Ações Apostólicas

E spaço dos Santos

Iniciação cristã
de crianças e jovens
Investir no apoio à catequese de crianças e adolescentes, ensinando valores religiosos, morais e éticos, é o
melhor meio de transformar o futuro do Brasil.

Aqui, apresentamos aos nossos leitores algumas fotografias que ilustram o Programa de Apoio à
Catequese da Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças, que tem como objetivo formar as gerações
que transformarão o Brasil de amanhã.

Atenção: os catequistas e professores de religião que quiserem receber gratuitamente os nossos livros,
podem ligar para (11) 98891-6814 que atenderemos com o maior prazer.

Paróquia Cristo Jovem - SP

Paróquia Imaculada Conceição - SP

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - SP

Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho - SP

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - SP

Paróquia Nossa Senhora da Paz - SP

Paróquia Santa Isabel de Portugal - SP

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) 98891-6814
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!
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Qual é a origem de nossas tradições natalinas? Para recuperar o sentido cristão destas festas
pode ser útil conhecer a origem dos símbolos natalinos, como a árvore ou o presépio.

OS PRESÉPIOS

O presépio é a representação doméstica do mistério
do Nascimento de Jesus. O costume surgiu quando, no
Natal de 1223 na Itália, São Francisco de Assis oficiou
como diácono a Missa dentro de uma gruta na localidade
de Greccio. Nela, após pedir permissão ao Papa Honório
III, tinha montado um presépio com uma imagem em
pedra do Menino Jesus, um boi e um asno vivos.
Esta representação de Greccio foi o ponto de partida
de um fenômeno extraordinário de difusão do culto do
Natal. A partir do próprio século XIII, a elaboração de
presépios difundiu-se por toda a Itália. Os frades franciscanos imitaram seu fundador nas igrejas dos conventos
abertos na Europa. Este costume propagou-se por toda a
Europa durante os séculos XIV e XV.

Atualmente, o movimento da representação do nascimento de Cristo tem um grande êxito, principalmente
na Itália, Espanha e América Latina. Na França, após a
Revolução Francesa, em que foram proibidas as manifestações natalinas, nasceram com muita força na região da
Provença. [...]
É [uma] tradição pré-cristã que adquiriu um significado profundamente cristão. [...]

Paróquia Nossa Senhora da Salete- SP

Nossa Senhora das Graças
Associação Cultural e Artística

Os símbolos do Natal

A ÁRVORE DE NATAL

Paróquia Nossa Senhora da Paz - SP

Associação Cultural e Artística

Os antigos povoadores da Europa Central e Escandinávia consideravam as árvores seres sagrados. Assim, na

época do solstício de inverno, adornavam a árvore mais
alta e poderosa do bosque com luzes e com frutos (maçãs,
por exemplo), acreditando que suas raízes chegavam ao
reino dos deuses, onde se encontravam Thor e Odin.

Segundo a tradição, o cristianismo atribuiu uma leitura mais profunda a este costume. Conta-se que São
Bonifácio – um bispo inglês que evangelizou a Europa
Central nos séculos VII e VIII –, explicava o mistério da
Trindade com a forma triangular do pinheiro: os frutos
seriam os dons do Espírito Santo (os presentes de Deus
aos homens); a estrela seria Cristo, a luz de Deus, a luz
do mundo; e o tronco é facilmente assimilável à tradição
cristã, que utiliza também muitas árvores em sua catequese: a árvore do Paraíso, da ciência do Bem e do Mal,
a árvore de Jessé, o santo madeiro do qual se fez a cruz...
A partir do século XV, os fiéis começaram a montar
as árvores em suas casas. Com a reforma protestante –
que suprime a tradição do presépio –, a árvore adquire
maior protagonismo em muitos países do norte. A seus
pés, as crianças encontram os presentes trazidos pelo
Menino Jesus. [...]

