os
seguintes temas:
Aulas de catecismo
A Ciência não contraria a Fé
Dois ambientes, duas mentalidades (peça teatral)
O carrasco de São Dionísio
Os animais podem refletir qualidades e defeitos morais
Vivien, o jovem que nunca desanimou
Educação e dinheiro, o que vale mais?
Características dos povos e bondade brasileira
Percorri todos os caminhos: São Paulo Apóstolo
A incondicionalidade
O Santo Nome de Maria
Evolução dos povos (ilustrada por peças teatrais)

Humildade e orgulho - a Lenda do Mestre Elói
Difusão do Rosário: Atendendo aos pedidos do Santo Padre para o Ano do Rosário, foram
encartados 20.000 folhetos AVocê quer ter paz? Reze o terço todos os dias@ em diversos jornais do
interior do estado.
Peregrinações - Nesse mês de Setembro, 6 lares receberam a visita da imagem de Nossa
Senhora.
Outubro
Dias 31/9 a 4/10 - Missão Mariana em Surubim, cidade do agreste de PE, a 124 km da
capital. Antes mesmo de se chegar a Surubim, a imagem da Virgem foi recepcionada no distrito de
Umari. Foi celebrada uma Missa campal pelo Pe. Aluísio da Silva Ramos, pároco da matriz de São
José, para cerca de 5.000 pessoas, sendo também transmitida pelo rádio. Estava presente o prefeito
de Bom Jardim-PE, Dr. Fabiano José de Oliveira Rufino, acompanhado de sua esposa e de seu pai
(que é deputado estadual). Após a celebração, iniciou-se uma carreata pela rodovia principal, sendo
a imagem da Mãe de Deus conduzida em um veículo do corpo de bombeiros. Cerca de 400
motocicletas precederam a carreata, a qual contou com cerca de 1.000 outros veículos, inclusive os
pitorescos caminhões populares "paus de arara", tão típicos daquela região nordestina.
A imagem chegou a Surubim à noite, onde outra multidão a aguardava na igreja paroquial
de São Sebastião. Foi Ela ali venerada até à meia noite, tendo os sacerdotes comentado nunca ter ali
se realizado um ato religioso que congregasse tantas pessoas. No dia seguinte, foram visitados
diversos locais: hospital, prefeitura, seminário, presídio, asilo e outros, havendo farta distribuição de
medalhas de Nossa Senhora das Graças e também de estampas piedosas.
Na prefeitura, o município foi consagrado a Nossa Senhora pelo prefeito, Humberto da
Mota Barbosa, pela vice-prefeita e pela primeira dama do município. Ao fim do dia a Imagem
Peregrina visitou a comunidade Lagoa da Vaca, onde foi celebrada a Missa. No dia seguinte a
imagem foi visitar outros povoados: Tambor de Cima (onde reuniram as comunidades de Salvador,
Chã do Pavão, Chã do Gavião e Gambá), Diogo (reunido Lagoa da Pedra, Alto Santa Luzia, Vila
Chéus e Junco), e Oratório. Visitou também a cidade vizinha de Casinhas, onde foi recebida pela
prefeita Maria Rosineide Araújo Barbosa. E no outro dia, foi ela levada a Mimoso (onde se
reuniram as comunidades de Alegre, Lage de Mimoso, Tamanduá de Cima, Tamanduá de Baixo,
Desterro, Gangunto, Piões, e outras). Visitou ela os estúdios de três estações transmissoras, a Rádio
Integração, a Rádio Pop e a Rádio Surubim, partindo depois para a localidade de Chã do
Marinheiro, retornando posteriormente a Surubim, onde uma grande concentração religiosa festejou
a ilustre Visitante em uma Missa na paróquia de São Sebastião, presidida pelo pároco, Pe. Geraldo
de Oliveira, e concelebrada pelo Pe. Aluísio da Silva Ramos e pelo Pe. Expedito Claudino. Mais de
5.000 pessoas lotaram toda a praça em frente à Matriz. Após a Celebração Eucarística, saiu uma
enorme procissão em direção a paróquia de São José, sendo a maior que já houve na cidade, tendo
um momento de oração conjunta e logo após, a bênção do Santíssimo.
