Arautos do Evangelho
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Animação da liturgia e festas religiosas
Os Arautos do Evangelho têm contribuído na animação de celebrações litúrgicas, principalmente
através do canto e da música instrumental, procurando despertar entre os fiéis uma maior participação e
apreço pelas belezas da liturgia da Igreja. A este propósito cumpre relembrar o que diz João Paulo II na
Carta aos Artistas, citando o Concílio Vaticano II: "O mundo em que vivemos tem necessidade de beleza
para não cair no desespero. A beleza, como a verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens, é este
fruto precioso que resiste ao passar do tempo, que une as gerações e as faz comungar na admiração."
2/2 - Festa de Nossa Senhora da Saúde
Nossa Casa em Recife fica situada no bairro Poço da Panela. Os Arautos participaram das
comemorações de Nossa Senhora da Saúde, padroeira da comunidade, durante toda a novena, desde a
abertura com a Procissão da Bandeira, até a Missa de Encerramento, presidida pelo pároco, Côn. José
Edwaldo Gomes. Foi cantada por nosso coro, a pedido da comunidade.
3/2 - Festa de São Brás
A fanfarra dos Arautos do Evangelho animou a procissão na comunidade de São Brás, no bairro
de Dois Irmãos, percorrendo algumas ruas do bairro até a capela, onde foi realizada a Celebração
Eucarística, presidida pelo Pe. Nildo Leal de Sá, administrador paroquial.
7 e 15/2 - Festa de Nossa Senhora de Lourdes
Estivemos também na festa de Nossa Senhora de Lourdes,
padroeira da Comunidade de Eurico Chaves (Casa Amarela). As
comemorações iniciaram-se no dia 7 de fevereiro com a Procissão da
Bandeira, após a qual foi celebrada a Santa Missa pelo Pe. Aristides,
do Rio Grande do Norte
No dia da festa, 15 de
fevereiro, os Arautos do
Evangelho portaram o pálio na
procissão com o Santíssimo Sacramento, realizada após a Celebração
Eucarística presidida por Dom José Cardoso Sobrinho, Arcebispo de
Olinda e Recife e concelebrada pelo Pe. Nildo Leal de Sá,
administrador paroquial.

18/2 - Encerramento do Cerco de Jericó

Os Arautos do Evangelho estiveram presentes no
encerramento do “Cerco de Jericó”, realizado no CEMAV Centro de Evangelização Madre Agathe Verrele.

5

19/3 – Comemorações a São José em Recife

Os Arautos alegraram as festividades em louvor a São José na Comunidade do Poço da Panela, e
também no Colégio Jesus Crucificado.
Na Comunidade, após o tríduo festivo, cantamos durante a Celebração da Palavra na Capela N.
Sra. da Saúde. No Colégio, foi realizada uma homenagem a Maria Santíssima e a São José, organizada
pelos professores e alunos, que culminou com a Missa celebrada pelo Pe. Renaldo Jacinto.

Colégio Jesus Crucificado

Comunidade Poço da Panela

26/3 - Procissão do Bom Jesus dos Passos, em Recife: 350 anos
A convite da Irmandade de Nossa Senhora
do Carmo, os Arautos do Evangelho formaram a
guarda de honra do Cristo na histórica procissão do
Bom Jesus dos Passos.
A procissão foi realizada pela primeira vez
em 1654, por João Fernandes Vieira e os chefes da
Insurreição Pernambucana, para comemorar a vitória
sobre os holandeses. Neste ano de 2004 completou
seu 350º aniversário.
Nosso Arcebispo, D. José Cardoso
Sobrinho, que presidiu a cerimônia, ressaltou a
beleza e a importância da festividade.

28/3 – Encerramento do Cerco de Jericó, em S. Maria do Cambucá-PE

A pedido do Pe. Antônio Lucena da Silva, administrador
paroquial, os Arautos levaram a Imagem Peregrina do Imaculado
Coração de Maria para o encerramento do Cerco de Jericó, dos sete
dias de Adoração ao Santíssimo Sacramento, com confissões
quaresmais.
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2/4 - Procissão do Bom Jesus dos Passos - Goiana
Também em Goiana, a Tricentenária e Venerável Irmandade do
Senhor Bom Jesus dos Passos convidou os Arautos do Evangelho para
participar da Procissão do Senhor dos Passos realizada naquela cidade, desde
1670.
A procissão saiu
da Igreja N. Sra. dos
Milagres rememorando a
Paixão de Nosso Senhor
com “Passos” (paradas)
nas várias igrejas da
cidade.

8 e 9/4 - Cerimônias litúrgicas da Semana Santa
A convite do Pe. Cícero Ferreira de Paula,
administrador paroquial, os Arautos participaram das
tradicionais cerimônias litúrgicas da Semana Santa na Igreja
do Santíssimo Sacramento (Matriz da Boa Vista).
Na Quinta-feira Santa, após a Missa do Lava-Pés,
presidida por Dom José Cardoso Sobrinho, os Arautos do
Evangelho conduziram a imagem do Bom Jesus da Igreja
Santa Cruz à Matriz da Boa Vista. Essa procissão, chamada
“Silenciosa”, é acompanhada pelo povo em silêncio,
relembrando o início da Paixão de Jesus.
Na Sexta-feira Santa, participamos da ViaSacra presidida por D. Antônio Fernando Saburido,
OSB, Bispo Auxiliar, fazendo a guarda de honra das
imagens do Bom Jesus e Nossa Senhora da
Soledade.

14/4 - Missa no GERE Norte

O coro dos Arautos do Evangelho cantou na Missa de
Comemoração da Páscoa no GERE Norte (Gerenciamento de
Educação Regional Norte), órgão da Secretaria da Educação, que
coordena todos os colégios estaduais da região norte de Recife. A
missa foi presidida por Fr. Dárcio Azevedo Santos, OCarm. No final
da celebração houve imposição do Escapulário do Carmo.
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18/4 - Festa da Misericórdia
Nesse domingo, instituído por João Paulo II como o Dia da Misericórdia, os Arautos do
Evangelho abrilhantaram as comemorações na Igreja Nossa Senhora da Soledade, com a presença do
Vigário-Geral, Mons. Moacyr Costa Pinto.

2/5 - Missa na Igreja do Carmo (Olinda)
Nessa histórica igreja, construída em
1588, o mais antigo templo da Ordem do Carmo
na América Latina, cantamos na Missa
celebrada por foi Frei Dárcio Azevedo Santos,
OCarm.

10/5 - Abertura do tríduo na Capela N. Sra. de
Fátima (Rosarinho)
Cerca de 80 pessoas acompanharam a
procissão da bandeira no bairro do Rosarinho,
para o início do tríduo comemorativo de sua
padroeira, Nossa Senhora de Fátima. O Pe.
Pedro Francisco Monteiro Neto convidou os
Arautos a hastear
a bandeira. Solene
Missa
campal,
celebrada
em
frente à capela,
abriu o tríduo.

16/5 - Procissão de Nossa Senhora de Fátima (UR-3 Ibura)

Coube aos Arautos do Evangelho a guarda de honra
do andor de Nossa Senhora de Fátima, na procissão que
percorreu as principais ruas do bairro UR-3 Ibura, em
Recife, até a capela N. Sra. de Fátima, onde D. José
Cardoso Sobrinho presidiu a solene Celebração Eucarística.
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8/5 - Páscoa dos Militares
Fomos convidados a participar do cerimonial litúrgico na Missa da Páscoa dos Militares,
celebrada no Clube do II COMAR (Comando Aéreo Regional). Ali se reuniram os membros das três
forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e das forças auxiliares (Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros), além da Escola de Aprendizes de Marinheiro.
O celebrante foi Mons. Cel. Ildelfonso Graciano Rodrigues, vigário-geral do Ordinariato Militar
do Brasil.

30/5 - Encerramento do mês de maio
Graças ao incentivo do Pe. Paulo Sales Costa, o Arautos vêm
desenvolvendo grande atividade de evangelização na paróquia Nossa
Senhora da Conceição Aparecida (bairro do Ipsep), sobretudo através
do Apostolado do Oratório do Imaculado Coração de Maria.
Neste ano, um grande estandarte deste Apostolado abriu a
procissão de encerramento do mês de maio, que foi acompanhada
por todos os coordenadores, cada qual levando o seu Oratório.

30/5 - Festa de Pentecostes na Paróquia N.
Sra. de Belém
Dada a feliz coincidência entre a festa
de Pentecostes e o mês de maio, o Pe. Pedro
Francisco Monteiro Neto, Administrador
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Belém,
fez uma homenagem a Maria, Imaculada Esposa
do Espírito Santo, na solene Missa de
Pentecostes.

31/5 - Encerramento do Mês de Maio
Participamos da Missa de encerramento
do mês de maio na Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, em Casa Forte, presidida pela Côn. José
Edwaldo Gomes. As diversas comunidades se
dirigiram à Matriz
em
procissão,
levando cada uma
delas sua imagem de
Nossa Senhora.
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31/5 – Encerramento do mês de maio no CEMAV

Nesse mesmo dia, a imagem peregrina do Imaculado
Coração de Maria foi levada pelos Arautos ao Centro de
Evangelização Madre Agathe Verrele, mantido pelo Instituto das
Damas da Instrução Cristã, no distrito de Aldeia (Camaragibe-PE),
para o encerramento do mês de maio. Houve a recitação do terço e
coroação de Nossa Senhora.

10/6 - Procissão de Corpus Christi
A Missa de Corpus Christi foi celebrada pelo Arcebispo D. José Cardoso Sobrinho, na Matriz da
Boa Vista. Em seguida, Jesus Sacramentado foi conduzido em procissão pelas ruas centrais até a Matriz
de Santo Antônio. Os Arautos do Evangelho tiveram a honra de portar o pálio sob o qual foi conduzido o
Santíssimo Sacramento. Ao término da procissão, D. José fez uma bela homilia, lembrando o papel da
Eucaristia para a solução de todos os males de nosso tempo. A cerimônia encerrou-se com a solene
bênção do Santíssimo Sacramento.