A difusão da árvore no mundo protestante fez com
que, nos países católicos, especialmente do sul da Europa,
se desse menos importância a essa tradição. Mais recentemente, com dois pontífices centro-europeus, o costume
da árvore de Natal recuperou sua importância.
Em 1982, a árvore foi instalada pela primeira vez na
Praça de São Pedro: “Que significa esta árvore? – perguntava João Paulo II. Eu creio que é o símbolo da árvore da
vida, aquela árvore mencionada no livro do Gênesis e que foi
plantada na terra da humanidade junto a Cristo [...]. Depois, no momento em que Cristo veio ao mundo, a árvore
da vida voltou a ser plantada através d’Ele e agora cresce
com Ele e amadurece na cruz [...]. Devo dizer-lhes que eu
pessoalmente, apesar de ter uns quantos anos, espero impacientemente a chegada do Natal, momento em que é trazido
aos meus aposentos esta pequena árvore. Tudo isso tem um
enorme significado, que transcende as idades...”
M. Narbona (disponível em opusdei.org)
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A Medalha Milagrosa
e a conversão de Afonso Ratisbonne
Afonso Ratisbonne, aparentado à celebre família Rothschild, tinha 27 anos quando a Santíssima Virgem lhe apareceu e o converteu instantaneamente, em 20 de janeiro
de 1842.
Homem culto, rico e de fino trato, bem-relacionado nas altas rodas sociais, estava noivo de uma jovem de sua família. Tinha pela frente um futuro muito promissor. Por ocasião de uma visita a Roma recebeu de um
amigo, Barão Teodoro de Bussières, o presente de uma Medalha Milagrosa.
A contra gosto prometeu usar a medalha ao pescoço.
Bueno Lopes
Durante uma visita turística à Igreja de Antonio
Coordenador
Santo André delle Fratte, a Virgem Maria lhe
apareceu. Ele mesmo descreveu como foi a aparição:

“Eu a vi! Eu a vi! Eu estava há pouco tempo na igreja quando, de repente, senti-me dominado por uma emoção inexplicável. Levantei os olhos. Todo o edifício desaparecera de minha
vista. Apenas uma capela lateral tinha, por assim dizer, concentrado toda a luz. E no meio desse esplendor apareceu de pé sobre o altar, grandiosa, brilhante, cheia de majestade e doçura, a
Virgem Maria, tal como está nesta Medalha (Milagrosa). Uma
força irresistível empurrou-me para Ela. A Virgem fez-me sinal com a mão para que me ajoelhasse, e pareceu dizer-me:
‘Está bem!’. Ela não me falou, mas compreendi tudo.”
Altar da Madonna del Miraccolo,
na Igreja de Sant’Andrea delle Fratte, Roma

Batizado com o nome de Afonso Maria, o jovem Afonso renunciou à família, à fortuna, à situação brilhante na sociedade, e ordenou-se sacerdote.
Seu irmão mais velho, Teodoro Ratisbonne, inspirou-se nessa aparição
de Maria para fundar a Congregação de Nossa Senhora de Sion. Afonso
faleceu em odor de santidade, após uma vida de intenso apostolado em
Jerusalém.

Quero ajudar o projeto de apoio à catequese
Quero lhe agradecer por tudo, pelas cartas
e pela sua existência, pois creio que Deus colocou-o em minha vida e não foi por acaso.
Sim, Ele tem planos maravilhosos para
fazer por mim.

Venho também agradecer pelas cartas
que tem me enviado e fico feliz por saber
que existe uma pessoa maravilhosa. O senhor é um presente de Deus que surgiu e que eu quero
que permaneça sempre no meu caminho.

Quero agradecer por mais uma proposta, que é
participar do projeto da catequese, para mim será muito gratificante e será um prazer poder ajudar. Eu aceito
e abraço também esta iniciativa.
Maria José Marcelino – Passira, PE

Jesus está conosco
Gostaria de agradecer pelos mimos que sempre
enviam: é uma grandiosa prova de que as palavras de
Jesus quando dizia: “Eis que estarei convosco todos os
dias, até o fim ultimo” está se cumprindo de forma tão
sutil como a chegada de um envelope com um abençoado presente da Associação. Que Deus, nosso Pai
amantíssimo continue abençoando essa Obra.
Desde já peço perdão por contribuir com tão pouco. Gostaria de cadastrar minha irmã para receber a
Medalha Milagrosa. Gostaria de saber o que é necessário para realizar o cadastro?
Com admiração.
Jhonnata Freire – Arez, RN

Devocionário “Convívio Sagrado”

Quem hoje visita a Igreja de Santo André delle Fratte em Roma, pode
observar um grande e belo quadro de Nossa Senhora no local exato onde
Ela apareceu e operou a conversão do jovem Afonso. Por essa razão os italianos a chamam de Madonna Del Miracolo (Senhora do Milagre).

