Arautos do Evangelho
Associação de Direito Pontifício

Relatório das Atividades de 2013
Recife - PE

Janeiro

Dia 6 – Epifania – Grande número de fiéis participou das comemorações da Epifania do Senhor, na sede dos
Arautos do Evangelho, em Recife – PE. No final da Celebração Eucarística foi realizada uma apresentação de um
conto natalino: O menino do tambor.

Dias 9 a 30 – Curso de férias– Um grupo de jovens aspirantes dos Arautos do Evangelho realizou, durante o
período de férias escolares, uma viagem por sete Estados brasileiros. Nesse período, os jovens pernambucanos
também participaram do Curso de Férias em São Paulo, que versou sobre os “A Vida Religiosa”, com a presença de
mais de 900 aspirantes do setor masculino.
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Dias 13 e 16 – Recife e Olinda – Os jovens participantes do “Projeto Futuro & Vida” conheceram alguns pontos históricos
das cidades de Recife e Olinda. Nas fotos, visita ao Forte de São Batista do Brum, outrora um dos importantes meios de defesa
da cidade, e à igreja Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Olinda.
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Fevereiro

Dia 3 – Candeias – Grande número de fiéis participou da 29ª Festa de Nossa Senhora das Candeias, em Jaboatão
dos Guararapes – PE. No dia do encerramento das comemorações, os Arautos do Evangelho foram convidados para
cantar em uma das Missas.

Dia 5 – São Lourenço da Mata – Três oratórios do Imaculado Coração de Maria vão peregrinar entre as famílias da
comunidade de Penedo, em São Lourenço da Mata. Em Celebração Eucarística na capela da comunidade, dedicada à
Santa Terezinha, o Pe. Célio Casale, EP entregou os Oratórios às novas coordenadoras.
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Dias 9 a 13 – Simpósio– Os jovens participantes do “Projeto Futuro & Vida” acompanharam com muito interesse as
exposições sobre diversos pontos da Doutrina Católica, bem como as encenações teatrais e as demais atividades realizadas
em conjunto.

Dias 26 – Colégio Divino Mestre – Mais uma vez, esse estabelecimento recebeu os Arautos do Evangelho para a realização
do “Projeto Futuro & Vida”, com duas apresentações, tanto para a turma da manhã quanto para a da tarde.
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Dia 28– Educandário São Judas Tadeu – Os professores e alunos do Educandário São Judas Tadeu, em Camaragibe – PE,
receberam com muita alegria a visita dos Arautos do Evangelho, para a realização do “Projeto Futuro & Vida”.
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Março

Dia 2 – Poço da Panela – Os fiéis do bairro do Poço da Panela, em Recife, comemoraram a sua
padroeira, Nossa Senhora da Saúde. Como moradores do bairro, os Arautos do Evangelho acompanharam a
procissão, portado o estandarte com a imagem da padroeira.

Dia 10– Batismo e Primeiras Comunhões – Neste IV Domingo da Quaresma, mais conhecido como “Domingo
Laetare” ou “Domingo da Alegria”, quatro meninas tiveram a alegria de receberem pela primeira vez a Jesus
Eucarístico. Uma delas recebeu também nesse dia, pela manhã, o sacramento do Batismo.
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Dia 12 – Colégio Maria Auxiliadora – Os alunos do Instituto Profissional Maria Auxiliadora receberam com muita alegria a
visita dos Arautos do Evangelho, para a realização do “Projeto Futuro & Vida”.

Dia 24 – Procissão dos Passos (Recife) –Em sua 359ª edição, a Procissão dos Passos percorreu as principais ruas do
centro do Recife. Os fiéis saíram da Basílica do Carmo, onde houve uma Celebração Eucarística e encerrou-se na Igreja da
Madre de Deus, co-catedral do Recife. Os Arautos participaram da cerimônia fazendo a guarda de honra do andor do Bom
Jesus.
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Dia 19 – Colégio Souza Leão – Os Arautos do Evangelho fizeram o “Projeto Futuro & Vida” neste estabelecimento. Após
uma apresentação musical e uma reflexão com os alunos do Ensino Fundamental II, a imagem peregrina de Nossa Senhora foi
solenemente coroada pela diretora do colégio.