10 e 16/7 – Comemorações de N. Sra. do Carmo, padroeira do Recife.
Participamos das comemorações em honra a N. Sra. do
Carmo, padroeira do Recife. Durante o novenário, no dia
dedicado aos movimentos marianos da Arquidocese, os Arautos
do Evangelho e os Cooperadores, além dos membros do
Apostolado do Oratório de diversas paróquias de Recife,
marcaram com sua presença esse ato de louvor à Virgem do
Carmelo na Santa Missa
presidida por Frei Geraldo
de Araújo Lima, O Carm,
pároco do Espinheiro.
Também no dia da festa, juntamente com as demais
irmandades e movimentos leigos da arquidiocese, os Arautos do
Evangelho acompanharam a procissão de Nossa Senhora do Carmo,
que percorreu as principais ruas do centro do Recife. As festividades
foram encerradas com as palavras de Dom Frei José Cardoso
Sobrinho, O Carm, Arcebispo metropolitano.
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24/7 – Novenário de Sant’Ana
Cantamos a durante a Missa da novena de Sant’Ana, padroeira da cidade de Vicência. A Missa
foi presidida pelo Pe. Antônio Lucena da Silva, a convite do pároco, Pe. José Vieira de Lemos Cavalcanti.
15/8 – Consagração da cidade de Caruaru ao
Imaculado Coração de Maria

Após uma novena preparatória, Dom
Bernardino Marchió, Bispo de Caruaru-PE,
consagrou solenemente a cidade ao Imaculado
Coração de Maria. E para marcar o ato,
inaugurou um nicho com a imagem de Nossa
Senhora na Praça Chico Porto.

15/8 – Encerramento da Semana da Família
Participamos do encerramento da
Semana da Família, realizado na Praça N. Sra.
do Carmo, no centro de Recife. A imagem
peregrina do Imaculado Coração de Maria foi
solenemente coroada por um casal. Antes da
celebração da Santa Missa, um dos cooperadores
fez uma breve exposição sobre os Arautos do
Evangelho, seu carisma e seus meios de
apostolado. A Missa campal foi presidida pelo
Pe. Fábio Paz de Queiroz, administrador
paroquial da Paróquia do Coração Imaculado de
Maria.

21 a 29/8 – Exposição “Arredores de Casa Forte”
Participamos da exposição “Arredores de Casa Forte”, promovida pelo Shopping Plaza Casa
Forte. Aberta com a bênção do Pe. Edvaldo Gomes, pároco local, a exposição, contou com a participação
de diversas instituições de caráter cultural e beneficente do bairro de Casa Forte. Durante o evento, um
stand mostrava aos visitantes as principais atividades evangelizadoras dos Arautos do Evangelho.
Realizamos também cinco apresentações musicais no evento e três sessões da peça teatral “O Aleijado”,
animando a gincana beneficente para as atividades sociais da Paróquia de Casa Forte, realizada entre os
alunos do Ensino Fundamental dos principais colégios da região.
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27/8 – Início das comemorações de Nossa Senhora da Penha

Fomos convidados para conduzir o andor de Nossa
Senhora da Penha, padroeira da indústria e do comércio em
Recife, na entrada da basílica, no centro da cidade. A missa de
abertura das comemorações foi presidida por Fr. João Batista da
Paz, OFMCap, adm. paroquial, tendo como pregador Fr. Magnus
Henrique Lopes, OFMCap, provincial dos capuchinhos na região
Nordeste 2 (AL, PE, PB e RN). No final da missa, foi dada a
bênção do Santíssimo Sacramento a todos os fiéis e hasteada a
bandeira da padroeira, abrindo oficialmente as festividades.

10/9 – Participação na Missa de Moagem
A convite da Cia Agro Industrial de Goiana os Arautos do Evangelho participaram da Missa de
Moagem na Usina Santa Tereza, pertencente à mesma companhia, em Goiana, na região da Zona da Mata
de Pernambuco. A Missa foi celebrada por ocasião do início da colheita da cana-de-açúcar (safra
2004/2005), sendo celebrante Frei Francisco de Sales, OCarm, do convento carmelita da cidade. Foi feita
a Coroação da Imagem Peregrina do Sapiencial e Imaculado Coração da Virgem de Fátima.
11/9 – Consagração da cidade de Recife

A cidade de Recife – com outras cidades adjacentes – teve
renovada a consagração ao Imaculado Coração de Maria, em
cerimônia realizada na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no bairro
de Pina. O terço foi rezado entremeando-se cânticos entre os
mistérios, e os Arautos do Evangelho portaram o andor com a
Imagem da Virgem, fazendo-lhe também guarda de honra.

15/9 – Festa de Nossa Senhora das Dores em Timbaúba
Os Arautos do Evangelho, a convite de Mons. Orlando do Nascimento Silva (pároco, e vigário
geral da diocese) fizeram a guarda de honra ao andor de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade de
Timbaúba, durante o trajeto da procissão. Portada pelos Arautos, a Imagem da Virgem entrou
solenemente na quadra do Ginásio de Esportes Jacques Ferreira Lima, sendo aclamada pela multidão dos
fiéis que lotava o recinto. A Santa Missa foi presidida por Dom Jorge Tobias de Freitas (bispo de Nazaré),
sendo concelebrada por quatro sacerdotes, estando presentes o prefeito municipal, Dr. Antônio Galvão
Filho, e o vice-prefeito.
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15/9 – Novena de N. Sra. das Dores em Recife
Fomos convidados para a Missa do novenário de Nossa Senhora das Dores na paróquia do mesmo
nome na cidade de Recife. O celebrante foi o Pe. João Crisóstomo Custódio, adm. paroquial da Paróquia
da Macaxeira.
4/10 – Festividades de Santa Terezinha

5/10 – Festa de São Benedito

A pedido da comunidade, os Arautos do
Evangelho participaram das comemorações em
louvor a Sta. Terezinha do Menino Jesus na
capela dedicada em sua honra no bairro da
Muribeca (Jaboatão dos Guararapes – PE). Após
a recitação do terço, os Arautos do Evangelho
fizeram uma pequena meditação sobre Sta.
Terezinha, tomando-a como exemplo para os
dias de hoje. A Celebração Eucarística que se
seguiu foi presidida por Dom Policarpo Ribeiro
de Menezes, OSB, do Mosteiro de São Bento de
Olinda.

Na festa do seu padroeiro, a comunidade
de São Benedito, em Olinda, convidou o coro
dos Arautos do Evangelho para cantar na missa
em louvor a São Benedito. O celebrante foi Pe.
José Pablo Hernandez - Gil Monfort, SJ,
Provincial dos Jesuítas.

7/10 – Festa de Nossa Senhora do Rosário
Estivemos presentes nas comemorações em honra a Nossa Senhora do Rosário, padroeira da
cidade de Santa Maria do Cambucá (agreste pernambucano). O Arcebispo metropolitano de Olinda e
Recife, D. José Cardoso Sobrinho, presidiu a Santa Missa. No final da celebração o Pe. Antônio Lucena
da Silva, administrador paroquial, ofereceu ao arcebispo um busto com a imagem do Imaculado Coração
de Maria. “É um presente da paróquia e dos Arautos” – disse Pe. Lucena – “pois foram eles que
trouxeram para esta paróquia o Apostolado do Oratório do Imaculado Coração de Maria, que tem
afervorado inúmeras almas nessa paróquia”.
8/10 – Participação em um casamento
Levamos a imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria ao casamento de Leonardo
Guimarães Gonçalves dos Santos e Adriana de Almeida Campos, realizado na igreja do Coração
Eucarístico de Jesus.
10/10 – Festa de N. Sra. do Rosário (Recife)
Festa da padroeira na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro de Boa Viagem. Os
cooperadores dos Arautos do Evangelho fizeram a guarda de honra do andor durante toda a procissão.
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.
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12/10 – Participação nas festividades em louvor à N. Sra. Aparecida
Por ocasião da festividade de Nossa Senhora Aparecida os
Arautos do Evangelho participaram ativamente das comemorações
realizadas na paróquia a Ela dedicada, no bairro Ipsep, em Recife. O
organizador, Pe. Paulo Sales Costa, confiou aos Arautos a guarda de
honra junto ao andor que conduziu a Imagem da Mãe de Deus, levado por
um veículo do Corpo de Bombeiros durante a procissão que percorreu as
ruas do bairro.
A
solene
Celebração Eucarística foi
presidida por Dom Antonio
Fernando Saburido OSB,
bispo
auxiliar
da
arquidiocese de Olinda e
Recife. Iniciado com um
toque de trompetes, o ato litúrgico comemorou o centenário
da Coroação de Nossa Senhora Aparecida. Foi então feita
uma cerimônia de coroação, sendo a Coroa, o Manto e o
Terço colocados por Dom Fernando e pelo Pe. Paulo.

3/11 – Visita de D. José Carlos Melo, CM
Recebemos a visita de Dom José Carlos Melo CM, arcebispo
metropolitano de Maceió. Concedeu ele aos Arautos a alegria de tê-lo por
companhia no almoço, juntamente com um seu irmão e o Pe. João Neto, da
cúria arquidiocesana de Maceió.
Durante a refeição
Dom José Carlos respondeu
a diversas perguntas, e
contou a todos diversos fatos
da
Congregação
das
Missões, sociedade de vida
apostólica
também
conhecida pelo nome de
“lazaristas”, da qual faz
parte. Despertaram vivo
interesse as narrações de seus contatos com o Santo
Padre: “foram tantos que perdi a conta”, disse ele
causando uma santa inveja aos presentes.

