E spaço dos Santos

Ações Apostólicas

Crianças e jovens com Jesus
Aproximar as crianças e jovens da religião, incutindo nos corações o amor ao próximo e
ensinando os valores cristãos é o melhor meio de garantir o amanhã do nosso país.
As fotografias a seguir retratam o Programa de Apoio à Catequese da Associação Cultural
e Artística Nossa Senhora das Graças, que tem como objetivo fornecer subsídios para a formação
religiosa dos pequenos.
Atenção: os catequistas e professores de religião que quiserem receber gratuitamente os
nossos livros, podem ligar para (11)3294-6000 que atenderemos com o maior prazer.

Associação Cultural e Artística

Os surpreendentes milagres que levaram
Santa Rita à canonização

S

anta Rita de Cássia foi uma

Por isso, devemos estar convencidos

mulher humilde, que viveu

de que esta fragrância tem sua origem

no século XV. Durante a vida e após a

na intervenção divina.

morte, Santa Rita foi e continua sen-

O outro milagre aconteceu a

do uma intercessora poderosa, sempre

Elizabeth Bergamini, uma menina

Depois de morrer de tuberculose,

devido à varíola. Seus pais, assegura-

rezando pelos mais necessitados.
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Jesus e as crianças

que corria o risco de perder a visão

Rita – quase que imediatamente – foi

dos pelos médicos de que a condição

relacionada a vários milagres. Segun-

da criança era tão séria que a ajuda

do o autor Bert Ghezzi, “três dias de-

médica poderia ser inútil, decidiram

pois [da morte dela], Domenico An-

mandá-la para o Convento Agostini-

geli, um notável de Cássia, registrou onze milagres” ano de Cássia, suplicando fervorosamente a Santa
Comunidade Nossa Senhora das Graças - SP

Instituto Divina Pastora - MA

Paróquia Cristo Redentor - SP

atribuídos à santa.

Rita que livrasse a filha da cegueira. Chegando ao

De lá para cá, ela ficou conhecida como uma in- convento, a criança vestiu um traje em homenagem

tercessora poderosa, com incontáveis milagres ocor- à santa. Depois de quatro meses, Elizabeth anunciou

rendo através de sua intercessão celestial – especial- que estava conseguindo enxergar. Juntamente com as
mente a solução das causas consideradas impossíveis.

freiras, ela começou a dar graças a Deus, que operou

mente canonizada. Foram necessários três milagres

O terceiro milagre aconteceu com Cosimo Pel-

No entanto, foi só em 1900 que Rita foi oficial- tal milagre através de Santa Rita.

para provar que os fiéis poderiam rezar, sem hesitação, ligrini, que sofria de gastroenterite crônica e hemorParóquia Nossa Senhora Aparecida - SP
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a esta poderosa santa. Aqui está um registro desses roidas tão graves que não havia esperança de recuper-

três milagres, conforme observado no decreto oficial ação. Retornando um dia da igreja, ele ficou tão fraco
de canonização:

com um novo ataque de sua doença que quase mor-

O primeiro milagre consiste naquele perfume reu. Os médicos ordenaram que ele recebesse os últi-

agradável que emana dos restos do corpo da santa, mos sacramentos. Ele os recebeu na cama, com toda

cuja existência é confirmada por muitas testemunhas a aparência da morte que se aproximava. De repente,

confiáveis […], de modo que duvidar desse fato seria ele viu Santa Rita, que parecia cumprimentá-lo. Logo,
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Envie as fotos da sua família com os nossos livros de apoio à catequese,
para serem publicados no Boletim
faleconosco@senhoradasgracas.org.br ou
(11) 98822-2133
ATENÇÃO: para enviar uma foto pelo WhatsApp use o ícone

no Android ou

no Iphone

para que a fotografia a ser enviada fique com boa qualidade. Muito obrigado!