Dia 21 – Colégio Buarque de Gusmão – Os Arautos do Evangelho realizaram o “Projeto Futuro & Vida” no Colégio Buarque
de Gusmão, no bairro de Candeias (Jaboatão dos Guararapes – PE).
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Dia 28 a 31 – Retiro – Foram realizadas diversas atividades, para que jovens e famílias pudessem viver mais intensamente
esse período. Em Aldeia, dezenas de jovens puderem meditar sobre a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. À tarde, todos
participavam das celebrações litúrgicas próprias desse período.

Dia 29 – Via Sacra – Neste dia foi feita a Via Sacra pelos Cooperadores dos Arautos precedendo a cerimônia de Sexta-Feira
Santa.

Relatório 2013 •

Arautos do Evangelho

9

Dia 28 a 30 – Tríduo Pascal – Grande número de fiéis participaram das cerimônias do Tríduo Pascal na casa dos Arautos do
Evangelho. Elas foram presididas pelo Padre Louis Goyard, EP.
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Abril

Dia 2 – Colégio Elo – Mais uma vez, os alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Elo, em Recife, receberam a
visita dos Arautos do Evangelho, para a realização do “Projeto Futuro & Vida”.

Dia 4– Colégio Guararapes – Os Arautos do Evangelho realizaram o “Projeto Futuro & Vida” em mais um
estabelecimento de ensino da cidade de Jaboatão dos Guararapes: o Colégio Guararapes, localizado no bairro de
Piedade.
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Dia 5 – Cajueiro Seco – No segundo dia do tríduo comemorativo da festa da Divina Misericórdia, na capela Senhor do
Bonfim, a imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria foi levada à capela, sendo recebida com muita devoção pelos
fiéis.

Dia 7 – Cooperadores – Neste domingo, os Arautos do Evangelho tiveram a alegria de acolher quatro novos cooperadores.
Foram recebidos durante uma Celebração Eucarística na sede dos Arautos do Evangelho de Recife –PE. Dois deles residem em
Recife e outros dois em Maceió – AL.
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Dia 8 – Jaboatão dos Guararapes – Os Arautos do Evangelho estiveram presentes nas comemorações em honra a Nossa
Senhora dos Prazeres, celebrada em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana de Recife –PE.

Dia 9 – Colégio Domingos Sávio – Os alunos da Escola Domingos Sávio tiveram nessa terça-feira uma aula diferente. Foi a
apresentação do “Projeto Futuro & Vida”, realizada pelos Arautos do Evangelho.
Relatório 2013 •

Arautos do Evangelho

13

Dia 11– Colégio Evolução– Os alunos deste colégio, em Jaboatão dos Guararapes – PE, participaram de uma apresentação
do Projeto Futuro e Vida, promovido pelos Arautos do Evangelho. Foi realizada uma atividade musical e um momento de
oração, com a coroação da imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria.

Dia 22– Ordenação Presbiteral – Na cerimônia presidida pelo Bispo de Lorena, Dom Benedito Beni dos Santos, foram

ordenados onze novos presbíteros incardinados na mesma Sociedade de Vida Apostólica. Entre os neo-sacerdotes,
encontrava-se o Pe. Felipe Isaac Paschoal Rocha, primeiro pernambucano membro dos Arautos do Evangelho a receber a
ordem do presbiterado.
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Dia 23– Primeira Missa – No dia seguinte à sua ordenação, o Pe. Felipe Isaac Paschoal Rocha, EP presidiu à solene
Celebração Eucarística, realizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário, no Seminário dos Arautos do Evangelho. A Missa
foi concelebrada por doze sacerdotes e contou com a presença de dezenas de fiéis, entre familiares, amigos e membros da
comunidade dos Arautos de Recife – PE.

Dia 26– Consagração – Na festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, dez jovens fizeram sua a Jesus pelas mãos de Maria,
segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort.
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Dia 28– Amaraji – Após o curso preparatório, ministrado por um cooperador dos Arautos do Evangelho, sessenta e seis
pessoas fizeram sua Consagração a Jesus, pelas mãos de Maria, na cidade de Amaraji – PE.
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Maio

Dia 2 – Cecília Meireles – Foi realizado o “Projeto Futuro & Vida” neste estabelecimento: um concerto-palestra,
onde, além de diversas músicas, foi mostrado aos alunos a importância de valores como a disciplina, o respeito e a
alegria.