10 e 11/11 – II Semana Litúrgica na Paróquia N. Sra. de Belém
A convite do Pe. Pedro Francisco Monteiro Neto
foi feita a encenação da peça teatral “O modelo de
Leonardo da Vinci”, por ocasião II Semana Litúrgica da
Paróquia de Nossa Senhora de Belém, lenda relacionada à
obra do conhecido pintor renascentista.
No dia seguinte foi oferecido aos presentes um
concerto musical com repertório envolvendo diferentes
países, além de toques de percussão, encerrando-se com o
Hino Pontifício, marcha composta por Charles Gounoud.
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12/11 – Apresentação musical em homenagem à N. Sra. da Conceição

Com cânticos gregorianos, músicas instrumentais e
toque de percussão, essa apresentação musical fez parte das
comemorações do Sesquicentenário da Proclamação do Dogma
da Imaculada Conceição e do Centenário da chegada da
imagem de Nossa Senhora da Conceição ao Recife, organizadas
pelo administrador paróquial, Pe. Sérgio Cabral Peres.
Foto: João Carlos Lacerda

21/11 – Participação na 45ª Semana Eucarística
Atendendo o pedido do Pe. Cícero Ferreira de Paula, administrador paroquial da Igreja do
Santíssimo Sacramento (no bairro da Boa Vista), os Arautos do Evangelho de Recife participaram do
encerramento da 45ª Semana Eucarística. Após a celebração da Santa Missa presidida por Dom José
Cardoso Sobrinho, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, formou-se a procissão do Santíssimo
Sacramento, que percorreu as principais ruas do bairro. O pálio foi portado pelos Arautos.

25/11 – Jubileu de Prata de Ordenação Sacerdotal
A convite do Pe. Joel Salgado Amorim, os Arautos do Evangelho estiveram presentes na Missa
em Ação de Graças pelo Jubileu de Prata de sua ordenação sacerdotal, celebrada na igreja matriz de
Nossa Senhora da Penha, em Gameleira, sua cidade natal.
6 e 8/12 – Festa de N. Sra. da Conceição no Clube Naútico Capibaribe
Participamos das comemorações em honra a N. Sra. da
Conceição na capela a ela dedicada no estádio do Clube
Náutico Capibaribe. Durante o tríduo preparatório realizamos
uma apresentação de músicas natalinas. No dia da padroeira
participamos da procissão, portando o andor com a imagem de
Nossa Senhora da Conceição durante todo o percurso da
procissão, que saiu da igreja matriz do Coração Eucarístico de
Jesus, indo até a capela no estádio do Clube Náutico. No
gramado foi celebrada a Missa por Frei João José Costa, então
provincial dos Carmelitas e vigário paroquial, contando com a
presença de muitos fiéis.
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7/12 – Comemorações da Imaculada Conceição em Passira
Também participamos de Nossa Senhora da Conceição na cidade de Passira. A pedido do pároco,
Pe. José Rogério de Souza Quirino, realizamos durante o dia visitas às famílias com o oratório do
Imaculado Coração de Maria. À tarde a fanfarra dos Arautos tocou durante a procissão da padroeira, que
se seguiu de Missa presidida pelo Pe. Antônio Lucena da Silva. Após a celebração apresentamos ao
público presente algumas músicas natalinas.

8/12 – A Imaculada Conceição: Excelsa Padroeira dos Militares

A pedido do celebrante, Mons. Cel. Edvaldo
Bezerra da Silva, vigário-geral da Arquidiocese de
Olinda e Recife e capelão reformado da Aeronáutica, o
coro dos Arautos do Evangelho cantou durante a
celebração da solene Missa em louvor a Nossa Senhora
da Conceição, Excelsa Padroeira dos Militares. A Missa
foi celebrada na igreja de Nossa Senhora da Conceição
dos Militares, localizada no centro de Recife.

8/12 – Procissão da Imaculada Conceição em Moreno
A pedido do Pe. Maurício Roberto Diniz Souza, administrador
paroquial, estivemos presentes na grande procissão em honra a Nossa
Senhora da Conceição, que percorre as principais ruas da cidade de Moreno.
Após a procissão foi celebrada a
Missa campal, durante a qual o
Pe. Maurício consagrou a
cidade ao Imaculado Coração
de Maria.
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9/12 – Concerto Natalino em Santa Maria do Cambucá

Após uma Missão Mariana na comunidade de Pau
Santo cantamos durante a Celebração Eucarística realizada
na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, presidida
pelo administrador paroquial, Pe. Antônio Lucena da Silva.
Após a celebração apresentamos para a população da cidade
uma seqüência de músicas natalinas de diversos países.

14/12 – Inauguração da decoração de Natal
Realizamos um pequeno concerto natalino na inauguração de iluminação de Natal na praça do
Poço da Panela.
16/12 – Natal da AMAPP
Participamos da comemoração natalina promovida pela AMAPP, Associação dos Moradores e
Amigos do Poço da Panela, bairro onde se localiza a nossa casa. A confraternização iniciou-se com uma
reflexão sobre o Natal de Jesus, realizada pelo Vigário Paroquial, Pe. José Severino da Silva Filho (Pe.
Inaldo) e apresentação musical, na qual os Arautos do Evangelho apresentaram a todos os presentes uma
coletânea de músicas natalinas de diversos países, sem esquecer do nosso amado Brasil, com a “Noite
Feliz”.
17/12 – Concerto Natalino na cidade de Vicência
A pedido do pároco, Pe. José Viera de Lemos Cavalcanti, o coro e banda dos Arautos do
Evangelho realizou uma apresentação de músicas natalinas na igreja matriz de Sant’Ana, na cidade de
Vicência, na região da mata setentrional pernambucana, a 87 km da capital.
19/12 – Comemoração Natalina
Por ocasião da proximidade das festividades do Santo Natal, os Arautos do Evangelho realizaram
uma grandiosa comemoração natalina na sua casa na cidade de Recife. Mais de trezentas pessoas
estiveram presentes ao ato, que constou de peça teatral, entronização da imagem peregrina, homenagem
ao Menino Jesus e apresentação musical.
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23/12 – Apresentação Natalina em Bom Conselho – PE

Realizados um concerto natalino na igreja matriz de
Jesus, Maria e José, na cidade de Bom Conselho, a convite
do Pe. Marcelo Protázio, pároco da Catedral de Santo
Antônio (Garanhuns), durante as comemorações em honra
da Sagrada Família.

24/12 – Na Paróquia N. Sra. de Belém
A pedido do administrador paroquial,
Pe. Pedro Francisco Monteiro Neto, os Arautos
do Evangelho realizaram uma apresentação de
músicas natalinas na Igreja N. Sra. de Belém,
em Recife, após a solene Missa em
comemoração ao Nascimento do Salvador.

26/12 – Paróquia N. Sra. da Boa Viagem
No domingo da Sagrada Família,
cantamos na Missa presidida pelo Pe. Joselito
Freire Moreira A. Filho na igreja N. Sra. da Boa
Viagem, em Recife. Em sua homilia, Pe. Joselito
lembrou o quanto as famílias atuais estão
distantes do modelo de todas as famílias que é a
Sagrada Família. A pedido do celebrante, após a
missa, os Arautos do Evangelho cantaram
músicas natalinas, as quais foram fortemente
aplaudidas pelos presentes.

31/12 – Missa de Passagem do Ano
Cantamos durante a Missa de passagem de ano na capela N. Sra. da Saúde, no bairro do Poço da
Panela. A Missa foi campal, presidida pelo pároco, Côn. José Edvaldo Gomes. Após a Missa o Pe.
Edvaldo encerrou a missão “Queremos ver Jesus” realizada pelos Arautos nas famílias do bairro.
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Apostolado Mariano
Os Arautos do Evangelho acompanham a Imagem Peregrina do Imaculado Coração de Maria
em visitas a paróquias, igrejas, hospitais, presídios, comunidades e casas de família, para animar os
corações e incutir-lhes a confiança na promessa de Maria: “Por fim, o meu Imaculado Coração
triunfará!”
17/2 - Capela Santa Clara (Jardim Paulista
Baixo)
A pedido de paroquianos, a imagem
peregrina visitou a Capela Santa Clara,
pertencente à Paróquia de Nossa Senhora de
Fátima, em Paulista (PE), em solene Celebração
Eucarística presidida pelo Pe. André Vital Félix
da Silva, SCJ, vigário paroquial. No final da
Missa a imagem foi coroada pelo sacerdote e
rezado um terço com todos os presentes.

19/2 - Comunidade Santo Antônio (Sucupira)
A imagem peregrinou também na
Comunidade Santo Antônio no bairro de
Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes (PE),
para comemorar quatro meses da implantação do
Apostolado do Oratório nessa comunidade.
Após a coroação da imagem e a recitação do
terço, houve partilha da palavra.

10 a 19/3 - Missão Mariana em Brejo da Madre de Deus -PE

A pedido do pároco, Pe. Danilo Soares de Souza, os Arautos
levaram a imagem do Imaculado Coração de Maria às comunidades rurais,
hospitais e asilos de Brejo da Madre de Deus durante todo a novena de São
José, padroeiro da cidade.
A procissão do “Senhor São José” foi acompanhada por mais de 12
mil pessoas, da cidade e de todas as comunidades rurais. Dom Francesco
Biasin, Bispo de Pesqueira, presidiu a solene Celebração Eucarística.

26/4 a 1/5 - Atividades evangelizadoras em João Pessoa
Durante essa semana, os Arautos do Evangelho
realizaram atividades de evangelização na capital paraibana.
Diversos lares receberam a visita da imagem peregrina e cerca de
90 mil folhetos “Rosário, a oração da paz” foram distribuídos
pela cidade, incentivando a população a recitar o Rosário.
No dia 27 de abril, a imagem peregrina visitou o edifício
da Justiça Federal em João Pessoa. No período de quase 4 horas,
numerosos juízes e funcionários se aproximaram de Nossa
Senhora, em busca de refrigério, luz e paz. O Juiz Federal Substituto da 3ª Vara, Dr. Sérgio Murilo
Wanderlei, coroou solenemente a Imagem Peregrina como Rainha da Justiça Federal.
No dia 29, a visita foi ao Tribunal de Justiça da
Paraíba, onde a piedosa Imagem foi calorosamente
recepcionada por seu presidente, Desembargador Plínio
Leite Fontes, pelo vice-presidente, Desembargador
Nestor Alves de Melo Filho, pela presidente da
Associação das Esposas dos Magistrados da Paraíba
(Aemp), Socorro Leite Fontes, por membros da Egrégia
Corte, por servidores, cadetes e pelo coral de música do
TJ.