absurdo. Além disso, nenhuma causa natural pode sua antiga força e apetite retornaram-lhe, e, em pouco

ser dada para a existência desse odor, como vemos na tempo, ele conseguiu fazer o trabalho de um jovem,
pesquisa física que foi feita por homens mais habili- embora fosse um septuagenário.
dosos em tais coisas. Ademais, este odor difunde-se

Não é à toa que Santa Rita é a padroeira das

de uma maneira acima das leis usuais da natureza. causas impossíveis.
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Mensagem
Deixar vir a mim as crianças

N

Como se tivesse recebido um milhão

o Natal vimos como o próprio Deus se fez criança – pequena, inocente e indefesa
dependendo inteiramente de seus pais, Maria e José.

Mando-lhe avisar que recebi a “Medalha

tivesse recebido um milhão em dinheiro, sendo

Reino dos Céus: ser como uma criança!

que a Medalha para mim é mais importante.

“‘Deixai vir a Mim as crianças. Não as proibais, porque o Reino de Deus é dos que são

não entrará nele.’ Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos” (Mc

sala de minha casa. Os livrinhos da Coleção

Antonio Bueno Lopes,

Milagrosa”, fiquei muito alegre, foi como se

Mais tarde, quando adulto, Jesus nos indicou o caminho para entrar no

como elas. Em verdade vos digo: quem não receber o Reino de Deus como uma criança,

Senhora das Graças faz parte do oratório da

Antonio Bueno Lopes

10,13-16).

Já comecei a rezar a novena.

Rosilda Santos – Ananindeua, PA

Coordenador

O Papa São Pio X foi o grande incentivador da comunhão para as crianças. No dia 8 de agosto de 1910

hão a partir da idade da razão, mais ou menos aos sete anos de idade.

A partir daí houve um grande desenvolvimento da pastoral das crianças, pois elas não precisavam mais

esperar muitos anos para receber a Comunhão Eucarística. As paróquias começaram então a promover a
catequese dos pequenos, ensinando-lhes os primeiros elementos fundamentais da fé cristã.

O Código de Direito Canônico, promulgado por São João Paulo II, determina como deve ser a prepa-

ração para a Primeira Comunhão das crianças:

“Para que a Santíssima Eucaristia possa ser administrada às crianças, requer-se que estas possuam con-

hecimento suficiente e preparação cuidadosa, de forma que possam compreender, segundo a sua capacidade,

Recebi o presente que você me mandou, a

imagem de Jesus da Misericórdia e fiquei muito
feliz.

Que as palavras divinas de amor, esperança

“Primeiramente os pais e ainda o pároco têm o dever de procurar que as

quanto antes este divino alimento, feita previamente a confissão sacramental”
(913 e 914).

No livro Levantai-vos, vamos!, São João Paulo II destaca os frutos da de-

cisão de São Pio X de antecipar a Primeira Eucaristia das crianças: “A Sagrada

Medalha de São Bento para minha casa
Bom dia Caro Antonio,

Quero agradecer-lhe o presente que me en-

A explicação é ótima.

no Lopes,
Eu

me

sinto

muito

feliz

a

na mesma hora coloquei na porta da minha casa.
Quero aproveitar a oportunidade para agra-

decer também outras coisas boas que tem me en-

viado. Deus lhe abençoe e dê muita força e saúde

Ilustríssimo Sr. Coordenador: Antonio Buecada

Comunhão antecipada foi uma decisão pastoral que merece ser recordada e elo-

correspondência que recebo. Minha gratidão

favorecendo o surgimento de mais vocações sacerdotais” (¡Levantaos! ¡Vamos!,

Boletins Informativos, que lemos e guardamos

para continuar o seu maravilhoso trabalho.

Muito obrigada por tudo, Deus lhe abençoe.