Dia 4 – Paulo Afonso – BA – Iniciou-se a novena em honra de sua padroeira, Nossa Senhora de Fátima, em Paulo
Afonso. O coro dos terciários dos Arautos do Evangelho cantou durante a celebração. No final da Missa, a Imagem
Peregrina foi solenemente coroada pelo celebrante. Pe. Edinaldo José dos Santos, pároco da Paróquia de Santa
Brígida.
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Dia 7 – Escola Gov. Barbosa Lima – Os alunos da Escola Governador Barbosa Lima, da rede estadual de ensino, receberam
com muita alegria os Arautos do Evangelho para a realização do “Projeto Futuro & Vida”. Encerrando o ato, a imagem peregrina
do Imaculado Coração de Maria foi coroada, sendo realizado um momento de oração com os alunos.

Dia 9 – Liceu de Artes e Ofícios – Os alunos do Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco tiveram a oportunidade de
participar do “Projeto Futuro & Vida”, realizado pelos Arautos do Evangelho. Após a apresentação musical, foi realizada a
coroação da imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria pelas mãos da Profª Maria Zelia de Sousa Correia, diretora do
estabelecimento.
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Dia 11 – Amaraji – PE – Os Arautos do Evangelho realizaram uma “Tarde com Maria” na Paróquia de São José da Boa
Esperança, em Amaraji. Na igreja matriz, o Pe. Adriano Tenório Rodrigues, pároco, presidiu à Celebração Eucarística.
Encerrando o dia, a fanfarra dos Arautos do Evangelho realizou uma apresentação musical.

Dia 12 – Poço da Panela – Foi realizado um encontro com os Mensageiros de Fátima de Recife e região metropolitana. O ato
ocorreu na sede dos Arautos do Evangelho em Recife – PE. Eles participaram da Celebração Eucarística e no final da mesma
receberam o distintivo que os caracteriza.
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Dia 13 – 96º aniversário das Aparições em Fátima– Centenas de fiéis encheram a Basílica do Sagrado Coração de Jesus,
em Recife, para a Missa em comemoração às aparições de Nossa Senhora em Fátima, promovida pelos Arautos do Evangelho.
A Celebração Eucarística foi presidida por Mons. Lino Rodrigues Duarte, Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Dia 21 – Colégio Anglo – São Lourenço – Visando transmitir aos jovens a alegria de serem verdadeiros cristãos, os Arautos
do Evangelho realizaram primeira vez o Projeto Futuro e Vida na cidade de São Lourenço da Mata – PE, região metropolitana do
Recife.
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Dia 23 – Páscoa dos Militares – As forças armadas e auxiliares celebraram em Recife a Páscoa dos Militares. Convidados
para o ato, os Arautos do Evangelho auxiliaram no cerimonial litúrgico e trouxeram em procissão a imagem de Nossa Senhora
de Loreto, padroeira da Aeronáutica. D. Osvino José Both, Arcebispo Ordinário Militar do Brasil, presidiu a Celebração
Eucarística, a qual foi concelebrada pelos capelães militares e sacerdotes convidados.

Dia 24 – Hospital APAMI – Na festa de Nossa Senhora Auxiliadora, a imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria foi
levada ao Hospital APAMI (Associação de Proteção à Maternidade e Infância), na cidade de Vitória de Santo Antão – PE. No
mesmo local houve também uma Celebração Eucarística.
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Dia 25 – Maceió – Centenas de fiéis, principalmente cooperadores dos Arautos do Evangelho e membros do Apostolado
do Oratório, lotaram a Igreja do Menino Jesus de Praga, em Maceió, para uma Celebração Eucarística e solene coroação da
imagem de Nossa Senhora.

Dia 26 – Dia das Mães – A festa começou com a coroação da imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria, realizada
por duas mães. Em seguida os filhos ofereceram às suas mães um concerto musical. Logo após a Celebração Eucaristica, os
presentes puderam assistir a uma bela encenação teatral: O Reino de Ranjipur.
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Dia 26 – Dia das Mães – Neste mesmo dia ,um grupo de crianças também quis prestar sua homenagem a Nossa Senhora e
a todas as mães ali presentes. Essas crianças são acompanhadas durante as Missas dominicais por um grupo de famílias que
dão a elas as primeiras noções de catequese.

Dia 26 – Igreja da Madre de Deus – A imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria foi levada à Missa da Primeira
Comunhão dos alunos do Colégio Grande Passo.
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Dia 30 – Corpus Christi – O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, presidiu a Missa, na Igreja Catedral, Sé
de Olinda. Após a Celebração, o Arcebispo conduziu o Santíssimo Sacramento em procissão pelas ruas do centro histórico de
Olinda. A fanfarra dos Arautos do Evangelho acompanhou o percurso tocando hinos em louvou ao Santíssimo Sacramento.