Ao entrar no edifício, a Imagem foi recebida com uma
chuva de pétalas de rosa, enquanto o excelente coral do TJ
cantava hinos em louvor a Mãe de Deus. No Salão Nobre, foi
solenemente coroada Rainha do Tribunal, com grande emoção
de todos os presentes. “É uma grande honra para o TJ receber a
imagem de Nossa Senhora de Fátima. Espero que Maria
Santíssima continue protegendo e iluminando todos os atos dos
que fazem parte do Poder Judiciário”, disse calorosamente o
Presidente.

7/5 - Visita da imagem peregrina ao TRE-PB
“A partir de hoje, será Nossa Senhora quem
presidirá esse Tribunal”, foram as palavras do presidente do
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), Desemb.
Antônio de Pádua Lima Montenegro, em sua saudação a
Nossa Senhora.
Todos os membros do TRE, além dos funcionários
estavam presentes na sala de sessões para receber a visita
da imagem peregrina, trazida pelos Arautos do Evangelho.
O ato culminou com a celebração da Santa Missa, pelo Pe.
Júlio, da paróquia de Sta. Terezinha.

12/5 - Peregrinação em São Lourenço da Mata
Levamos a imagem peregrina do Imaculado
Coração de Maria à Capela de Fátima localizada num dos
bairros mais carentes da cidade de São Lourenço da Mata
(PE). O Pe. João Roberto, após a Celebração Eucarística
organizou uma piedosa e solene homenagem à Virgem,
comemorando sua primeira aparição em 1917 na Cova da
Iria.

13/5 - Peregrinação em Aliança
O povo devoto de Aliança (Diocese de
Nazaré) prestou especial homenagem a Nossa
Senhora de Fátima no dia 13 de maio. Conduzida
pelos Arautos do Evangelho, a imagem peregrina foi
recebida com grande alegria no trevo de entrada da
cidade pelo administrador paroquial, Pe. Alessandro
Lopes Lança, acompanhado de grande multidão.
Dali ela foi levada num carro do Corpo de
Bombeiros até o distrito de Upatininga, onde foi
recebida com entusiasmo por mais de 500 fiéis, que
lotavam inteiramente a Capela de N. Sra do Bom
Despacho. O prefeito de Aliança, Dr. Elane Vieira
da Silva e a primeira-dama, Da. Ednea Mariz Cavalcanti Vieira, coroaram a Imagem Peregrina. Em
seguida foi recitado o terço por todos os presentes.
Novamente conduzida pelo carro do Corpo
de Bombeiros e acompanhada de enorme carreata, a
Imagem Peregrina foi levada para a antiga usina
Aliança, hoje desativada, onde existe uma fervorosa
comunidade. Em seguida partiu para a cidade de
Aliança, onde era ansiosamente aguardada por mais
de 2 mil pessoas, dentro e fora da igreja matriz de
Nossa Senhora das Dores, onde a Imagem foi
solenemente coroada e objeto de veneração e culto
de seus devotos. Também fez parte da peregrinação
a Aliança uma vista ao presídio e ao Hospital
Municipal, para levar conforto espiritual e esperança
a seus filhos mais necessitados e desamparados.

13/5 - Comemorações em Sta. Maria do Cambucá
De
Aliança,
a
Imagem
Peregrina
de
Imaculado Coração de
Maria foi levada a visitar
seus filhos e filhas de Santa
Maria
do
Cambucá.
Pequena cidade do agreste
pernambucano, Santa Maria
orgulha-se de ter como
padroeira Nossa Senhora do
Rosário. O adm. paroquial, Pe. Antonio Lucena da Silva, Sacerdote
Cooperador dos Arautos do Evangelho, quis que nossa imagem do
Imaculado Coração de Maria estivesse presente na cidade para o início
da visita pastoral do Bispo Diocesano, D. Jorge Tobias de Freitas.
Mais de 3000 fiéis aguardavam na entrada da cidade a chegada
de D. Jorge com a Imagem, conduzida a partir dali, em procissão, até a
Igreja Matriz, onde o Bispo coroou solenemente a Imagem e presidiu a
celebração Eucarística.
13/5 - Comemorações em Recife
No aniversário da 1ª aparição de Nossa Senhora em Fátima, os Arautos do Evangelho
participaram também de comemorações em três paróquias do Recife.
Na paróquia Nossa Senhora de Fátima (Mangabeira) foi recitado o Rosário completo. Este ato
reuniu todas as paróquias do Setor Morros e Córregos de Casa Amarela e as comunidades da paróquia.
A igreja estava repleta, com muitas pessoas em pé. Após o Rosário, o Pe. Gilberto José do Nascimento
celebrou a Missa em louvor a Mãe de Deus.
Também na capela de Nossa Senhora da Saúde, localizada no bairro Poço da Panela, foi
realizada uma comemoração em louvor a Virgem de Fátima, rezando os Mistérios Gloriosos do
Rosário e a oração pela paz, seguida de queima de fogos de artifício.
Ainda nesse dia, estivemos na Paróquia São Sebastião e São Cristóvão, no bairro da
Imbiribeira, onde a imagem peregrina foi coroada no final da missa celebrada pelo Pe. José Roberto da
Silva França, Administrador Paroquial.
27 a 30/5 - Missão Mariana em Sanharó
Mais uma Missão Mariana foi realizada pelos Arautos do Evangelho no agreste
pernambucano, desta vez na cidade de Sanharó, a 201 km da capital.
A imagem peregrina foi recebida pelo administrador paroquial, Pe. Luís Carlos Sires de Lins e
toda a população no trevo da cidade, e conduzida em carreata até a igreja matriz do Sagrado Coração
de Jesus.
Durante os três dias da missão, a imagem peregrina foi levada às comunidades rurais de Água
Branca, Gravatá, Jenipapo, Sítio das Moças, Malhada da Pedra, Barriguda, Maniçoba, Divisão, Boi
Manso, Pagão e Mulungu, tendo-se rezado o terço em cada uma delas. Era consolador ver o fervor e
devoção à Santíssima Virgem nessas comunidades.

5/6 - Consagração à Nossa Senhora
Seguindo o exemplo do Santo Padre João Paulo II,
quatro jovens aspirantes dos Arautos do Evangelho se
consagraram a Maria Santíssima como escravos de amor,
segundo o método de S. Luís Maria Grignion de Montfort. O
importante ato realizou-se na Capela do Colégio da Sagrada
Família, no bairro de Casa Forte, durante os atos de devoção
dos Cinco Primeiros Sábados, que promovemos todos os
meses em Recife.
Na missa celebrada pelo Pe. Antônio Lucena da
Silva, sacerdote cooperador dos Arautos do Evangelho, antes
do Ofertório, deu-se
início à cerimônia de consagração a Jesus Cristo através de
Maria Santíssima. Os 4 neo-consagrandos, depois de lerem o
texto da consagração, receberam a faixa com o símbolo da
Associação, e sobre o altar assinaram-na, entregando-se assim a
Maria, “caminho fácil, curto, perfeito e seguro” para nos levar a
Jesus.
Após a cerimônia, todos se dirigiram à Casa dos
Arautos do Evangelho onde foi servida uma saborosa feijoada.

22/6 a 6/7 - Missões Marianas na diocese de Nazaré
Iniciando-se o período de férias escolares, os Arautos do Evangelho de Recife (PE)
participaram de uma caravana missionária que percorreu diversas cidades da diocese de Nazaré-PE,
atuando na evangelização. As atividades iniciaram-se na cidade de Goiana, onde, segundo o pároco,
Pe. José Mariano da Silva, os Arautos do Evangelho “deram um testemunho de Cristo com a sua
presença e suas vidas e mostraram à juventude o verdadeiro caminho”. Diversas outras localidades
foram percorridas, entre as quais Aliança, Santa Maria do Cambucá, Lagoa de João Carlos, Frei
Miguelinho, Bom Jardim, Serrinha, Timbaúba, Limoeiro e Vicência. Foram visitados diversos
domicílios, incentivando as pessoas a se aproximarem de Deus através de Maria Santíssima, cuja
Imagem Peregrina era conduzida pelos Arautos, vários dos quais – sendo aspirantes – participavam
dessa atividade missionária pela primeira vez.

18/7 – Missão Mariana em Ferreiros
As atividades iniciaram-se logo após a bênção dada pelo Pe. Ailton Maciel Correia da Silva,
frente à Matriz de Nossa Senhora da Conceição, implorando as graças celestes para essa atividade
evangelizadora. No decorrer de sete horas foram feitas cerca de 120 visitas aos domicílios e aos
estabelecimentos comerciais da cidade, estimulando as pessoas a sempre se dirigirem a Deus e a Maria
Santíssima, e a participarem das atividades religiosas na igreja local.

9 a 12/9 – Missão Mariana em Santa Maria do Cambucá
Mais uma vez o Pe. Antonio Lucena da Silva, em seu zelo pastoral, convidou os Arautos para
uma Missão Mariana na área de sua paróquia, a qual compreende os municípios de Santa Maria do
Cambucá, Vertente do Lério e parte de Frei Miguelinho. Nesses três dias foram visitadas as
comunidades rurais de Pau Santo, Serrinha, Chã de Santo Antonio, Lagoa de João Carlos, Sítio Baixio
de Cima e Sítio Baixio de Baixo. Nessas comunidades houve a recitação do terço, reflexão e
confissões, encerrando com uma solene Celebração Eucarística. No último dia o Pe. Lucena renovou a
consagração da cidade de Santa Maria de Cambucá ao Imaculado Coração de Maria por ocasião da
Missa Dominical, com a presença do Dr. Mário Alves de Lima, prefeito do município.