O último dia da missão - um sábado - foi iniciado com o cântico do Ofício de Nossa
Senhora (na matriz de São José), o qual se seguiu da Celebração Eucarística. Sendo dia de feira,
foram os feirantes também convidados a participarem do ato religioso, havendo no recinto do
templo 1.600 pessoas (quando a capacidade era para 900 pessoas sentadas), fora os que lotaram a
calçada da igreja.
Dia 3 - Novena na igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no bairro do Ipsep.
Dia 4 - Terminada a missão em Surubim, fomos à cidade vizinha de Santa Maria do
Cambucá-PE, para comemoração de um ano da implantação dos primeiros oratórios e entrega do
43° oratório. Acompanhados pelo adm. paroquial, Pe. Antônio Lucena da Silva, Cooperador dos

Arautos, visitamos três pequenas capelas pertencentes a esta paróquia, tendo em média cerca de 200
pessoas. À noite, Missa na Matriz.
Dia 5 - Festa da padroeira na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro classe médiaalta de Boa Viagem. Uma procissão percorreu as ruas do bairro, indo na frente um carro com o
Santíssimo Sacramento portado por dois sacerdotes, o administrador paroquial, Pe. Gilvan Ferreira
da Silva, OMI, junto com o Pe. Antônio Pereira, OMI, e em outro carro, a imagem de Nossa
Senhora do Rosário ladeada pelos Arautos do Evangelho. Havia um grande número de fiéis, não
apenas da região da matriz como também de todas as comunidades circunvizinhas. Foi celebrada
uma Missa campal, ao lado da matriz.
Dia 7 - Os Arautos do Evangelho cantaram durante o Crisma na paróquia Bom Jesus do
Arraial, no bairro classe média de Casa Amarela. O celebrante foi o Vigário Geral da Arquidiocese,
Mons. Edvaldo Bezerra da Silva. Concelebraram Pe. Carlos Frederico Lenine Vale Soares, adm.
paroquial, que neste dia completava 20 anos de ordenação sacerdotal e o Côn. José Edvaldo Gomes.
Dias 10 a 13 - Missão Mariana em Vicência-PE, na região da Zona da Mata. A imagem de
Nossa Senhora foi recebida na entrada da cidade pelo pároco, Pe. José Vieira de Lemos Cavalcanti,
encarregado dos movimentos marianos da Diocese, acompanhado da população local. Após a
procissão, foi celebrada uma Missa na igreja matriz de Sant’Ana. No dia seguinte, visitamos as
comunidades rurais de Borracha, Maltês, Angélicas e Usina Laranjeiras. Em todas elas a população
aguardava na entrada do povoado, seguindo em procissão até a capela local, onde era celebrada a
Santa Missa. Nos dias 12 e 13 a Imagem Peregrina ficou na Matriz para visitação dos fiéis e dos
alunos dos colégios da cidade. No dia 13, pela manhã, houve Missa celebrada pelo Pe. Edinilzo José
da Silva, adm. paroquial de Itaquitinga-PE. Pela tarde houve adoração ao Santíssimo Sacramento,
terminando com a procissão e Missa de encerramento do Ano do Rosário na paróquia. Todas as
cerimônias com participação de nosso grupo musical. Logo após a Missa, foi realizada a despedida
da Imagem Peregrina debaixo de uma chuva de fogos de artifício.
Dia 12 - Estivemos presentes na sagração e posse do novo Bispo de Pesqueira-PE, D.
Francesco Biasin.
Dia 12 - Participamos na festa de Nossa Senhora Aparecida, na paróquia do mesmo nome,
no bairro do Ipsep.
Dia 14 - Visita da imagem ao Colégio Divino Mestre, no bairro de Piedade, em Jaboatão
dos Guararapes, com boa repercussão entre os corpos docente e discente.
Dias 17 a 19 - Missão Mariana em Machados, situada a 118 km de Recife com 9.827
habitantes, na diocese de Nazaré. Recebida em uma comunidade próxima, a Imagem Peregrina foi
levada em carreata até a matriz de São Sebastião, onde o Pe. Antônio Lucena da Silva celebrou a
Missa. Nos dias seguintes, além de visitar uma capela rural, demos uma palestra para cerca de
cinqüenta crianças da catequese e da procissão da Mãe Rainha. A missão foi encerrada com uma
Missa campal celebrada pelo adm. paroquial, Pe. Ednaldo José de Farias.