Dias 31 a 02 – Retiro – Jovens participantes do “Projeto Futuro & Vida” estiveram em recolhimento na sede dos Arautos do
Evangelho em Recife para melhor meditarem sobre as maravilhas e perfeições de Deus.
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Junho

Dia 2– Paulo Afonso – BA – Estes estupendos panoramas foram ocasiões de grandes reflexões para os jovens dos
Arautos do Evangelho.

Dia 4 – Padre Anchieta – Apresentação do “Projeto Futuro & Vida” para os alunos do turno da manhã deste colégio
em Camaragibe.
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Dia 9 – Consagração – Na sede dos Arautos do Evangelho em Recife, mais de vinte pessoas se consagraram a Jesus pelas
mãos de Maria, segundo o método de São Luís Maria G. de Montfort.

Dias 22 a 25 – Retiro – Foram quatro dias de intensas atividades por onde os jovens conheceram mais sobre a Santa Missa,
os significados das vestes litúrgicas e a importância da devoção ao Santíssimo Sacramento. Após a Missa de encerramento, a
todos foi-lhes imposta a Medalha de Nossa Senhora da Graças.
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Dia 24 – São João – Os Arautos do Evangelho, de Recife, renderam especiais homenagens ao Santo com a celebração da
Santa Missa, Bênção da Fogueira, encenação teatral e alegre confraternização com as tão conhecidas guloseimas típicas desta
festa.

Dia 29 – Escada – Treze pessoas entre crianças, jovens e adultos se consagraram como escravos de amor a Jesus pelas
mãos de Maria, segundo o método ensinado por São Luís Grignion de Monfort.
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Julho

Dias 26 de junho a 05 de julho – Moreno – O Oratório peregrino da Virgem de Fátima, acompanhado pelos
jovens “missionários”, levaram uma palavra de conforto aos lares na cidade de Moreno – PE. Na missa de
encerramento da missão foram entregues dezessete Oratórios de Nossa Senhora de Fátima que peregrinarão
permanentemente nas casas das famílias que abraçaram esta devoção.

Dias 15 a 20 – Curso de Férias – Um grupo de jovens aspirantes dos Arautos realizou uma viagem pelo Brasil,
visitando lugares de importância histórica, cultural e religiosa de nossa pátria. Participaram também de um curso de
férias sobre “A Oração”, em Caieiras – SP.
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Dia 17 – Recife – Os participantes do “Projeto Futuro & Vida” visitaram as cidades de Recife e Olinda, conhecendo os
principais pontos históricos.
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Agosto

Dias 09 a 12 – Ilustre visita – Os Arautos receberam a visita do pe. Salvador Pie-Ninot, teólogo catalão, doutor

em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, assim como professor ordinário de Teologia Fundamental e
Eclesiologia nessa mesma Universidade e na Faculdade de Teologia da Catalunha; atual pároco da igreja Nuestra
Señora del Mar em Barcelona. Entre missas e conversas, também ouvimos suas palavras em uma conferência sobre
a Palavra de Deus.

Dia 09 – São Lourenço da Mata – Os Arautos do Evangelho estiveram presentes no último dia da novena da
festa de São Lourenço, na cidade que leva o nome deste santo, levando consigo a imagem peregrina do Imaculado
Coração de Maria.
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Dia 13 – Colégio Contato – Atividades culturais e religiosas marcaram a realização do “Projeto Futuro & Vida” neste
estabelecimento.

Dia 17 – 1° Congresso de Cooperadores Norte e Nordeste – Foi realizado o primeiro congresso regional de
Cooperadores dos Arautos do Evangelho. Ocorrido na bela cidade de Fortaleza, este encontro contou com a presença de
delegações provenientes de: Salvador, Maceió, Recife, Belém (PA) e Fortaleza totalizando 150 pessoas aproximadamente, entre
Cooperadores e simpatizantes.
Relatório 2013 •

Arautos do Evangelho

31

Dia 22 – Colégio e Curso Bandeira – Os alunos acompanharam com muito interesse a realização do “Projeto Futuro &
Vida”.