16 a 20/9 – Missão Mariana em Paudalho
A Imagem Peregrina da Mãe de Deus foi recebida na entrada da cidade, sendo conduzida em
procissão até à Igreja Matriz, dedicada ao Divino Espírito Santo. Na Matriz, o Pe. José Raimundo
Barbosa de Araújo (pároco) celebrou a Santa Missa e coroou a Imagem de Maria, sendo ao fim do ato
litúrgico dada uma explicação sobre os Arautos. Durante os dias da missão a imagem peregrina visitou
quatro colégios da cidade, estabelecimentos de saúde, além de inúmeros lares. A Missão Mariana foi
encerrada com uma grande procissão motorizada, que partiu do distrito de Guadalajara dirigindo-se à
Igreja Matriz de Paudalho, da qual participaram dezenas de carros, ônibus e caminhões, tendo a missa
– campal – contado com a presença de milhares de fiéis.

12/10 – Homenagem à Padroeira do Brasil
Nossa Senhora Aparecida, proclamada Padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI, em 1929, foi
objeto de uma filial homenagem realizada pelos Arautos do Evangelho em sua casa na cidade de
Recife.
Reunindo cooperadores, vizinhos e jovens participantes do Projeto Futuro & Vida e suas
famílias foi realizado um churrasco beneficente para as obras na capela da casa dos Arautos do
Evangelho, seguido de uma peça teatral sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, realizada pelos
alunos do Projeto Futuro & Vida.

13/10 – Capela N. Sra. de Fátima, em São Lourenço da Mata
A pedido da comunidade, os Arautos do Evangelho levaram a imagem peregrina do Imaculado
Coração de Maria à Capela N. Sra. de Fátima em São Lourenço da Mata, região metropolitana de
Recife. O vigário paroquial, Pe. José Inocêncio Tavares, presidiu a Celebração Eucarística e corou a
imagem peregrina.

28/10 – Imagem Peregrina visita Araçoiaba
A pedido das Religiosas do Sagrado Coração de Jesus, os Arautos do Evangelho levaram a
imagem peregrina a esta cidade, que dista 40 km da capital. Pela manhã, a Imagem Peregrina foi
recebida na Creche Pe. Miguel Sepúlveda, onde uma Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Sérgio
Pereira da Silva marcou essa visita de Nossa Senhora. À tarde, deu-se o encer-ramento da visita com
uma procissão até a igreja matriz de Nossa Senhora do Monte, onde houve adoração e bênção do
Santíssimo Sacramento.
12/11 – Missão Mariana em Frei Miguelinho
Atendendo ao pedido do Pe. Flávio Alberto Batista de Oliveira, os Arautos do Evangelho
realizaram uma Missão Mariana na cidade de Frei Miguelinho, no agreste pernambucano. Recebida
pela manhã na igreja matriz de São José, a imagem peregrina foi levada na parte da tarde aos povoados
rurais do município. Em todas as partes a Mãe de Deus era recebida por seus filhos com grandes
mostras de alegria e entusiasmo. À noite todos se reuniram novamente na igreja matriz, para a solene
Missa de encerramento da missão, presidida pelo Pe. Flávio.
1 a 23/12 – Missões Marianas
Missões Marianas foram feitas no estado de
Pernambuco, promovidas pelos Arautos do Evangelho
daquele estado do nordeste brasileiro durante o mês de
dezembro. Percorrendo cidades grandes ou pequenas, de
casa em casa e também nas lojas e empresas, os neoevangelizadores convidavam as pessoas a receber Nossa
Senhora, ocasião de orações e outros atos de piedade.

As férias escolares permitiram que muitos jovens participassem desse trabalho evangelizador,
estimulando as pessoas – especialmente as que se encontram afastadas da Igreja – a se reintegrarem na
vida paroquial.
As localidades visitadas durante o período do Advento, precedendo o Natal, foram Machados,
Macaparana, Moreno, Passira, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho (povoados de Capivara, Chã
do Carmo e Placa), Caruaru e Garanhuns.

19/12 – Consagração à Nossa Senhora

37 pessoas consagram-se a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria.
Concluídos o curso de três meses de preparação, realizado pelos
Arautos do Evangelho, 37 pessoas consagraram-se a Nossa Senhora,
segundo o método de São Luis Maria Grignion de Montfort. A
consagração deu-se durante a missa celebrada na capela do Colégio
Sagrada Família, a qual foi presidida pelo Pe. José Roberto da Silva
França, administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Bom
Parto (bairro de Campo Grande).

27 a 30/12 – Missão “Queremos ver Jesus” no bairro do Poço da Panela
Organizada pelo pároco de Casa Forte, Côn. José Edvaldo Gomes, a missão foi realizada pelos
Arautos do Evangelho e algumas pessoas da comunidade. Durante esses dias foram visitadas as
famílias do bairro e feito um recadastramento dos católicos.

Visita às famílias
Além das atividades promovidas nas paróquias os Arautos do Evangelho, visando reconduzir
os fiéis à comunhão eclesial, promovem visitas da imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria
às residências. Nesse ano de 2004, mais de 120 lares, em diversos bairros de Recife, receberam a visita
da imagem peregrina.

Evangelização da Juventude
Os Arautos do Evangelho dedicam boa
parte de seu esforço evangelizador à formação da
juventude, utilizando diversos meios. Entre eles o
Projeto Futuro e Vida e Juventude tem Conserto,
realizados em combinação com os párocos e os
diretores dos colégios.
O Projeto Futuro & Vida promove nos
colégios atividades extra-curriculares de música,
teatro e defesa pessoal visando o enriquecimento
cultural e religioso da juventude, despertado nos
alunos a curiosidade e a atração por sadias
atividades próprias à adolescência, evidenciando a
existência de um bom caminho para a vida, capaz de proteger os jovens dos grandes riscos aos quais
estão expostos nessa faixa etária.
As atividades de Projeto Futuro & Vida são continuadas em nossa Casa, onde promovemos
semanalmente encontros para jovens. Com aulas de música, teatro, defesa pessoal e reuniões de
formação sobre história, catecismo, hagiografia e conhecimentos gerais, os Arautos do Evangelho
buscam a “valorização dos talentos, dos dons de cada um, especialmente daqueles que estão em fase de
formação da personalidade, como os adolescentes e os jovens.” (Texto-base CF 2001).
Durante os feriados e no período de férias escolares, os Arautos do Evangelho promovem
excursões, acampamentos e passeios para os jovens, com atividades culturais, esportivas e religiosas.

5 a 25/1 - Excursão pelo Brasil
Aproveitando o período de férias escolares, os Arautos do Evangelho de Recife organizaram
uma excursão de jovens até São Paulo, visitando diversos lugares de interesse histórico e cultural,
como a Catedral da Sé, o Parque Ibirapuera e o Mosteiro de São Bento. Naqueles dias participaram de
inúmeras atividades formativas e de lazer junto com jovens Arautos de outras cidades, culminando
com o XV Congresso de Neo-Arautos.

29

13 a 17 de Janeiro - XV Congresso de Neo-Arautos
O XV Congresso de Neo-Arautos realizou-se no Centro
Pastoral Santa Fé dos padres jesuítas, em São Paulo, com a
participação entusiástica de mais de 300 neo-Arautos, provenientes de
12 países: Índia, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El
Salvador, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil.
Algumas semanas depois, um segundo Congresso reuniu mais 300
jovens vindos de outros países e de outras cidades brasileiras
Durante o Congresso, os jovens participantes puderam assistir
a exposições doutrinárias, ilustradas por encenações teatrais, que de
uma maneira muito didática e viva ensinavam os princípios da
doutrina católica, fazendo tocar a fundo suas almas juvenis,
predispondo-as à prática da virtude e ao desejo da santidade. Na
capela, o Santíssimo Sacramento exposto ininterruptamente num belo
ostensório, recebia piedosa adoração dos rapazes que se revezavam
durante dia e noite.

17/2 - Início do Projeto Futuro & Vida no
Colégio Souza Leão – Candeias
Grande número de alunos participou das
atividades de defesa pessoal auxiliados por
alguns de seus colegas que já participaram em
anos anteriores. As atividades nesse colégio se
prolongaram por cerca de dois meses.

4/4 - Visita ao Instituto Brennand
Os Arautos promoveram uma visita ao
Instituto Brennand com jovens participantes do
Projeto Futuro & Vida, visando seu
enriquecimento cultural.
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9 a 11/4 - Acampamento em Guadalupe
Unindo o entusiasmo próprio da juventude com a gravidade religiosa característica da Semana
Santa, os jovens participantes dos projetos Futuro & Vida e Juventude tem Conserto tiveram um fim
de semana diferente.
No sábado e domingo, foi realizado um acampamento na praia de Guadalupe, próximo à foz do
rio Ipojuca, palco de várias batalhas dos patriotas contra os invasores holandeses. Num ambiente de
muita alegria e recolhimento foi possível intercalar as sublimes reflexões sobre a Paixão, Morte e
Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo com jogos, competições e travessias marítimas.

15/4 – Projeto Futuro & Vida no Colégio ELO
Foi apresentada a peça teatral “O Príncipe Herdeiro”, contando a história de um príncipe que,
com a morte de seu pai, se vê sozinho para defender seu reino dos bárbaros. O ator principal, um aluno
do colégio, faz um apelo aos seus colegas, mostrando como devemos enfrentar as numerosas
dificuldades que surgem ao longo de nossas vidas. A corajosa atitude do jovem príncipe é um exemplo
para todos os jovens do mundo de hoje, tão cheio de dificuldades de toda ordem.
A seguir, a Imagem Peregrina do Imaculado Coração de Maria é coroado solenemente pelo
diretor do colégio, Prof. José de Anchieta Wanderley. Para homenagear a Rainha do Céu e da Terra, a
fanfarra dos Arautos do Evangelho apresentou algumas músicas, acompanhadas com muito interesse
pelos alunos.
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7/5 - Homenagem às mães no Colégio Atual
Para comemorar o Dia das Mães, o Colégio
Atual quis homenagear Maria Santíssima, a Mãe de
todas as mães. Acompanhada de oito tocheiros, a
imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria
entrou solenemente em cortejo, portada pelos Arautos
do Evangelho. Muitos dos presentes se emocionavam
ao verem passar a imagem para ser coroada pelo Prof.
Fernando
Santos
Viana,
diretor
daquele
estabelecimento de ensino.

