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O

bem-aventurado mártir São Metódio exalta nossa amável Maria: “Salve, tesouro do amor de Deus Pai”. Parecem-me essas palavras, entretanto, tão suaves e encantadoras para quem as pronuncia, e tão elogiosas à divina
Virgem Maria, que eu gostaria de saudá-La incessantemente assim. E para incentivar o mundo inteiro a homenageá-La da mesma forma, quereria percorrer toda a Terra proclamando e pregando que Maria, filha de Joaquim e de
Ana, é o tesouro do amor do Eterno Pai.
“esta Virgem admirável é uma declaração, ou seja, uma expressão e uma imagem dos mistérios escondidos da divina
Incompreensibilidade”?
Vedes, assim, como nossa divina Maria é um tesouro
oculto no espírito e no Coração do Eterno Pai, pois somente Ele conhece seu preço e seu valor.

Maria contém todos os amores do Eterno Pai

O apoio à catequese é uma das principais atividades da Associação Cultural e Artística Nossa Senhora
das Graças, que distribui gratuitamente livros de religião para crianças e adolescentes, principalmente as
que vivem em 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.

Imagem infinita da divina Bondade

Paróquia Imaculada Conceição

Paróquia Bom Jesus

Comunidade Nossa Senhora das Graças

Paróquia Imaculada Conceição

Comunidade Nossa Senhora das Graças

ParóquiaSagrada Família

Catequista, envie foto de seus alunos para publicarmos nesta seção:

faleconosco@senhoradasgracas.org.br

Maria é um tesouro que, conforme a opinião comum
dos Santos Doutores, contém em si tudo quanto há de
mais rico, mais belo, mais extraordinário, mais precioso e
mais desejável, no Céu e na Terra, no tempo e na eternidade, na natureza, na graça, na glória e em todas as puras
criaturas. Pois, sendo Mãe de Deus o significado de Maria – segundo a interpretação de Santo Ambrósio –, encontram-se tantas riquezas e tamanhas maravilhas nesse
imenso tesouro da Maternidade Divina, que tudo quanto
os espíritos humanos e angélicos dele conhecem pouco é
em comparação com o que ignoram.
Não ouvis, porventura, Santo Agostinho exclamar que
não existe coração capaz de concebê-las, nem língua capaz
de exprimi-las? E Santo André de Creta, a dizer-nos que

Observai que no adorável Coração desse Divino Pai
há três amores, os quais, contudo, não são senão um único
amor: o primeiro é o amor infinito que Ele tem a seu Filho
Jesus; o segundo é o incomensurável amor que Ele tem a
seu Santo Espírito; o terceiro é seu ardentíssimo amor a
todos os seus Anjos, todos os seus Santos e todas as suas
criaturas.
Ora, a amabilíssima Maria é um tesouro que contém
todos esses amores. Em primeiro lugar porque este Pai
santo, olhando-A como Mãe de seu Filho – e como Aquela que, em consequência, não é senão uma mesma coisa,
por assim dizer, com seu Filho, tendo ambos a mesma carne, o mesmo sangue, a mesma natureza, o mesmo espírito,
o mesmo coração, a mesma vontade –, Ele A ama com o
mesmo amor com que ama seu Filho.
Em segundo lugar, considerando Maria como Aquela
que, sendo Esposa de seu Santo Espírito, é consequentemente, de alguma forma, uma mesma pessoa com Ele, o
Pai A ama com o mesmo amor com que ama este Divino
Espírito, o qual é seu coração e seu amor.
Em terceiro lugar, o Pai A ama não só com o mesmo
amor com o qual ama todos os seus Anjos, todos os seus
Santos e todas as suas criaturas, mas, como Ela sozinha
tem-Lhe mais amor que todos os Anjos e Santos juntos,
também Ele tem por Ela incomparavelmente mais amor
do que por todas as coisas que Ele fez. Assim, contém Ela
em Si todos os amores do adorável Coração desse Divino
Pai.
São João Eudes
Excertos da obra L’enfance admirable de la Très Sainte Mère de Dieu.
Paris: René Guignard, 1676
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Taumaturgo e exorcista

Mensagem

Espaço dos Devotos

São Bento, milagres e exorcismos
Durante a sua vida, São Bento manifestou especiais dons sobrenaturais, tais como: o poder de ler o
pensamento de seus discípulos – a ponto de descobrir faltas cometidas na sua ausência – a capacidade de
curar os males do corpo e da alma, o carisma de exorcizar os demônios e o dom da profecia.