Estimado Sr. Antônio B. Lopes,

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Salve
Maria Santíssima!

Meu nome é Marcilei e sou colaborador da Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças
há vários anos, ainda que contribuindo humildemente.
Com satisfação acompanho o bom trabalho realizado pela Associação e com alegria recebo suas correspondências e brindes. Oro a Deus e à Virgem Maria
para que esse benemérito apostolado se desenvolva
sempre mais, para a maior glória de Deus e triunfo da
Santa Igreja.
Dentre os diversos brindes que recebi da Associação, o Livro “CONVÍVIO SAGRADO” muito me
agradou. É um ótimo devocionário. Por isso gostaria
muito de poder adquirir um maior número de exemplares desse material.
Gostaria de adquirir pelo menos mais uns 10 exemplares. Isso é possível?
Aguardo seu retorno. Com estima e gratidão,
Marcilei José de Souza – Patrocínio, MG

Paz para o Rio de Janeiro

Nossa Senhora das Graças:

Muito obrigada por me presentear com a Medalha Milagrosa e as orações também.
Peço muita saúde para mim,
que vou passar por uma cirurgia.

Peço também muita
paz para o Rio de Janeiro que
está passando por momentos difíceis.
Nossa Senhora das Graças tenha misericórdia de nós.
Márcia de Andrade Martins – Belford Roxo, RJ

Recebi a Medalha Milagrosa

Caríssimo Antonio Bueno Lopes, saudações.

Recebi a Medalha Milagrosa. Fiquei muito contente. Eu rezo bastante para esta santinha ajudar a to-

Envie o seu testemunho para publicarmos no Boletim:
Afonso Ratisbonne

faleconosco@senhoradasgracas.org.br

dos do nosso Brasil. Pobres, ricos, ruins e bons e todo o
mundão. Amém.

Glai Terezinha Rocha – Santa Maria, RS

Agradeço a doação de livros para a Paróquia
Bom Dia! Paz e Bem!

Queremos agradecer a acolhida e disponibilidade
da Associação Nossa Senhora das Graças, por apoiar e
incentivar na doação de livros.

Nossas catequistas, Santina e Marta, que foram retirar os livros, ficaram emocionadas e felizes com a atenção e carinho de todos.
Que Deus os abençoe e Nossa Senhora da Expectação os ilumine e proteja.
Grande abraço.

Vera Mello – São Paulo, SP

É um milagre minha filha estar viva!
Caro Antonio Bueno Lopes.

Tive a felicidade de
receber a Medalha Milagrosa. Depois de
ler os depoimentos,
coloquei imediatamente a medalha
no meu pescoço.

mais. Quem vê o estado do carro após o acidente não dá
para acreditar que houve sobreviventes, pois foi perda
total. É um milagre minha filha estar viva!
Obrigado, mil vezes obrigado! Agradeço este presente milagroso.
Em Jesus, Maria e José.
José Maria de Matos – Maringá de Minas, MG

Que o Espírito Santo salve meu bisneto
Saúde e paz é o que eu lhe desejo. Jesus, José e Maria, nossa família vossa é!
Prezado Antonio Bueno Lopes, é grande a satisfação em responder a sua amável carta. Muito obrigada
pelo presente que me enviou, agradeço de todo o coração.

Eu leio bastante o Devocionário sobre os dons do
Espírito Santo, para entender as coisas que vêm de
Deus.
Peço orações pelo meu bisneto que está em estado
de coma após um acidente de carro, que capotou várias
vezes, ele ainda não acordou e respira por aparelhos.

Lenira Gouvea – Garanhuns, PE

Sou devoto de
Nossa Senhora, peço a
Ela sempre a sua proteção
para mim e para minha família. Fiz a Novena e todas as intenções foram voltadas
para a minha família. Dois dias depois de começar a
novena minha filha sofreu um grave acidente. Vendo o
estado do corro, não dá para acreditar que houve sobreviventes, perda total.

Quando soube do ocorrido, fiquei desesperado, coloquei a mão na medalha e disse: “Maria, você salvará
a nossa filha”. Ela só sofreu alguns hematomas e nada

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