O auge dessa comemoração foi a Celebração
Eucarística, presidida pelo Pe. Luiz Eduardo Pinheiro
Baronto, SDB. Após a Missa, os alunos do colégio
apresentaram uma pequena dramatização relativa ao Dia
das Mães, assistida com muita atenção pelos presentes.
Também o coral do colégio fez sua homenagem às
mães.

9/5 - Comemoração do Dia das Mães
Duzentas pessoas se reuniram na Casa dos Arautos do Evangelho
para uma especial homenagem às mães, no dia a elas consagrado. O
programa iniciou-se com a coroação de Nossa Senhora, feita por duas
mães, representando a todas. Em seguida, foi encenada uma pitoresca e
singela peça teatral: o “repórter Amolacil Soares” tenta entrevistar ao
vivo diversas pessoas sobre o Dia das Mães, mas nenhum dos
entrevistados dá o devido valor à comemoração. No final, quando o
“repórter” já estava desistindo, um jovem com ufania dá a visão católica
sobre o Dia das Mães, arrancando o aplauso geral. Naquele momento de
grande emoção, cada filho abraçou e entregou à sua mãe uma carinhosa
lembrança, preparada pelos Arautos.
Para finalizar a festa, a fanfarra dos Arautos do Evangelho
apresentou algumas músicas. A última, que arrancou lágrimas de alegria,
foi o conhecido “Luar do Sertão”. O estribilho acompanhado por todos, e
os versos cantados por um inspirado solista, teve a letra adaptada para exaltar nossas tão queridas
mães, e Maria a celestial Mãe.
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10 a 13/6 - Acampamento no Centro Catequético Marista
No feriado prolongado de Corpus Christi, mais de setenta jovens das cidades de Recife e
Maceió se reuniram no Centro Catequético Marista, em Barra de São Miguel - AL, para mais um
acampamento promovido pelos Arautos do Evangelho.
Naqueles dias, além de diversos jogos e competições esportivas, foram realizadas reuniões de
formação cultural e religiosa, ilustradas por peças teatrais. Os ensinamentos do Evangelho foram assim
apresentados de modo vivo, facilitando a compreensão dos jovens participantes.
A assistência espiritual ficou a cargo do Côn. Cícero Leite da Cruz, que celebrou a Eucaristia e
atendeu confissões.

20/6 - Demonstração de Defesa Pessoal
Os alunos dos projetos Futuro & Vida e Juventude tem Conserto
realizaram no Colégio Souza Leão (Candeias) uma demonstração de defesa
pessoal. Os familiares dos alunos puderam acompanhar mais de perto o
sadio progresso de seus filhos, sendo também uma confraternização que
favoreceu o convívio e a amizade entre todos.
Para iniciar a programação, a Imagem Peregrina do Imaculado
Coração de Maria foi conduzida por duas mães de alunos ali presentes, até
um local de honra, para presidir e abençoar o evento.
Após um rápido aquecimento físico iniciaram-se as demonstrações,
com os graus de complexidade próprios ao tempo de freqüência e destreza
dos alunos.
Depois se encenou uma peça teatral sobre a difícil situação da
juventude em nossos dias, e a importância do trabalho cultural e religioso como os realizados pelos
Arautos do Evangelho para preservar os jovens e afastá-los das malhas criminosas das drogas e outros
fatores de deterioração social.
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10/7 – Missa na Matriz de Casa Forte
Por ocasião do início da excursão para jovens, promovida pelos Arautos do Evangelho a São
Paulo, passando por diversos lugares históricos de nosso país, todos os familiares dos jovens viajantes
se reuniram para uma Celebração Eucarística na igreja do Sagrado Coração de Jesus, no bairro Casa
Forte. Celebrada pelo pároco, Côn. José Edwaldo Gomes, a missa foi animada pelos Arautos, cujo coro
entoou diversas músicas próprias àquele ato litúrgico. Ao fim da celebração, foi oferecida ao numeroso
público uma apresentação musical com músicas clássicas e peças do cancioneiro sertanejo, que muito
agradaram aos que ali estavam. Por fim as pessoas se dirigiram à Casa dos Arautos do Evangelho para
uma confraternização com o Pe. Edvaldo e todos os familiares dos jovens.

11 a 30/7 – Excursão a São Paulo
Aproveitando o período de férias escolares, os Arautos do Evangelho de Recife organizaram
uma excursão de jovens até São Paulo, visitando diversos lugares de interesse histórico e cultural,
como o Mosteiro da Penha, em Vitória-ES, o Santuário Nacional de Aparecida, Catedral da Sé, em São
Paulo, entre outros. Naqueles dias participaram de inúmeras atividades formativas e de lazer junto com
jovens Arautos de outras cidades.
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17/8 –Visita da imagem peregrina ao

18/8 – Visita da imagem peregrina ao Radical

Empreendedor Colégio e Curso

Colégio e Curso

Por ocasião do início das aulas do
segundo semestre, o Empreendedor Colégio e
Curso, localizado no bairro Jardim Atlântico
(Olinda), recebeu a visita da imagem peregrina
do Imaculado Coração de Maria. Para
homenagear a Rainha das Famílias foi recitado
um terço em seu louvor.

Os alunos das diversas séries desse
colégio, no bairro de Campo Grande (Recife),
receberam com muita alegria a visita da imagem
peregrina, que entrou solenemente em cortejo.

19/8 – Visita ao Colégio Jussara Ferreira
Mais um estabelecimento de ensino em Olinda, o Colégio Jussara Ferreira, no Bairro Novo, foi
visitado pela imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria. Como nos dias anteriores, após a
peregrinação com a imagem e uma breve explicação do ato que estávamos presenciando, procedeu-se
também a um pequeno sorteio de lembranças da visita.

31/8 – Projeto Futuro & Vida no Colégio Divino Mestre

Foi iniciado nesse colégio o Projeto Futuro &
Vida, para cerca de 250 alunos da 5ª à 8ª séries do ensino
fundamental. Assistiram eles à encenação da peça teatral
representada pelos Arautos. Em parceria com aquele
estabelecimento de ensino, o Projeto Futuro & Vida
oferecerá aos alunos atividades interativas extracurriculares de teatro, música e esportes.
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6/9 –Excursão ao Engenho de Uruaé
Esse histórico engenho, localizado na cidade de Goiana, pertence a uma das mais antigas
famílias de Pernambuco onde os jovens apreciaram dependências e objetos típicos do Brasil-Império,
inclusive com a presença de moradores – patrões e empregados – trajados com vestimentas da época. A
excursão propiciou aos participantes ocasião para a prática de esportes e jogos ao ar livre, sendo
também realizada uma competição: o “julgamento de Pôncio Pilatos” (com os jovens divididos em dois
grupos, ou seja, promotores e defensores).

7/9 – O monge Teófilo
Os jovens aspirantes dos Arautos do Evangelho, acompanhados de seus familiares, assistiram à
teatralização de um fato ocorrido na Sicília (Itália), em que um monge que houvera feito um acordo
com o demônio conseguiu a reversão do pacto pelo auxílio da Virgem Maria, a quem recorrera em sua
aflição. Serviu-se em seguida uma feijoada a todos os presentes.

8 e 16/9 – Projeto Futuro & Vida no Centro Educacional do Recife
Os alunos da 5ª à 8ª séries do ensino fundamental assistiram à encenação da peça teatral “O
Campeão do Imperador” representada pelos Arautos. Em parceria com aquele estabelecimento de
ensino, o Projeto Futuro & Vida ofereceu aos alunos atividades interativas extra-curriculares de teatro,
música e esportes. No encerramento das atividades nesse colégio, a Imagem Peregrina do Sapiencial e
Imaculado Coração da Virgem de Fátima, que foi coroada pela Profª. Maria das Graças Amaral,
diretora do estabelecimento. Em seguida, uma demonstração de habilidades esportivas e musicais foi
apresentada aos jovens alunos, sendo feito o sorteio de bolsas para as atividades de formação
desenvolvidas pelos Arautos do Evangelho.
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19/9 – Primeira Comunhão dos alunos do Instituto Andrade
Em missa celebrada na Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, em Recife, os alunos do
Instituto Andrade tiveram a imensa alegria de receberem pela primeira vez a Jesus Sacramentado, na
presença da Imagem Peregrina de Sua Mãe Santíssima, levada pelos Arautos do Evangelho.
21, 23 e 28/9 – Projeto Futuro & Vida na Escola Dom Bosco
A Escola Dom Bosco – da rede estadual de ensino, situada no bairro da Tamarinera – recebeu
os Arautos do Evangelho no dia 21 de setembro, os quais apresentaram ao corpo discente (cerca de 800
alunos) uma demonstração de cultura, esportes e artes, dando início ao Projeto Futuro & Vida.
Os alunos dessa escola puderam participar de atividades extra-curriculares de música, teatro e
defesa pessoal, que foram realizadas no dia 23.
O encerramento do Projeto, ocorrido no dia 28, contou com uma apresentação musical e
demonstrações de artes marciais.

22, 24 e 29/9 – Projeto Futuro & Vida no Viver Centro Educacional

Cerca de 600 alunos participaram das atividades do Projeto Futuro & Vida, no Viver Centro
Educacional, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. No encerramento do Projeto, a imagem peregrina
do Imaculado Coração de Maria foi solenemente coroada pela Profª. Lindimar Amaral, diretora do
estabelecimento.
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23/9 - Encerramento do Projeto Futuro & Vida no Colégio Divino Mestre
Houve coroação da imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria, feita por quatro
estudantes e demonstrações de habilidade esportiva e musical. Em nome do colégio, o Prof. Marcial
Oliveira Pontes Filho, diretor do colégio e vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares de
Recife, agradeceu a presença dos Arautos do Evangelho naquele estabelecimento de ensino e desejou
que esse projeto possa ser levado a todos os colégios de Pernambuco.