Dia 25 – Dia dos Pais – Este evento contou com a presença e inúmeros pais e familiares dos jovens que fazem parte das
atividades religiosas e culturais dos Arautos.
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Setembro

Dias 06 a 08 – Retiro – O retiro teve como tema principal “A Oração” e no decorrer das atividades, os alunos
assistiram algumas exposições que demonstraram o valor e a importância deste belo ato, em que o homem conversa
com seu Criador.

Dia 08 – Primeiras Comunhões – Depois de preparadas através de aulas de catequese ministradas pelos
Cooperadores dos Arautos do Evangelho, cinco crianças receberam por primeira vez a Jesus Sacramentado durante
a Missa Solene da Natividade de Maria
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Dia 10 – Colégio Maria Imaculada – Os alunos deste estabelecimento receberam com caloroso entusiasmo a orquestra dos
Arautos do Evangelho que através da arte musical transmitiram o a Boa Nova do Evangelho e a imagem peregrina da Virgem de
Fátima, momento auge deste evento.

Dia 12 – Salgadinho - PE – Durante o “Tríduo Solene” a Nossa Senhora das Dores, o Padre Rogério de Souza Quirino,
pároco desta cidade, convidou os Arautos do Evangelho para animar a festa da padroeira. A Imagem de Nossa Senhora de
Fátima peregrina fez uma visita à Prefeitura, ao Centro de Saúde e a vários estabelecimentos de ensino.
Relatório 2013 •

Arautos do Evangelho

34

Dia 19 – Colégio Anchieta – Realização do “Projeto Futuro & Vida” para os alunos deste estabelecimento.

Dia 26 – Colégio Souza Leão - Piedade – Alunos e professores participaram com grande animação da apresentação
musical e do momento de oração diante da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
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Outubro

Dia 08 – Tejipió – A convite do Pe. Sergio Pereira, Pároco de Nossa Senhora do Rosário nesta comunidade e vigário
episcopal regional Recife Sul I, os Arautos do Evangelho estiveram presentes numa missa do novenário, participando
da animação litúrgica.

Dia 10 – Ipsep – Em um dos dias do novenário em honra a Nossa Senhora Aparecida os Arautos do Evangelho se
fizeram presentes na animação litúrgica na paróquia dedicada a padroeira do Brasil.
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Dia 13 – Aliança - PE – A imagem de Nossa Senhora de Fátima peregrina, juntamente com os Cooperadores desta instituição,
visitaram a comunidade de Caueiras e seguiram em procissão até a igreja Matriz onde foi realizada a adoração e bênção do
Santíssimo Sacramento presidida pelo Bispo Diocesano Dom Frei Severino Batista de França.

Dia 17 – Colégio João Paulo I – Num ambiente de muita descontração os alunos puderam aprender o papel da disciplina, da
caridade e da alegria no quotidiano de nossas vidas. A oração em torno da Virgem de Fátima coroou este evento, fazendo-os
reconhecer dependentes deste auxílio sobrenatural.
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Dia 19 e 20 – Cooperadores – Os Arautos do Evangelho tiveram a grande alegria de receber como membros desta
associação, no grau de terciários, mais 7 pessoas. São elas provenientes da capital pernambucana e do município de Amaragi
(PE).

Dia 22 – Colégio Pentágono – Os alunos deste estabelcimento assistiram com muita atenção e interesse a uma
apresentação do “Projeto Futuro & Vida”.
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Dia 24 – Colégio Movimento Criativo – Tanto os alunos quantos os professores participaram de forma ativa e
entusiasmada da apresentação musical, por onde as variações de estilos musicais faziam menção aos valores morais e
religiosos.

Dia 25 – Casa da Criança Marcelo Asfora – Após a apresentação musical, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi
solenemente coroada e, por fim, o pe. José Edwaldo Gomes encerrou o ato com belas palavras de incentivo aos jovens e
crianças presentes.
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Dia 28 – Demonstração de Defesa Pessoal – Um especial Exame de Faixa foi realizado no qual os jovens do Projeto
Futuro e Vida demonstraram as habilidades marciais aprendidas ao longo do curso.
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Novembro

Dias 31 de outubro a 03 de novembro – Peregrinação à Basílica Nossa Senhora do Rosário – Um grupo
de famílias de Pernambuco realizou uma peregrinação à Basílica Nossa Senhora do Rosário, localizada no Seminário
dos Arautos do Evangelho, em Caieiras – SP. Nessa viagem puderam conhecer as principais casas de formação dos
Arautos do Evangelho.

