E spaço dos Santos

Ações Apostólicas

Formando a Geração Futuro
A Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças ajuda a promover a formação religiosa
das crianças e adolescentes, a geração do futuro do Brasil!
O Programa de Apoio à Catequese distribui livros de religião para catequistas, famílias e professores,
principalmente nas comunidades carentes.
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.
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Catequista, envie foto de seus alunos para publicarmos nesta seção:
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Associação Cultural e Artística

São José,
o pai que Jesus escolheu para si
O

s santos doutores da Igreja nos ensinam que
somente ao Filho de Deus foi dado escolher
para Si a mãe da qual nasceria. Por isso a escolheu como
convinha a um Deus: imaculada e perfeita, cheia de graça
e ornada de todos os dons do Céu.
Mas, a Nosso Senhor Jesus Cristo
foi permitido, igualmente, eleger um
pai terreno, um pai adotivo que em
tudo estivesse à altura d’Ele e de
sua Mãe Santíssima. Para isso,
suscitou entre os descendentes
do Rei Davi um homem que
correspondia plenamente aos
seus desejos divinos, e que era o
melhor, talhado para ser o zeloso guardião da Sagrada Família.
Este homem foi São José.
Se tomarmos em consideração a infinita perfeição de Jesus e a insondável riqueza da alma
de Nossa Senhora, podemos
formar uma pálida ideia da
extraordinária personalidade de São José: modelo, ele
também, de todas as virtudes que um católico fiel
deve praticar.
Humilde e casto, foi
dócil e obediente à vontade
divina, sobretudo quando
não a compreendia inteiramente. Confiou
na palavra do Senhor,
e foi recompensado
com a incomparável honra de trazer nos braços o
Verbo Encarnado.
Carinhoso e repleto de solicitude

Nossa Senhora das Graças
Associação Cultural e Artística

para com seu Filho e sua Esposa, protegeu-os com extrema coragem nos momentos em que a segurança e a vida
d’Eles estiveram em risco. E trabalhou dedicadamente,
sem medir esforços, para mantê-Los e sustentá-Los na sua
modesta existência em Nazaré.
Como pai desvelado, a ele coube a missão
de formar e educar o Filho de Deus, preparando-O para a sublime missão de ser o
Redentor da humanidade. São José O viu
crescer e se fortalecer em graça e santidade. E O viu tornar-se, diante de seus
olhos cheios de adoração, o Cristo prometido pelos Profetas, o Cordeiro divino
que tiraria os pecados do mundo.
Cumprida sua vocação nesta terra,
São José partiu para a eternidade, amparado
nos braços do Homem-Deus e consolado pela
indizível bondade de Maria Santíssima.
Padroeiro da Igreja e patrono
de todas as famílias cristãs,
São José é esse grandioso exemplo da alma que
ama a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Apresentemos, pois, às
nossas crianças, esse
magnífico modelo
de santidade, de
amor a Deus e de
devoção a Maria
Santíssima. E que
os nossos filhos
saibam
crescer,
eles também, sob a
carinhosa proteção
do glorioso São
José.
R. P. Blanche

Rua do Horto, 356 - Horto Florestal - 02377-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11)3294-6000
(11)98891-6814
ansg@ansg.org.br - www.senhoradasgracas.org.br
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Tempo de preparação para a Páscoa
N

o dia 14 de fevereiro vamos celebrar a Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia da
Quaresma. Abre-se assim o tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa.

Jerusalém, montado em um burrico e saudado pela multidão com ramos das árvores. Cristo
foi aclamado como “Aquele que vem em nome do Senhor”, Messias prometido.

Prezados irmãos

Estou muito feliz com os presentes que vocês me enviaram. Tenho como madrinha Nossa Senhora das Graças e é por isso que eu me decidi ser uma contribuinte
desta obra.

Quero agradecer imensamente pela imagem do Cristo da Misericórdia com o meu nome. Eu sinto o carinho,
a atenção, o amor, a amizade, o cuidado que Jesus tem
comigo. Cuidado de pai, irmão, amigo, pois Ele é tudo
meu e mais um pouco.