27/9 – Visita da Imagem Peregrina ao Colégio Municipal Mário Melo

Mais de 500 crianças e educadores, receberam a
Mãe de Deus em meio a cânticos em seu louvor. A
Imagem Peregrina foi coroada como Padroeira do
colégio e Rainha dos Corações.

5, 7 e 8/10 – Projeto Futuro & Vida no Colégio Marista N. Sra. da Conceição
Grande número de alunos participou das atividades do Projeto Futuro & Vida desenvolvidas
nesse estabelecimento de ensino. O Colégio Mirista N. Sra. da Conceição é uma obra social dos Irmãos
Maristas que atende a jovens carentes dos bairros de Apipucos, Casa Amarela e região.
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21/10 – Projeto Juventude tem Conserto no Instituto Educacional São Sebastião
Os alunos desse estabelecimento de ensino, no bairro de San Martin, em Recife, assistiram à
representação da peça teatral “O Campeão do Imperador”, seguida de um sorteio de bolsas para as
atividades de formação desenvolvidas pelos Arautos do Evangelho.
30/10 – Primeira Comunhão dos alunos da Escola Primeiro Passo
Em missa celebrada na Paróquia de São José, em Recife, os alunos da Escola Primeiro Passo
tiveram a imensa alegria de receberem pela primeira vez a Jesus Sacramentado, na presença da
Imagem Peregrina de Sua Mãe Santíssima, levada pelos Arautos do Evangelho.
31/10 – Atividades de formação em Paudalho
Por ocasião do encerramento do Mês das Missões, os Arautos do Evangelho realizaram com os
jovens participantes do Projeto Futuro & Vida um dia de atividades culturais, religiosas e recreativas
na Academia da Polícia Militar situada na cidade de Paudalho – PE, a 40 km da capital. Competições
esportivas, reuniões de formação cultural e religiosa e animadas conversas marcaram esse dia.

3, 4 e 5/11 – Projeto Futuro & Vida no Colégio Souza Leão – Cordeiro
Dando continuidade às atividades de evangelização da juventude, realizamos o Projeto Futuro
& Vida no Colégio Souza Leão, no bairro do Cordeiro. Foram realizadas atividades extra-curriculares
de música, teatro e defesa pessoal, e demonstrações de habilidade esportiva e musical.
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13 a 15/11 – Acampamento para jovens
Por ocasião do feriado de 15 de Novembro os
Arautos do Evangelho promoveram um acampamento
para adolescentes que manifestaram vontade de
participar de um afervoramento religioso.
Tendo por início a celebração da Santa Missa
pelo Pe. José Raimundo Barbosa de Araújo (pároco
local), as atividades desenvolveram-se na Academia de
Polícia Militar de Paudalho, tendo a participação de
mais de 40 jovens, estendendo-se por três dias. O
sacerdote incentivou os participantes a aproveitarem
bem aqueles dias, guiando-se pelo exemplo de Nossa
Senhora e fortalecendo-se na oração.
Orações em grupo e na individualidade, encenações teatrais, debates, competições físicas e
intelectuais, animadas conversas, esportes aquáticos e terrestres, tudo fazia com que ao fim de cada dia
todos fossem repousar com pensamentos postos na eternidade.
As peças teatrais mostraram aos assistentes as belezas de
quem segue inteiramente os desígnios de Deus. E, ao fim do dia,
o terço recitado à luz das tochas em uma caminhada processional
encerrava o período de intensas – porém agradáveis – atividades.
Por ocasião do encerramento foi exibido um vídeo sobre
as atividades dos Arautos do Evangelho, tendo posteriormente o
Pe. Antonio Lucena da Silva ouvido as confissões dos que
quiseram fazê-las, celebrando depois a Santa Missa em ação de
graças pelos benefícios recebidos naqueles dias. Ao fim, o
sacerdote benzeu as lembranças e as entregou a cada um dos
participantes.
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23 e 24/11 – Projeto Futuro & Vida no Colégio Grande Passo
Encenações teatrais, demonstrações de habilidade esportiva e musical e religiosidade unem-se
para o enriquecimento cultural e religioso da juventude, no Projeto Futuro & Vida realizado no Colégio
Grande Passo, em Recife.

27 e 28/11 – Competição de defesa pessoal

Encerrando as atividades do Projeto Futuro & Vida no ano de
2004, os Arautos do Evangelho realizaram uma competição de defesa
pessoal com os alunos participantes do projeto. As classificatórias foram
realizadas no sábado, dia 27, sendo as semifinais e finais disputadas no
domingo, 28, com a presença dos familiares dos alunos. Na ocasião, sendo
a festa da Medalha Milagrosa comemorada no dia anterior, foi projetado o
vídeo da peça teatral realizada no III Congresso de Cooperadores contando
a história da Medalha Milagrosa. Também nesse dia foi apresentada uma
peça teatral sobre a conversão de Afonso Tobias Ratisbonne, um dos
maiores milagres operados pela Medalha Milagrosa. Encerrando o dia,
foram distribuídas Medalhas Milagrosas a todos os presentes.
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4/12 – Estréia do Coro Infanto-Juvenil

Foi formado um coro infanto-juvenil com alunos
do Projeto Futuro & Vida. Realizaram eles sua primeira
apresentação na capela do Colégio Sagrada Família, por
ocasião do primeiro sábado do mês. Foram apresentadas
músicas natalinas de diversos países.

25/12 – Comemoração Natalina

Os Arautos do Evangelho promoveram, para os jovens
participantes do Projeto Futuro & Vida, uma comemoração de
Natal. Com a participação na Santa Missa, adoração ao Santíssimo
Sacramento, recitação do terço e uma saborosa ceia, todos os
participantes puderam sentir nesse dia um pouco das bênçãos do
Natal

26/12 – Excursão por Olinda e Recife
Excursão com participantes do Projeto Futuro & Vida por diversos lugares de interesse
histórico e religioso das cidades de Olinda e Recife. Na tarde desse dia realizou-se uma Adoração ao
Santíssimo Sacramento, atendendo aos pedidos do Santo Padre para o Ano da Eucaristia.
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Obras Sociais
Procurando levar a todos a Boa Nova, os Arautos do Evangelho realizam variadas obras de
assistência social em favor dos mais necessitados, levando a paz de Cristo e o amor de Maria a favelas,
orfanatos, hospitais, asilos e presídios etc... Citamos aqui, para não alongar, apenas algumas de nossas
atividades nesse campo.
Ação Social no bairro do Pina
Os
Arautos
do
Evangelho auxiliaram, nesse
ano, o Praiar (Projeto de
Apoio
a
Infância
e
Adolescência em Risco - Para
um Mundo Melhor), uma
iniciativa do Instituto Social
das Medianeiras da Paz, que
atende a 180 crianças e
adolescentes na faixa etária de 7 a 15 anos, em área carente do
bairro do Pina. Os Arautos ministraram aulas semanais de iniciação musical, visando a formação de uma
banda com as crianças integrantes do Projeto.
O fortalecimento das famílias dessas crianças e adolescentes em risco também faz parte do
Projeto, visando a desenvolver o senso crítico dos pais e a instruí-los para o exercício de seus direitos e
deveres.

13/3 - Visita ao Hospital em Brejo da Madre de Deus

Durante as visitas da novena de São José, a
imagem peregrina foi levada pelos Arautos do Evangelho
ao hospital desta cidade, para confortar os que sofrem de
males corporais.
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13/5 - Visita ao Hospital Municipal e Presídio de Aliança
Nas comemorações da 1ª aparição de Nossa Senhora em Fátima, sua Imagem Peregrina foi levar
consolo e esperança aos presidiários, e também aos enfermos internados no Hospital Municipal.

25/5 - Peregrinação no Ambulatório Maria Fernanda

Mantido pelo Real Hospital Português, o
ambulatório Maria Fernanda Costa presta atendimento
gratuito a comunidades carentes da região. A pedido do
diretor, Dr. Paulino D. Romeira de Sá Ferreira, a Imagem
Peregrina foi levada pelos Arautos ao ambulatório, para
levar conforto e paz aos que sofrem.

14/9 – Missão Mariana na Favela de Vila Vintém
A imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria foi levada pelos
Arautos do Evangelho às cerca de 200 palafitas que compõem a Vila Vintém às
margens do rio Capibaribe, no bairro de Casa Forte. Os moradores necessitados
do lugar, 90% dos quais católicos, acolheram a Virgem com muita piedade.
Inúmeros foram os frutos da passagem da Mãe de Deus por aquele local: crianças
foram levadas a serem batizadas, casamentos foram regularizados, e até empregos
foram inesperadamente conseguidos. Cada morador foi presenteado com uma
medalha de Nossa Senhora das Graças (Medalha Milagrosa).
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18/9 – “Estive doente e me visitaste”