O pão e o vinho envenenados

Certa vez, o maligno procurou colocar uma armadilha no caminho de São Bento. Um sacerdote
que vivia perto de um dos mosteiros se consumia pela inveja: ele queria para si a admiração que todos
devotavam ao santo Abade. Enviou-lhe, então, um pão envenenado.

Alertado por uma revelação divina, o servo de Deus escapou da morte, ordenando que um corvo
tomasse consigo o pão e o levasse para bem longe.

Em outra ocasião, o santo recebeu um convite de monges de um mosteiro, cujo superior havia falecido. Os religiosos
pediram para que São Bento viesse morar com eles e os dirigisse. Mas eles logo se arrependeram: há muitos anos estavam
acostumados a viver de forma relaxada, preguiçosa e despreocupada, e não se adaptaram à disciplina ensinada pelo santo.
Ele restaurou ali o espírito autêntico da vida monástica: austeridade, trabalho manual, estudo e oração. Porém, os monges
queriam uma “vida fácil”. Tomados pelo ódio, eles tramaram a morte do santo: certo dia, lhe serviram vinho envenenado. No
entanto, bastou que São Bento fizesse o sinal da cruz sobre o cálice para que este se desfizesse em pedaços.

Obediência de São Mauro

Um dia, enquanto São Bento estava no mosteiro, um monge jovem chamado Plácido foi a um bonito lago, mas como
não teve cuidado, escorregou e caiu na água. São Bento teve uma visão do que acontecia com ele e ordenou a outro monge,
Mauro, dizendo: “Corre, irmão Mauro, que o menino caiu no lago”.
Rapidamente São Mauro pede a bênção e se dirige ao lago à procura do jovem monge. Assim que chegou, ocorreu algo
impressionante: crendo que caminhava
sobre as rochas, continuou andando sobre o lago e, segurando o menino
pelos cabelos, trouxe-o de volta para terra firme. Estando em local
seguro percebeu que milagrosamente havia caminhado sobre as águas!

Oração da Medalha de São Bento

Assim como São Bento, em sua vida terrena, escapou de seus
inimigos, nós também podemos pedir a proteção dele contra os males
que nos ameaçam. Neste sentido, podemos rezar a oração cujas iniciais
estão gravadas na famosa Medalha de São Bento.

Num dos lados da medalha está a santa cruz. Este símbolo recorda
o amor imenso de Jesus Cristo por nós e afugenta os demônios. Na
haste vertical da cruz, as letras CSSML significam: Crux sacra sit mihi
lux (Que a Santa Cruz seja a minha luz). Na haste horizontal está
escrito NDSMD: Non draco sit mihi dux (Que o demônio não seja o
meu guia).
Ao redor da Medalha, a inscrição VRS. NSMV. SMQL. IVB é
formada pelas inicias das palavras da fórmula de exorcismo de São
Bento (Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Sunt mala quae
libas, ipse venena bibas) que em português quer dizer:

Afasta-te Satanás / Não me sugiras tuas vaidades / É mau o que
me dás / Beba teu próprio veneno.

Como vemos, as inscrições da medalha indicam que a vitória sobre
o demônio é atribuída à cruz de Jesus Cristo, que é a nossa luz e guia,
a qual se opõe ao veneno e à maldade do maligno.

Melhor presente da minha vida

Muito obrigado pela Medalha Milagrosa de Nossa
Senhora das Graças. Este com certeza foi o melhor presente da minha vida.
Apolinário Manoel do Prado – Jaboatão dos Guararapes, PE

Muita fé em Nossa Senhora

Eu me acidentei com um portão, no ano passado,
quando meu filho tirava ele do lugar. O portão saiu arrastando do meu joelho até minha canela, devo ter
perdido uns dois litros de sangue, levei 13 pontos.
Mas eu não tirei o Escapulário do pescoço, e todo dia eu ia até o hospital para
fazer curativo, em menos de um mês eu já
estava curada, e pensei que iria ficar uma
cicatriz horrível, mas quase não aparece
nada.