O fiel recebe as cinzas na cabeça e ouve o chamamento de mudança de vida feito pela
Igreja: “Converte-te e crê no Evangelho!” Somos convidados a fazer uma revisão das
nossas atitudes e hábitos e adequá-los aos preceitos cristãos. A oração, a penitência e a
esmola são as ações concretas que a Igreja nos propõe para purificar nossas almas e assim
estarmos prontos para o encontro com Jesus na Páscoa.

Domingo de Ramos – No domingo anterior à Páscoa celebramos a entrada de Jesus em

Eu sinto o carinho e o amor de Cristo por mim

Antonio Bueno Lopes

Tríduo Pascal – É o conjunto de três dias de celebrações: Quinta-Feira Santa, Sexta-Feira Santa e Vigília
Pascal. É celebrado em memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.
Quinta-feira Santa – A Santa Igreja comemora neste dia, com todo o esplendor, a instituição da Sagrada

Eucaristia. Após a Missa o sacerdote, já revestido de paramentos negros ou roxos, realiza a desnudação dos
altares, simbolizando o luto da Santa Igreja pela traição feita a Nosso Senhor, que O levou à morte.

Sexta-feira Santa – Neste dia a Igreja não celebra a Missa: há apenas a Liturgia da Palavra, a Adoração
da Cruz e a Comunhão Eucarística.
Sábado Santo – Neste dia é celebrado o período em que o corpo de Jesus Cristo permaneceu sepultado
no túmulo, enquanto o povo de Deus aguarda a gloriosa Ressurreição do Senhor. A Vigília Pascal é realizada
durante a noite.

Jesus, eu confio em Vós!

Muito obrigada por tudo!
Claudia D. C. – São Gonçalo, RJ

Deus tem feito maravilhas em minha vida

Olá! Tenho 88 anos, sou viúva, sou cega e não
tenho uma perna. Quem está escrevendo é minha
neta mais nova que está com 20 anos e está esperando um bebê. Agradeço muito a Deus por ter
nos enviado esta criança, estou muito ansiosa
pela chegada deste meu bisneto.

Quero agradecer a Deus por tudo de
maravilhoso que tem feito na minha vida e
pedir mais orações para mim e para minha
família.

Domingo de Páscoa – A palavra

‘páscoa’ vem do hebreu peseach, que quer
dizer “passagem”. Esta festa no Antigo
Testamento comemorava a passagem do
povo eleito pelo Mar Vermelho, conduzido
por Moisés, rumo à terra prometida.
Na Páscoa cristã celebramos a
Ressurreição de Cristo, sua passagem da
morte à vida e sua vitória sobre o demônio
e o pecado.
A Páscoa é a festa mais importante de
nossa religião. A tal ponto isso é verdade,
que São Paulo afirmou que se não fosse a
Ressurreição de Cristo, a nossa fé seria
inútil: “Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa
fé.” (1 Cor 15:14)

Vivamos este período da Quaresma como verdadeiros cristãos. Peçamos a Maria, Mãe de bondade e de
misericórdia, que nos conduza pelas mãos ao encontro com o seu Divino Filho, Jesus Cristo!

Fiquei muito feliz de receber a medalha. É
muito bom ver como vocês lembram da gente e
sempre que puder irei ajudar. Sempre estarei orando por
todos e peço que me coloquem em suas orações. Grande
abraço,

Claudina Cassiana de Souza – Guaçuí, ES

Uma música para Nossa Senhora

Bom dia! Fico muito agradecido pelas orações recebidas, venho alcançando muitas graças em minha vida
desde o nosso primeiro contato, principalmente a opor-

tunidade de trabalhar e garantir um futuro melhor que
é o que eu mais precisava no momento. Tenho certeza
que Nossa Senhora pegou os pedidos do meu coração e
levou-os até seu Filho Jesus que nada recusa ao pedido
da mãe.
Agradeço a Associação, pois foi através de um vídeo
de vocês que eu pude conhecer a história da medalha
milagrosa. A minha história com Nossa Senhora das Graças começou naquela
noite em que assisti o vídeo da
história de Santa Cantarina de Labouré