Dia 08 – Escada - PE – Os membros do Apostolado do Oratório realizaram um encontro no salão Paroquial ao lado
da Matriz de Nossa Senhora da Escada.
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Dia 10 – Batismo e Primeiras Comunhões – Oito rapazes participantes do “Projeto Futuro & Vida” fizeram sua primeira
comunhão, sendo que um deles também recebeu o sacramento do Batismo.

Dia 10 – Feira Bíblica – Apostolado Infantil, promovido pelos Cooperadores e simpatizantes dos Arautos, fizeram uma
pequena demonstração de tudo aquilo que aprenderam durante as aulas de catequese: uma verdadeira “Feira de Ciências
Sagrada” sobre a Bíblia.
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Dias 15 a 17 – Retiro em Aldeia – Foi realizado, durante este último feriado, um retiro com os jovens participantes do
“Projeto Futuro & Vida”. Tendo como palestrante o Diác. Inácio Almeida, EP, este acontecimento teve como tema principal os
Anjos.

Dias 15 a 17 – Retiro em Recife – “Anjos, sob sua proteção”, foi o tema central do encontro regional de Cooperadores
e simpatizantes dos Arautos do Evangelho. As palestras foram ministradas pelo Pe. Louis Goyard, EP, secretário geral da
Sociedade de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli e professor do ITTA (Instituto Teológico São Tomás de Aquino).
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Dia 17 – Crisma e Primeiras Comunhões – Os Arautos do Evangelho em Recife receberam a visita de seu pastor, Dom
Antônio Fernando Saburido, OSB, arcebispo de Olinda e Recife, que presidiu a Santa Missa concedendo a 23 pessoas, entre
jovens e adultos, o Sacramento da Confirmação. Outras seis pessoas receberam também a sua Primeira Comunhão.

Dia 23 – Cooperadores – Os Arautos do Evangelho tiveram a grande alegria de receber como membro desta associação, no
grau de terciários, mais uma pessoa proveniente de Escada.
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Dezembro

Dia 06 – Instituto Padre Venâncio – Este local de apoio e amparo a pessoas idosas recebeu a visita de
missionários Arautos, incluindo um sacerdote, que levaram a elas palavras de conforto. Também nesta mesma
ocasião foram dadas a bênçãos nos leitos e administração dos sacramentos da Reconciliação e Unção dos
Enfermos.

Dia 08 – Consagração – Após semanas de preparação, através do estudo, da oração e da meditação, estes novos
22 consagrados, no dia da Imaculada Conceição, aproximaram-se da Imagem de Nossa Senhora e firmaram seu
compromisso perante a Rainha dos Anjos.
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Dias 16 a 20 – Vitória de Santo Antão - PE – Foi realizada uma “Missão para Cristo com Maria” durante a qual centenas de
casas foram visitadas com o Oratório da Virgem de Fátima; os fieis foram contemplados também com Confissões, Unção dos
Enfermos, Missas nas comunidades e uma visita extra aos nossos irmãos encarcerados.

Dia 22 – Cantata Natalina – foi comemorado com grande júbilo os festejos natalinos pelos pais e alunos do “Projeto Futuro &
Vida” e pelos Cooperadores e simpatizantes dos Arautos do Evangelho em Recife. Assim, foi promovida uma Cantata de Natal,
composta em grande parte pelos jovens.
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Dia 25 – Missa e Jantar comemorativo– Os familiares dos alunos do “Projeto Futuro & Vida” participaram da Missa e um
jantar comemorativo, na casa dos Arautos.

Presépio Som, Luz e Movimento – O Presépio montado pelos Arautos recebeu visitantes das cidades de São Lourenço da
Mata, Catende, Pombos, Aliança, Escada, entre outras. Mas foram principalmente grupos de alunos e crianças carentes, como
as da Escola Municipal Metodista (na foto) e Casa da criança Marcelo Asfora (em destaque), os que mais se beneficiaram
desta singular forma de catequese.
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O