Dia 22 - A imagem do Imaculado Coração de Maria visitou o Departamento da Polícia
Federal em Recife. Estava presente grande número de agentes e autoridades. A imagem foi coroada
pelo delegado Dr. Joel que pediu a Nossa Senhora que zelasse pela segurança do Brasil e de seus
amigos de trabalho. Em seguida o adm. paroquial da igreja Nossa Senhora do Rosário, no Pina, Frei
Francisco de Assis Barreto, OFMCap, fez uma prédica sobre a devoção a Nossa Senhora.
Dias 23 a 27 - Missão Mariana na cidade de Timbaúba, Zona da Mata pernambucana,
pertencente à diocese de Nazaré, com uma população de 56.895 habitantes. O pároco é o Mons.
Orlando Nascimento Silva, Vigário Geral da Diocese, auxiliado pelo vigário paroquial Pe. Jorge
José de Souza. A Imagem peregrina foi recebida na comunidade de Mocós, seguindo em carreata

para a igreja matriz de Nossa Senhora das Dores, onde foi celebrada a Santa Missa presidida pelo
Pe. José Vieira de Lemos Cavalcanti, encarregado dos movimentos marianos da Diocese.
Todas as manhãs, os Arautos rezavam o terço e cantavam Laudes do Ofício de Nossa
Senhora. Em seguida, fazíamos uma pequena meditação com os sacerdotes e alguns vocacionados.
Nos três dias da missão, Mons. Orlando nos incumbiu de meditarmos sobre a obediência, pobreza e
castidade, o que foi classificado por ele como um retiro espiritual. Também durante esses três dias
participamos do programa “Assim falou Jesus”, realizado todas as manhãs pelos sacerdotes na rádio
comunitária.
A sexta-feira foi dedicada a visitas nos principais colégios da cidade. Iniciando com o
Colégio Santa Maria, das Irmãs Franciscanas Maristella, seguimos para o Colégio Timbaubense, a
Escola Estadual Jader de Andrade, Escola Estadual Elizabeth Lira, a Creche Mãe Rainha, o Colégio
Cenecista, o colégio Roberto Moreira e a Escola Mariana Ferreira Lima. Todos receberam a visita
da imagem com muita alegria, organizado procissões e entoando hinos à Maria. Os padres da cidade
costumam visitar esses colégios de vez em quando para atender confissões, dar conselhos, etc.
Mons. Orlando tem muita preocupação em atrair os jovens para a Igreja. Nesse dia visitamos duas
das dezessete capelas da cidade: São Pedro e São Paulo, e São Francisco de Assis. À noite
participamos da novena de Nossa Senhora de Fátima no bairro da Cohab.
No dia seguinte, após a Missa na Matriz, houve uma reunião com os representantes das
capelas rurais, onde falamos um pouco sobre a instituição e o encargo que nos foi confiado pelo
Papa. Depois houve visita ao Lar dos idosos pertencentes aos Vicentinos e às famílias da Vila da
Cohab. À noite, houve o encerramento da festa de Nossa Senhora de Fátima na Vila da Cohab com
Missa campal ao lado da capela, antecedida por uma procissão pelas ruas do bairro.
No domingo, celebração da Santa Missa na Matriz, transmitida pela rádio, onde explicamos,
a pedido do padre, o simbolismo do nosso hábito, a fim de satisfazer a curiosidade das pessoas.
Após a celebração, estivemos presentes na reunião com os representantes das capelas urbanas,
juntamente com Mons. Orlando. Nessa manhã a imagem visitou a capela de Nossa Senhora do
Livramento em Coités-PE, na zona rural. Nesta mesma tarde um Oratório do Imaculado Coração de
Maria peregrinava pelo hospital e na comunidade do Alto do Cruzeiro, o bairro mais perigoso da
cidade. À noite, Missa na Matriz. A missão se encerrou no aniversário de batismo de Mons.
Orlando. Após a Missa solene na Matriz, pela manhã, todos nos dirigimos para um banquete de
comidas típicas para festejar esta data.
Dia 25 - Reunião com Cooperadores sobre “A devoção à Nossa Senhora em nossa vida. Por
que Ela é nossa Mãe?”