Georgina Felício – Penha, SC

giada. Ela produziu muitos frutos de santidade e de apostolado entre as crianças,

por tudo o que eu já recebi, as lembranças, os

Agradeço as bênçãos que chegam para mim

Plaza Janés, Barcelona 2004, pág. 97).

com carinho. Santo Antonio e São Bento estão

muita fé que estou enviando estas poucas linhas

Ao antecipar a idade da Primeira Comunhão, é necessário também oferecer

uma boa formação às crianças, por meio de uma boa catequese. A Associação Cultural e Artística Nossa Senhora

das Graças, com imensa alegria, apoia a iniciação cristã dos pequenos, que é fundamental para o futuro da
Igreja e, consequentemente, da família e da sociedade.

protegendo o nosso lar. A imagem de Nossa

várias graças.

Deus nos dê muita fé

e muitas graças para esta

caminhada. Para nunca cansar

Rogamos a Deus que o

encha seu coração de paz e felicidades.

Gratidão por tudo que recebo

Que Deus nos ajude a seguir adiante. Que

deveria.

viou. A medalha de São Bento. Gostei muito e

Maria Eranildes – Petrolina, PE

fortificantes, fui privilegiada por

pois através destas maravilhosas palavras

não poder colaborar como

e fé ajudem a alegrar seu espírito e inspirem
coragem para você renovar a vontade de viver e

e por todos os sócios, pois a crise está muito forte

mesmo tempo fico triste por

Nádia Daldon Lancini – Encantado, RS

Meu amigo Antonio Bueno Lopes,

Caríssimos amigos! É com imensa alegria e

para agradecer estas bênçãos que chegam para

Envie o seu testemunho para publicarmos no Boletim:
faleconosco@senhoradasgracas.org.br
ou via whatsapp no número:
(11)98822-2133

Estou rezando o terço diariamente por vocês

me ajudaram em todos os sentidos da minha vida,

com crianças e amigos, mas ao

nossa família.

Jesus da Misericórdia

o mistério de Cristo e receber o Corpo do Senhor com fé e devoção. (...)

crianças, ao atingirem o uso da razão, se preparem convenientemente e recebam

os livros e tudo o mais divido

abençoe e pedimos orações para a

Hoje Jesus também quer que as crianças vão até Ele, especialmente na hora da comunhão.
ele assinou o decreto Quam singulari no qual estabelecia que as crianças podiam receber a Primeira Comun-

Exemplos de Vida, novenas, lembranças,

mim, todo mês. Vocês não imaginam o quanto

diante

de

uma

misericórdia

e para que todos possam ajudar.
Jesus e Maria nos abençoem.

Maria Valdenisse de Oliveira – Simão Dias, SE

Problema resolvido
Bom dia, meu nome é Larrisa, meu relato é

inabalável. Continuem em orações por mim,

que estava com um problema que parecia que não

misericordiosíssimo vai fazer as obras em minha

eu, meu pai e minha família. Pela manhã estava

pois estou passando por dificuldades. Deus

teria solução, um problema financeiro envolvendo

vida e vai atender o meu pedido.

desesperada, já havia chorado muito, depois disso

deitei na minha cama, chamei por Nossa Sen-

Obrigada.

hora das Graças, por Nosso Senhor Jesus Cristo,

Maria do C. Fernandes – Itamarandiba, MG pedi que colocasse a mão e intercedesse. Passou
vinte minutos o problema se resolveu, um prob-

lema que para nós, parecia que não teria solução,

Evangelização e bênçãos

e graças a Nossa Senhora das Graças, ao Nosso

Ao prezado amigo Antonio Bueno Lopes

Senhor Jesus Cristo, tudo foi resolvido.

Com a paz de Cristo

Mais uma vez eu me dirijo ao senhor para

Larissa Osmarin – São Jerônimo, RS

agradecer a Deus por ter me colocado em um
caminho tão seguro e, além disto, na companhia
de pessoas tão dedicadas.
Agradeço

também

a

Deus

porque

a

Evangelização que vocês fazem é uma bênção

de Deus, porque esses livros nos ensinam a

preparação para a eternidade, que Deus abençoe a
você e a toda equipe que lhe acompanha.

Entre em nosso site e confira as novidades
www.senhoradasgracas.org.br