Por ocasião da Missão Mariana na cidade de
Paudalho, especial atenção foi dada aos doentes, que
não podiam visitar a imagem peregrina na matriz. A
imagem peregrina foi levada pelos Arautos do
Evangelho a inúmeros lares, levando o conforto e a paz.
Também o asilo de idosos e o hospital da cidade
receberam a visita da imagem peregrina.
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Cooperadores
Leigos casados ou solteiros que vivem no mundo,
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, leigos de vida
consagrada ou membros de outras associações ou
movimentos apostólicos, os Cooperadores dos Arautos do
Evangelho, além de observarem os preceitos e deveres
próprios a seu estado, esforçam-se por viver em
conformidade com o carisma e a espiritualidade da
Associação, dedicando a ela seu tempo livre e se
comprometendo a cumprir certas obrigações.
Os Arautos do Evangelho, colocando-se a serviço da
Igreja, anunciam o Evangelho a todas as classes sociais,
atuando nas paróquias, lares e escolas, nos mais variados
ambientes profissionais, culturais e esportivos, na televisão e no rádio, junto aos mais carentes, enfim, e
em todo lugar onde lhes seja possível levar uma palavra de
consolo, de ânimo ou de esperança.
Na medida em que seus deveres de estado e seu modo de
vida o permitam, os Cooperadores também se engajam nessas
atividades, orientados por aqueles que os superiores designem
para tal.
Desejam aplicar à sua vida no mundo - em seus círculos
familiares, em suas atividades sociais e em seus trabalhos
profissionais - o espírito e os ensinamentos dos Arautos do
Evangelho, sendo para seus próximos testemunhas de Cristo
pela palavra e pelo exemplo.
III Congresso Internacional de Cooperadores
Uma delegação de cooperadores dos
Arautos do Evangelho de Pernambuco
participou do III Congresso de Cooperadores
dos Arautos do Evangelho realizado no Hotel
Gran Meliá - WTC, de São Paulo, entre os
dias 20 e 22 de fevereiro.
O Congresso foi aberto com solene
Missa celebrada por Dom Emílio Pignoli,
Bispo de Campo Limpo (São Paulo), o
primeiro a dar aprovação canônica, em nível
diocesano, aos Arautos do Evangelho
Após a Celebração, o Presidente Geral dos Arautos, João Clá Dias, proferiu calorosas palavras de
saudação e boas-vindas aos participantes. Interpretou perfeitamente a alegria de todos por se
reencontrarem e verem que, graças a “Nossa Senhora do Jeitinho”, haviam sido superadas algumas
dificuldades inesperadas e o Congresso se iniciava com brilho, entusiasmo e fervor.
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Na tarde do dia seguinte, sábado, Dom Odilo Pedro Scherer,
Bispo Auxiliar de São Paulo e Secretário Geral da CNBB, presidiu a
Eucaristia comemorativa do III aniversário da aprovação pontifícia
dos Arautos do Evangelho. Concelebraram o Pe. Tiago Wenceslau
de Barros, da capital paulista, Pe. José David Perez, de Toronto
(Canadá) e Pe. Antonio Lucena, de Santa Maria de Cambucá (PE).
Após a celebração, Dom Odilo proferiu conferência na qual
- unindo clareza e vivacidade de exposição - explicou o Projeto
“Queremos ver Jesus, Caminho, Verdade e Vida”, uma proposta
pastoral da CNBB para os anos 2004/2007.
Durante
o
Congresso,
a
Adoração ao SSmo.
Sacramento
foi
ocasião
de
inapreciáveis graças.
Na sessão de encerramento, o Presidente Geral João Clá
Dias exprimiu a razão da alegria que todos sentiram
naqueles dias: alegria fruto do cumprimento da Lei de
Deus.

25 de junho - Renovação da Consagração a Nossa Senhora
Completando-se um ano da consagração dos primeiros cooperadores
dos Arautos do Evangelho no Estado de Pernambuco, foi celebrada uma Missa
para agradecer a Nossa Senhora todas as graças dispensadas nesse ano e
renovar a consagração à Santíssima Virgem como escravos de amor.
A missa foi celebrada na Paróquia Nossa Senhora das Dores, em
Recife, presidida pelo Pe. Antônio Lucena da Silva e concelebrada pelo Pe.
Pedro Francisco Monteiro Neto, ambos cooperadores dos Arautos do
Evangelho
Após a liturgia da palavra todos os presentes se ajoelharam e
renovaram a Consagração a Jesus Cristo, a Sabedoria Encarnada, pelas mãos
de Maria.
Após a Missa, todos se dirigiram à Casa dos Arautos do Evangelho,
onde foi servido um jantar comemorativo.
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Apostolado do Oratório
Os Arautos do Evangelho organizam e coordenam
o “Apostolado do Oratório do Imaculado Coração de
Maria” proporcionando a centenas de milhares de famílias a
visita de Maria, Rainha do Terceiro Milênio, pelas suas
casas em todos os meses do ano. Com isso, atraem os fiéis
para a vida eclesial em suas respectivas paróquias. O
primeiro oratório foi abençoado em Roma pelo Papa João
Paulo II.

Em Pernambuco, graças ao incentivo dado pelos
bispos e párocos, o Apostolado do Oratório já está presente
em 56 municípios. 16.290 famílias recebem a visita do
Oratório do Imaculado Coração de Maria todos os meses.
Além de Recife, com 163 oratórios, merecem especial
destaque as cidades Santa Maria do Cambucá (53 oratórios),
Águas Belas (40 oratórios) e Brejo da Madre de Deus (37
oratórios).

12/3 - Reunião para o Grupo de Oratórios da Paróquia do Ipsep

Os coordenadores do Apostolado do Oratório, da
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, iniciaram uma série
de reuniões mensais para o grupo de 15 oratórios do bairro
do Ipsep, no Recife.
Após a entrada da Imagem Peregrina na Igreja
Matriz, houve coroação, recitação do terço, consagração a
Nossa Senhora e uma pequena reflexão sobre a
responsabilidade dos participantes do Apostolado do
Oratório. Em seguida, houve sorteio e lanche. A parte
musical ficou por conta do coral da paróquia. A igreja
estava cheia, cerca de 400 fiéis. Presentes também estavam
várias pessoas de outros movimentos, que também querem
participar das reuniões promovidas pelos Arautos do
Evangelho. O pároco, Pe. Paulo Sales Costa, tem apoiado
muito os movimentos paroquiais, salientando que eles
devem alimentar-se a si mesmos no desenvolvimento de
seu carisma.
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27/6 – Reunião com as coordenadoras de Oratório do bairro do Ipsep

A reunião, realizada da casa dos Arautos do
Evangelho, teve como objetivo incentivar uma maior
integração entre as coordenadoras, no sentido de aprimorar
a evangelização junto às famílias que recebem o oratório.

25/7 – Congresso Regional de Coordenadores do Apostolado do Oratório de Recife e região
metropolitana.
Compareceram cerca de 70 coordenadores do
Apostolado do Oratório das paróquias do Espinheiro,
Ipsep, Encruzilhada, Sancho, Apipucos, Mangabeira, Casa
Caiada (Olinda), além dos coordenadores da cidade de
Araçoiaba, a 40 km de Recife. O tema central do encontro
foi a atuação do apostolado do oratório criação e
benefícios. Também foi passada uma retrospectiva, por
meio de uma projeção de vídeo, de todo trabalho dos
Arautos no Brasil e no mundo, enfatizando a aprovação
pontifícia e o desejo de cooperar com bispos e párocos por
uma nova evangelização.

12/9 – Novos oratórios em Santa Maria do Cambucá

Após uma Missão Mariana nas comunidades rurais
da paróquia, o Pe. Antônio Lucena da Silva, administrador
paroquial, abençoou e colocou em circulação três novos
Oratórios do Imaculado Coração de Maria, os quais
iniciaram o revezamento entre lares de Vertente do Lério,
Sítio Pacaré e Sítio Cuvico.

3/10 – Entrega do Oratório no Alto do Mandu
O Pe. Nildo Leal de Sá abençoou e entregou mais um oratório na comunidade do Alto do Mandú
(Recife), após a Missa dominical.
13/10 – Também na Mangabeira
Foi entregue mais um oratório na paróquia Nossa Senhora de Fátima (bairro da Mangabeira) em
Missa presidida pelo administrador paroquial, Pe. Gilberto José do Nascimento.
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17/10 – Doação de um Oratório ao Instituto Pe. Venâncio

Após a missa dominical, presidida pelo Pe. Brás Severino da Silva,
SCJ, foi doado pelos Arautos do Evangelho um Oratório do Imaculado
Coração de Maria ao Instituto Padre Venâncio (Recife – PE) – entidade
mantida pela Arquidiocese de Olinda e Recife e que há mais de 75 anos
realiza atividades de apoio à velhice desamparada. O oratório peregrinará
entre as idosas residentes no local.

20/10 – Na Paróquia de Casa Forte

Foi entregue o primeiro oratório na paróquia de Casa
Forte, onde se localiza a casa dos Arautos do Evangelho, que
peregrinará entre os moradores do Atibaia Village. Na
ocasião, a imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria
foi levada ao edifício, onde foi recitado o terço e entoados
hinos em seu louvor.

10/12 – Primeiros Oratórios em Frei Miguelinho
Os primeiros 19 oratórios da paróquia foram entregues após uma Missão Mariana nos povoados
de Capivara e Chã do Carmo. Na matriz de São José, após uma apresentação natalina, Pe. Antônio
Lucena da Silva, da vizinha cidade de Santa Maria do Cambucá, realizou a Celebração da Palavra,
seguida de bênção e entrega dos primeiros 19 oratórios da paróquia.
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Primeiros Sábados
Atendendo ao pedido feito por Nossa Senhora em Fátima, os Arautos
do Evangelho promovem em diversas paróquias a prática da devoção dos
Cinco Primeiros Sábados, como ato de desagravo ao Imaculado Coração de
Maria pelos pecados da humanidade.
A devoção consiste em confessar-se, comungar, rezar o rosário ou
pelo menos um terço, e fazer 15 minutos de meditação sobre os mistérios do
Rosário, nos primeiros sábados de cinco meses consecutivos. Nossa Senhora
de Fátima prometeu para aqueles que o fizerem, que Ela lhes alcançaria
graças para sua salvação eterna na hora da morte.
Em Pernambuco, prestamos nossa colaboração
desenvolvimento desta devoção nas seguintes igrejas:

RECIFE - PE

Paróquia de Casa Forte
Praça de Casa Forte, 388 - Casa Forte
Responsável: Sr. Anderson Bueno
Tel. para informações: (81) 3267-5332

para

o

ARCOVERDE - PE

Paróquia São Cristóvão
Santuário N. Sra. do Perpétuo Socorro
R. Pe. Raimundo Redentorista, 200
Início do programa às 6:00
Responsável: Pe. Adjailson Araújo
Telefone: (87) 3822-2693

ALIANÇA – PE
Paróquia Nossa Senhora das Dores
Rua Marechal Deodoro, 466 - Centro
Programa: 15:00 - Recitação do Rosário 19:00 - Missa
Resp: Sra. Leda V. ou Sr. João Barbosa
Tel. para informações: (81) 3637-1253
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Arautos do Evangelho
Associação Internacional de Direito Pontifício
Estr. Real do Poço, 191 – Casa Forte - Recife – PE
Tel: (81) 3267-5332 / 3268-8018
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