Dia 29 - Fomos convidados para a carreata de comemoração da última Missa dos Anjos de
2003. A Imagem Peregrina partiu da Basílica da Penha, no centro da cidade, após uma pequena
homilia e entrega de uma medalha à Nossa Senhora, feitas por Fr. João Batista da Paz, OFMCap,
adm. Paroquial, em comemoração à data. Levada em um carro do Corpo de Bombeiros a Imagem
Peregrina foi levada à Basílica do Carmo, onde Fr. Almir Geraldo Manoel de Andrade entregou
outra condecoração a Nossa Senhora. A Imagem Peregrina percorreu em carreata as principais ruas
do centro de Recife, dirigindo-se à capela do Colégio Nóbrega, primeira igreja dedicada a Nossa
Senhora de Fátima no mundo, onde Pe. Renaldo Jacinto celebrou a última “Missa dos Anjos” do
ano.
Formação da juventude: durante o mês foram ministradas reuniões de formação sobre os
seguintes temas:
O papel do sofrimento
Catecismo: Sacramentos, noções gerais

Nossa Senhora de Guadalupe
Inteligência, vontade e liberdade
Como Nossa Senhora atende os nossos pedidos
Aulas de teoria e prática musical
Peregrinações - A Imagem Peregrina visitou 9 lares na capital, onde foi rezado o terço em
família.

Novembro
Dias 1 a 5 - Missão Mariana em Macaparana-PE, na região da Zona da Mata setentrional,
Diocese de Nazaré. A imagem foi recebida pelo pároco, Pe. Josean Dantas Rolim e a comunidade
no dia 11 no povoado de Mato Seco, seguindo em carreata até a matriz de Nossa Senhora do
Amparo, repleta de fiéis.
Nos dias que se seguiram, a Imagem Peregrina visitou as capelas rurais de Monte Alegre,
Poço Comprido, Nova Esperança, Pau Darco e Paquivira, além da capela Nossa Senhora dos
Remédios no estado da Paraíba. Levou alegria e esperança ao Lar dos Idosos e visitou os colégios
Moura Cavalcanti, Maria Emília e Creuza de Freitas, sendo recebida com muito carinho por
diretores, professores e alunos. Durante os dias da missão realizamos palestras para as diversas
pastorais da cidade sobre a devoção a Nossa Senhora e o exemplo que o verdadeiro católico deve
dar.
A terça-feira foi o “Dia Eucarístico com Maria”, com exposição do Santíssimo Sacramento
na Matriz.
O encerramento da missão foi uma Missa na capela de São José, na Cohab. A igreja estava
repleta de fiéis que vinham se despedir de sua Mãe e esperavam sua volta para breve.
Dia 8 - Projeção do vídeo sobre a vida de S. S. João Paulo II para os Cooperadores dos
Arautos em nossa casa.
Dia 9 - Encontro com os familiares dos nossos vocacionados. Na ocasião foi dada uma
reunião sobre a conversão de Afonso Ratisbone e projetado o vídeo sobre o pontificado de S. S.
João Paulo II.
Dia 12 - Duas apresentações do Projeto Juventude tem Conserto no Colégio GEO, em
Jaboatão dos Guararapes-PE, para alunos da 5ª à 8ª série.
Dias 13 a 16 - Missão Mariana na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. Após uma pequena
procissão até a paróquia de Nossa Senhora de Fátima o pároco, Pe. Luciano Dias de Morais,
celebrou a Santa Missa iniciando a missão. Todos os dias eram iniciados com a reza do terço pelas
ruas circunvizinhas às 5 da manhã, fazendo companhia ao sol que iniciava seu nascer.
No dia 14, após a Missa na Matriz visitamos o 31º batalhão da Polícia Militar e alguns
colégios da cidade: o Colégio Municipal, o colégio GEO, colégio municipal Edmar Longo e a 6ª
região de ensino, órgão supervisor do setor de educação deste município.
Prosseguindo a peregrinação, fomos ao centro de Saúde, ao presídio e à comunidade Obra
Nova. Como encerramento do dia, foi celebrada a Santa Missa na capela de São Francisco e logo
após, fomos visitar alguns doentes impossibilitados de freqüentar as Celebrações Eucarísticas.
No dia seguinte, a Missa foi celebrada na capela do Cemitério São Miguel, pelas almas dos
defuntos. Depois, percorremos as alas do Hospital Regional de Patos, e o Hospital infantil da
cidade. À noite, reza do terço e Missa na matriz.