Tenho algo a contar
a vocês. Neste mesma
noite em que assisti
ao vídeo, Nossa Senhora me visitou em
sonho e me ensinava
uma música linda. Mas quando acordei eu não recordava de quase
nada da música. Durante dias eu rezei e pedi
pra que ela voltasse e me ensinasse outra vez a música.
Mas depois de muita oração eu pude entender que na
verdade ela não estava me ensinando e sim pedindo para
que eu fizesse uma música em homenagem a Ela. Portanto, eu peguei meu violão e em poucos dias a musica
ficou pronta. Sinto no coração que deveria mandar a música para a Associação. Atenciosamente.
Alaty Bulgari – Itatinga, SP

Cura da infecção

João Livino Leite, de Ibiporã-PR, relatou uma grande graça que obteve de Nossa Senhora das Graças.

Estando ele sentido fortes dores nas costas e muito cansaço ao estar de pé, procurou um médico que lhe
diagnosticou uma forte infecção nos rins, a qual necessitava de uma intervenção cirúrgica. Entretanto, o médico
disse que não poderia operá-lo, pois receava muito que
ele, por causa da idade (84 anos), não aguentaria a ci-

Envie o seu testemunho para publicarmos no Boletim:
faleconosco@senhoradasgracas.org.br

rurgia. Pediu-lhe uns exames, a fim de prescrever um
tratamento com remédios.
Eis que, por essa época, recebeu ele por correio a
novena da medalha milagrosa e começou a rezá-la pedindo uma intervenção de Nossa Senhora.

No nono dia da novena, após ter concluído a mesma, durante a noite foi despertado por volta das
duas horas da madrugada, sentido
uma forte dor nas
costas, como se
tivesse levado
um soco na
altura dos
rins. Pulou
da cama e
dirigiu-se
ao banheiro pondo sangue
pela boca. Após
ter se lavado e tomado bastante água,
relata-nos que voltou a deitar-se, excogitando o porquê teria acontecido aquilo. Não demorou
muito para lembrar-se da novena que havia concluído
no dia anterior.

mim, quero colaborar para esta missão crescer! Obrigada a vocês que fazem esse lindo trabalho, amei cada
presentinho!
Adriana Batista Pinheiro – Paranapoema, PR

Minha irmã pode ser curada

Recebi a Medalha Milagrosa e também recebi a graça de que o problema de coração de minha irmã tinha
cura. Neste dia coloquei a Medalha Milagrosa e acreditei em Nossa Senhora das Graças que tinha intercedido
pela minha irmã junto a Jesus.
Agora preciso que vocês coloquem em suas orações

os nomes de todos os meus familiares.

Cleide Barbosa da Rocha – Nova Londrina, PR

Nódulo na tireoide

Recebi uma graça de Nossa Senhora das Graças. Foi
diagnosticado um nódulo de 2,5 cm na tireoide. Aí fiz a
novena de Nossa Senhora das Graças e quando fui fazer
o exame, não deu nada.
Maria da Conceição de Souza – Nazaré, MG

Quando retornou ao médico para apresentar os
exames que tinha feito, este lhe perguntou o que havia
acontecido. O Sr. João, tirando o livrinho da novena do
bolso, relatou com toda calma o que lhe havia acontecido. O médico, sem dissimular seu estupor, lhe disse:
“Os seus rins estão inteiramente normais. Não é mais
necessária a cirurgia, nem mesmo tratamento algum.”
Relato de João Livino Leite – Ibiporã, PR,
feito em visita à associação.

Senti o amor de Maria por mim

Boa tarde, a paz de Jesus e o Amor de Maria!

Eu me cadastrei pelo Facebook e logo chegou a minha
medalha linda de Maria. Me apaixonei!!! Hoje eu recebo um escapulário!!! Eu senti o amor de Maria por

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