Só um milagre pode ter acontecido, eu tenho muita
fé em Nossa Senhora.

durante um ano inteiro sem cessar. Terminava em um
dia e iniciava novamente no outro dia. Eu pedia a Deus
que deixasse minha filha viva pelo menos para criar seus
três filhos, todos menores de idade.
Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, minha filha esta curada! Já recebeu alta, voltou a trabalhar
ativamente e passa muito bem.
Nilza Ribeiro Alves – Ipatinga, MG

Santo Expedito

intercedeu por mim

Fiz uma novena pedindo
um milagre pela minha mãe
e fui atendida. Eu agradeço a Santo Expedito por
interceder por mim e peço
que continue a me socorrer nas minhas dificuldades e nas coisas impossíveis.
Amém e obrigada.
Selma Adriana Ramos – Jacutinga, MG

foi quando quase fiquei cega, fiz a cirurgia e hoje estou
boa.
Peço que Nossa Senhora continue nos abençoando
com as graças que mais precisamos. Amém.
Adonizia Barreiras Marques – Barreira do Piauí, PI

Uma bêncão

Prezado Antonio
Bueno Lopes, fiquei
muito feliz ao
receber sua carta,
juntamente com
os lindos cartões.
Não sei quem me
indicou, mas esta
pessoa é agraciada
por Deus. Que Nossa
Senhora derrame todas as
bênçãos em sua vida.

Antonia dos Santos Nunes – Beberibe, CE

Ela salvou meu filho Maximiliano de um terrível

acidente de moto. Ele estava desenganado pelo neu-

rologista, devido a diversos traumatismos cranianos.
Passei a Medalha Milagrosa no seu corpo e rosto todo
quebrado, e Ela o curou com a graça de Deus.

Meus filhos viajam a trabalho. Magno estava em um

carro e tentaram mata-lo para roubar o que ele tivesse.
Mas a bala pegou no vidro traseiro do carro e não acertou nele.

Meu outro filho, o Maurilio, dirige um caminhão

entregando móveis. Foi assaltado por três homens com
armas pesadas mas com a graça de Maria, que passou

na frente, ele foi salvo. Meu filho Malone já escapou de
muitos perigos, roubaram a caminhonete dele, mas ele
está salvo!

Obrigada Mãe querida, que sempre passa na frente

de todos os perigos! Amém!

Therezinha Condé Leles de Souza – Ubá, MG

Geralda Nunes de Araújo – Reginópolis, SP

Gratidão

Estou escrevendo para agradecer a vocês por tudo
que eu recebi durante esse ano: livros, orações, terço,
CDs, novenas, medalhas, cartão de natal, calendário, e
principalmente as missas e orações nas minhas intenções
e da minha família.
Maria Lucena de Macedo – Natal, RN

Minha filha está curada

Há um ano e oito meses atrás, recebi a novena de
Nossa Senhora das Graças. No dia seguinte, fui comunicada por minha filha que ela havia sido diagnosticada
com um câncer.

Sou uma mulher de muita fé e clamo a Deus sem parar. Iniciei a novena no mesmo dia, e continuei fazendo

Minha filha passou no vestibular

Através destas pequenas linhas, venho agradecer a
Nossa Senhora das Graças, por uma graça alcançada.
Minha filha foi aprovada no vestibular, passou na Universidade Federal da Bahia - UFBA para cursar odontologia. Obrigada Nossa Senhora das Graças, por mais
esta graça alcançada. Sei que muitas outras graças Vós
irei nos dar.
Fiquem com Deus e Nossa Senhora das Graças.

Analice Correia de Souza – Pojuca, BA

Feliz em fazer parte da família

Eu sou muito feliz por fazer parte dessa família que é
a Associação Nossa Senhora das Graças; pois depois que
me tornei sócia recebo muitas graças. Sempre fui muito
devota de Nossa Senhora das Graças. A primeira graça

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

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

O meu coração se enche de alegria por receber esse
maravilhoso presente que me mandaram, a medalha
milagrosa de Nossa Senhora das Graças.

Quero agradecer por tudo, que Deus,

Nossa Senhora e São José lhes abençoe.

José Roberto Pereira Prestes – Votorantim, SP

Maria passa na frente e
protege meus filhos

Tenho tantos agradecimentos
para relatar que fico sem saber
por onde começar. Nossa Senhora das Graças está sempre
protegendo minha família de
muitos perigos.

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