Evangelização da Juventude

s Arautos do Evangelho dedicam boa parte de seu esforço evangelizador à formação da juventude, utilizando diversos
meios. Entre eles o “Projeto Futuro & vida” realizados nos colégios públicos e particulares de Recife e da região
metropolitana, visa despertar no jovem o senso crítico e de responsabilidade; ajudando-o a crescer na capacidade
de escolha, aumentar a sua autoconfiança e sua criatividade. Neste ano, o “Projeto Futuro & Vida” foi desenvolvido em 23
estabelecimentos de ensino, atingindo aproximadamente 5840 jovens.
O Documento de Aparecida nos ensina: “A pastoral vocacional, que é responsabilidade e todo o povo de Deus, começa
na família e continua na comunidade cristã, deve dirigir-se às crianças e especialmente aos jovens para ajudá-los a descobrir o
sentido da vida e o projeto que Deus tem para cada um, acompanhando-os em seu processo de discernimento”. Com este intuito,
nos finais de semana, dezenas de jovens participam de atividades de formação religiosa e cultural; a oração, unida à frequência
aos sacramentos e atividades sadias, próprias à juventude, constituem um local propício para o encontro pessoal com Cristo.
Uma das grandes novidades dentro das atividades dos Arautos do Evangelho em Recife no ano de 2013 foi o
Apostolado Infantil. Um trabalho de pré-catequese voltado para crianças entre dois e cinco anos desenvolvido por voluntários
dos Cooperadores e simpatizantes dos Arautos do Evangelho. As famílias podem assistir a Missa Dominical tranquilamente
enquanto suas crianças estão recebem - numa linguagem própria a elas - as primeiras noções dos ensinamentos da Igreja.
Celebração Eucarística

Apostolado Infantil

Visita às Famílias

Encenação Teatral

Palestra

Esportes
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Principais temas tratados nas reuniões de formação, realizadas quartas, sábados e domingos
•

Curso preparatório para a Consagração a Nossa Senhora

•

São Luis Gonzaga

•

Curso preparatório para o Batismo e Primeira Comunhão

•

São Mateus

•

Curso preparatório para o sacramento da Confirmação

•

Santa Margarida M. Alaquoque

•

Reuniões sobre Hábitos, Mentalidades e Maneiras

•

São Luis Rei

•

Os Mártires de Cunhaú

•

O milagre de Calandra

•

As cinco vias de São Tomás

•

O Santo Rosário

•

Meu lugar na criação

•

Sonhos de São João Bosco

•

A escravidão a Maria e o mistério da Encarnação (2
reuniões)

•

o

Trajes

o

Ruas e Avenidas

o

Chapéus

o

Pontes

o

Ovos Fabergé

o

Diga-me o que admiras e te direi quem és

o

Fontes e chafarizes

o

O Sistema Solar

•

Teoria do Amor à Cruz

o

Sede mansos como as pombas e astutos como
as serpentes

•

Hierarquia e amor de Deus

o

Poder e Força da Oração

•

O Cerco de Viena

o

O Purgatório

•

O Escapulário

o

Titanic

•

O Cerco de Viena

o

A Verdadeira Amizade

•

A Confissão

o

Os Vitrais: Maravilha e Esplendor

•

A Medalha Milagrosa

o

Nossa Senhora de Guadalupe

•

Os 6 modos de perder tempo

o

Fogos de Artifício

o

Perfeição da criação: reflexo de Deus

•

A Maledicência

o

Tudo tem sua finalidade

•

A cabra do Sr. de Séguin

•

O Milagre Eucarístico de Lanciano

•

Castigar os que erram: uma esmola espiritual

•

Madame de la Marquise

História Sagrada
o

Moisés (2 reuniões)

o

O Rei Davi (2 reuniões)

o

Judas Macabeu (2 reuniões)

o

José do Egito

•

O Sapateiro de Burgos

o

Profeta EliasBalduíno IV, o Rei Leproso

•

Mathiote, o Limpador de Chaminé

•

Simpósios durante os feriados

•

O Abade de Cucugnan

•

São Tarcísio

o

Diversos pontos da Doutrina Católica

•

São Cristóvão

o

•

A paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo

Santa Joana D’Arc

•

o

A Santa Missa

O Martírio de São Filêmon

•

o

A Oração

O Carrasco de São Dionísio

•

o

Os Anjos

Beato Anchieta

•

O Anjo da Guarda

•

Santa Mônica e Santo Agostinho

•

Sta Joana de Chantal

•

Cursos de Férias (realizados no seminário dos Arautos do
Evangelho)
o A vida religiosa
o