O dia 16 foi reservado às comunidades rurais. Depois de rezarmos o terço na comunidade
de Santa Gertrudes, entramos sertão adentro até o distrito de São José dos Espinharas, onde há trinta
anos não chove. Às 19hs, iniciou-se a Celebração Eucarística onde a imagem de Nossa Senhora foi
solenemente coroada. A igreja estava repleta, inclusive com a presença da Linha de Tiro do exército
de Patos. No dia seguinte, antes de partir, nos dirigimos à fábrica de engarrafamentos Coroa.
Dia 21 - Visita à cidade de Araçoiaba-PE, a 40 km de Recife. A imagem ficou durante o dia
na Matriz para visitação dos fiéis. À noite o Pe. Sérgio Pereira da Silva celebrou a Missa de
encerramento na matriz de Nossa Senhora do Monte.
Dias 22 e 23 - Mais uma cidade da diocese de Nazaré foi visitada pela imagem peregrina do
Imaculado Coração de Maria de Fátima: Goiana-PE. A imagem foi recebida à entrada da cidade
pelo Pe. Josevaldo Firmino Ribeiro da Silva (Vigário paroquial) e pelo povo que o acompanhava.
Em louvor à Mãe de Deus foi cantada a Ave Maria, que se seguiu do hino da cidade, entoado pelo
coral infantil. Na igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, o Pe. José Mariano da Silva (Pároco)
explicou o carisma e atuação dos Arautos do Evangelho baseado nas palavras explicativas de Dom
Gil Antonio Moreira a respeito dessa Associação, publicadas em nossa revista. Em seguida, foi
celebrada a Santa Missa. À tarde, a imagem da Virgem foi levada em visita ao Abrigo São José e ao
Hospital Belarmino Corrêa. Pela noite a imagem da Mãe de Deus foi levada à capela de São
Francisco de Assis, em Nova Goiana.
No domingo, houve Primeira Comunhão, com a presença da Imagem Peregrina, em Missa
celebrada pelo Pe. Mariano. Em seguida, foi levada em visita a diversas residências de famílias da
cidade, a um pitoresco restaurante típico da região, e também ao presídio. Ao entardecer, foi à igreja
da Ordem Terceira do Carmo (ao lado do convento carmelita de Santo Alberto), sendo a Missa
celebrada por Fr. Francisco de Sales, OCarm. Após a celebração, a Imagem Peregrina foi levada em
procissão até o local onde se despediu da cidade, com grande participação do povo.
Dia 27 - Procissão em honra a Nossa Senhora das Graças, no bairro do Sítio dos Pintos,
seguida de Missa celebrada por D. José Cardoso Sobrinho, Arcebispo metropolitano.
Dias 27 a 30 - Por ocasião de um "carnaval fora de época" ocorrido em Recife, os Arautos
do Evangelho promoveram um acampamento para jovens. Desenvolveu-se em uma chácara, com
participação de 50 pessoas, estendendo-se por quatro dias nos quais era sensível a prodigalidade de
graças dispensadas por Maria Santíssima. Esportes aquáticos e terrestres, competições físicas e
intelectuais, conversas animadas, recolhimento espiritual, encenações teatrais e debates, orações em
grupo ou pessoais, tudo contribuía para o afervoramento dos participantes. A assistência espiritual
foi prestada pelo Pe. Nildo Leal de Sá, Reitor do Seminário Menor da Arquidiocese, que atendeu as
confissões.
Formação da Juventude - Para os encontros de jovens nos finais de semana em nossa casa,
foram ministradas aulas de música, defesa pessoal e reuniões sobre os seguintes temas:
Vídeo sobre a vida de S. S. João Paulo II, por ocasião do Jubileu de Prata de seu
Pontificado
Santiago de Compostela
Catecismo: Sacramentos - O Batismo
Catecismo: Sacramentos - Crisma
Afonso de Ratisbone
Como combater o vício da comparação
Carlos Magno

Peregrinações - Durante o mês, 5 lares receberam a visita da imagem do Imaculado Coração
de Maria.

Dezembro
Dia 2 – Levamos a imagem peregrina ao Colégio Souza Leão, no bairro do Cordeiro, por
ocasião do encerramento do ano letivo. Foi feita uma pequena apresentação musical para os alunos
do Ensino Fundamental I, no final da qual os alunos se aproximaram da Mãe de Deus agradecendo
todos os benefícios alcançados naquele ano e pedindo graças para o ano seguinte.