A oração
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M

Missões Marianas

as para compreender a missão da Igreja, temos que voltar ao Cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos
rezando com Maria. Neste ícone da Igreja nascente devem inspirar-se constantemente todas as comunidades
cristãs. A fecundidade apostólica e missionária não é principalmente o resultado de programas e métodos pastorais
sabiamente elaborados e ‘eficazes’, mas é fruto da oração comunitária incessante” (cf. Paulo VI, Exortação Apostólica Evangelii
nuntiandi, 75).
As Missões Marianas são uma resposta à necessidade de novas formas de evangelização do mundo moderno. Em
colaboração com os párocos, os Arautos do Evangelho percorrem as casas, hospitais, prisões, estabelecimentos comerciais e
industriais com o Oratório do Imaculado Coração de Maria, para levar conforto espiritual e atrair os fiéis à prática religiosa.
Esta forma de catequese está baseada no Documento de Aparecida: “Não podemos desvalorizar a espiritualidade popular ou
considerá-la como modo secundário da vida cristã” (DA 263). Essa familiaridade com o mistério de Jesus é facilitada pela reza
do Rosário, onde: “o povo cristão aprende de Maria a contemplar a beleza do rosto de Cristo e a experimentar a profundidade de
seu amor. Mediante o Rosário, o cristão obtém abundantes graças, como recebendo-as das próprias mãos da mãe do Redentor”
(DA 271)
No ano de 2013 foram atendidas as seguintes cidades: Moreno, Vitória de Santo Antão e Salgadinho. Totalizaram uma
média de 500 casas por dia.
Durante toda a Missão, sacerdotes dos Arautos do Evangelho ficam a disposição das pessoas que busca os sacramentos,
em especial a Eucaristia (são celebradas missas diariamente nas comunidades atendidas) a confissão e da unção dos enfermos.
“Por isso convido-vos a enraizar-vos na oração e nos sacramentos. A evangelização autêntica nasce sempre da oração e é
sustentada por esta: para poder falar de Deus, devemos primeiro falar com Deus”. (Mensagem do Papa Bento XVI para a XXIII
Jornada mundial da Juventude).

Visita ao Hospital - Salgadinho-PE

Visita aos Lares

Missa nas Comunidades

Confissões

Unção dos Enfermos

Visita ao Presídio de Vitória de Santo Antão
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Ação internacional dos Arautos do Evangelho

C

ompletando em 2013 doze anos de aprovação pontifícia, os Arautos do Evangelho têm a alegria de ver a sua ação evangelizadora estender-se aos mais variados rincões da Terra. Queremos apresentar, no final deste relatório, algumas das atividades dos
Arautos a nível nacional e internacional.

Novos membros do setor feminino – No dia 19 de janeiro, Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, impôs o hábito dos Arautos a 11 jovens procedentes das cidades de São Paulo, Curitiba, Niterói, Belo Horizonte, Belém, Assunção do Paraguai e Guatemala. A cerimônia foi realizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Caieiras (Grande São Paulo).

2

1

3

D. Falcão inaugura nova casa em Brasília – Com uma Eucaristia presidida pelo Cardeal José Freire Falcão, Arcebispo-emérito de Brasília, foi oficialmente inaugurada no dia 31 de agosto a nova casa dos Arautos na Capital Federal. Entre as personalidades presentes ao evento cabe destacar o Vice-Governador do Distrito Federal, Tadeu Filippelli.
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Duas semanas de missão no coração da África – Durante sete anos, Emmanuel Batagata, Cooperador dos Arautos do
Evangelho, fez em Ruanda um intenso trabalho de divulgação do Apostolado do Oratório. E como os frutos, graças a Nossa
Senhora, têm sido abundantes, vinha ele insistindo na necessidade de uma visita dos missionários arautos para consolidar
e estimular a devoção dos numerosos grupos de Oratório ali formados. Foi o que aconteceu no dia 26 de junho, quando dois
membros dos Arautos do Evangelho iniciaram uma longa viagem até Kigali, levando uma preciosa companhia: a Imagem
Peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
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Novos operários para a vinha do Senhor – No dia 11 de dezembro, 16 membros dos Arautos do Evangelho receberam a
ordenação diaconal, em cerimônia presidida por D. Sérgio Aparecido Colombo, Bispo de Bragança Paulista. E, no dia 13, das
mãos de D. Benedito Beni dos Santos, Bispo emérito de Lorena, doze diáconos receberam a ordenação prebiteral.

V Peregrinação Nacional a Aparecida – Onze mil participantes do Apostolado do Oratório, vindos de dez Estados da Federação, acorreram aos pés da imagem da Padroeira do Brasil. Coordenadores de diversas paróquias entraram em cortejo no
Santuário portando os respectivos oratórios antes da Celebração.
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