Dia 6 - Procissão comemorativa de mais um ano do Apostolado do Oratório em Salgueiro,
cidade pernambucana da diocese de Petrolina, situada a 530 quilômetros de Recife. A procissão
com a Imagem Peregrina e os 19 Oratórios percorreu as principais ruas de cidade até a capela de
Nossa Senhora das Graças, onde foi feita uma pequena reflexão sobre a devoção a Nossa Senhora.
Por fim, foi projetado o vídeo comemorativo do Jubileu de Prata Pontifical do Santo Padre.
Dias 7 e 8 - Por ocasião da Festa da Imaculada Conceição, Padroeira da cidade, a imagem
da Virgem de Fátima foi levada a Águas Belas-PE, cidade da diocese de Garanhuns, onde já
circulam 30 Oratórios. Na véspera da comemoração a imagem de Maria foi solenemente coroada
pelo Vigário paroquial, o Pe. Ednaldo Ramos de Amorim, após a Santa Missa.
Dia 8 - No dia da solenidade da Imaculada Conceição a Imagem Peregrina visitou diversos
domicílios familiares, e também o Lar dos Idosos. À tarde participou da Procissão da Padroeira
(Nossa Senhora da Conceição), juntamente com os membros do nosso Apostolado do Oratório.
Grande número de vaqueiros a cavalo, carroceiros, motociclistas e ciclistas participaram do ato, que
é tradicional na região, portando os trajes típicos. A Missa da solenidade foi celebrada por Dom
Irineu Roque Scherer (Bispo de Garanhuns) e concelebrada por outros sacerdotes.
Dia 8 - “Que coisa bela ajuntar o esporte e o lazer com a fé e religião.” Com estas palavras
Frei João José Costa, OCarm., abençoou a inauguração da capela dedicada a Imaculada Conceição
no Clube Náutico Capibaribe. Saindo em procissão da igreja do Coração Eucarístico de Jesus do
bairro do Espinheiro, sendo portada pelos diretores, jogadores, torcedores e simpatizantes do clube,
a Imagem Peregrina foi introduzida na capela construída no próprio campo da agremiação. Depois
da benção sacerdotal, iniciamos a recitação do Santo Rosário durante o dia inteiro, culminando com
a celebração da Santa Missa.
Dia 10 - Inauguração da capela na nova casa dos Arautos do Evangelho. O nosso pároco,
Côn. José Edwaldo Gomes, abençoou a casa e celebrou a Missa, deixando uma reserva do
Santíssimo Sacramento. Em seguida, foi passado um vídeo comemorativo do Jubileu de Prata do
Pontificado de S. S. João Paulo II para todos os presentes.
Dia 17 - Os Arautos do Evangelho cantaram durante a Missa celebrada por D. Antônio
Fernando Saburido, OSB, Bispo Auxiliar de Olinda e Recife, no GERE-Norte (Gerenciamento de
Educação Regional Norte), órgão da Secretaria da Educação, que coordena todos os colégios
estaduais da região norte de Recife.
Dia 18 - Comemoração natalina organizada pela AMAPP (Associação dos Moradores e
Amigos do Poço da Panela). A comemoração iniciou-se com a leitura do Evangelho feita pelo Pe.
José Severino da Silva F° (Pe. Inaldo), Vigário paroquial da paróquia de Casa Forte. Em seguida os
Arautos do Evangelho apresentaram uma seqüência de músicas natalinas de diversos países. Para
encerrar o ato o presidente da AMAPP, Sr. Alcides R. Tedesco, proferiu algumas palavras
agradecendo a presença de todos.

Dia 20 - Jovens aspirantes dos Arautos do Evangelho receberam o Sacramento da
Confirmação em cerimônia realizada na paróquia de Nossa Senhora das Dores, por Frei Evilásio
Campelo de Medeiros, OFMCap.
Após a ação de graças pela recepção dos Dons do Espírito Santo, os novos Soldados de
Cristo, acompanhados de seus padrinhos, demais familiares e amigos, dirigiram-se à nossa casa,
onde houve uma comemoração natalina, sendo oferecido um concerto musical para cerca de 150
pessoas.
Durante o mês de dezembro foram visitadas 6 famílias com a imagem peregrina do
Imaculado Coração de Maria.

