E spaço dos Santos

Iniciação cristã de crianças e jovens
A Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças ajuda a promover a iniciação cristã
de crianças e adolescentes.
O Programa de Apoio à Catequese distribui livros de religião para catequistas, famílias e professores,
principalmente 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.

Paróquia Nsa. Sra. das Graças
(São Caetano - SP)

Paróquia Santos Apóstolos

Paróquia São Sebastião

(São Paulo - SP)

(São Paulo - SP)

O Profeta Moisés

M

oisés foi chamado por Deus para libertar
o povo hebreu da escravidão no Egito e
levá-lo até a Terra Prometida.
Para cumprir essa grande missão, Deus
permitiu que ele realizasse muitos feitos
maravilhosos e milagres: abriu as águas
do Mar Vermelho, fez brotar água de
rochedos e cair o maná do céu. Para
convencer o Faraó a deixar os hebreus
saírem, desencadeou dez pragas que
castigaram os egípcios.
O ponto culminante da missão de
Moisés foi quando ele recebeu das mãos
de Deus as tábuas da Lei, que continham
os Dez Mandamentos.

Entretanto, o povo israelita não
correspondeu à bondade de Deus, e
com muita frequência não era fiel aos
desígnios da Providência. Na caminhada
de quarenta anos pelo deserto, muitas
vezes reclamava contra Deus e Moisés.

Assim, apenas três dias após a
passagem do Mar Vermelho, começaram
as reclamações — “Que havemos de
beber?” (Ex 15, 24) — pois eram amargas
as águas da localidade onde estavam. Moisés, então,
jogou o cajado na água, a qual ficou doce e potável
imediatamente.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
(São Paulo - SP)

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

faleconosco@senhoradasgracas.org.br
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Nossa Senhora das Graças

Porém, as dúvidas e reclamações não terminaram
por aí: “Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do
Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das
panelas de carne e tínhamos pão em abundância! Vós nos
conduzistes a este deserto, para matardes de fome toda esta
multidão” (Ex 16, 3). Deus, movido por misericórdia e
compaixão, enviou-lhes muitas codornizes e, a partir
de então, fez cair do céu o maná todos os dias.
Porém, logo depois, o povo voltou a reclamar do
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Tricentenário de Aparecida

Profeta: “Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer
morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos?”
Então Moisés falou assim ao Senhor: “Que farei a este
povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me” (Ex 17, 3-4).
Os hebreus reclamavam não só
de Moisés, mas também do próprio
Deus: “Por que nos tirastes do Egito, para
morrermos no deserto onde não há pão nem
água? Estamos enfastiados deste miserável
alimento” (Nm 21, 5).

Para castigar um povo tão ingrato,
Deus enviou serpentes que picaram
e mataram muitas pessoas. Diante
disto, eles reconheceram as suas faltas
e imploraram a Moisés: “Pecamos,
murmurando contra o Senhor e contra ti.
Roga ao Senhor que afaste de nós essas
serpentes” (Nm 21, 7).

O Profeta então intercedeu por
eles diante de Deus e foi atendido.
Porém, em vez de eliminar as serpentes,
o Senhor disse a Moisés: “Faze para ti
uma serpente ardente e mete-a sobre um
poste. Todo aquele que for mordido, olhando
para ela, será salvo” (Nm 21, 8).
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Centenário de Fátima

Moisés fez então uma serpente de bronze e
fixou-a em um poste. E, diz a Bíblia, “se alguém era
mordido por uma serpente e olhava para a serpente de
bronze, conservava a vida” (Nm 21, 9).

A serpente de bronze, erguida por Moisés,
simboliza o próprio Cristo, Redentor dos homens,
conforme afirma São João Evangelista: “Como Moisés
levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado
o Filho do Homem, para que todo homem que n’Ele crer
tenha a vida eterna” ( Jo 3, 14).
Francisco de Matos
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Ano dos Jubileus
de Aparecida e Fátima
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Mensagem

Espaço dos Devotos

Celebremos o Tricentenário de Aparecida
e o Centenário de Fátima

N

este ano de 2017 que está iniciando, vamos celebrar duas grandes datas
marianas: os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e o centenário das
aparições de Nossa Senhora de Fátima.

Com efeito, em outubro de 1717 uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição
apareceu nas redes de três pescadores, nas águas do rio Paraíba do Sul. Do outro lado do
Oceano Atlântico, em Portugal, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceu pela primeira
vez a três pastorinhos, na localidade conhecida por Fátima.

Aparecida e Fátima são as duas grandes devoções marianas do Brasil e de Portugal, países unidos pela
mesma fé, língua e cultura.

Quando a Virgem Maria apareceu aos três pastorinhos de Fátima, Ela transmitiu a sua Mensagem falando
português e prometeu que “em Portugal se manterá sempre o dogma da fé”. Foi esta mesma fé cristã que os
portugueses trouxeram para o Brasil, batizando o nosso país,
primeiramente, como Terra de Santa Cruz e aqui celebrando a
primeira Missa logo que chegaram.
Neste ano de 2017 vamos festejar os jubileus de Aparecida
e Fátima, lembrando sempre que Nossa Senhora é uma só, e
mãe de todos os cristãos do mundo inteiro.
Neste ano dos Jubileus de Aparecida e Fátima, rezemos e
cantemos, todos juntos, unidos num só coração:

Dai-nos a bênção, ó Mãe querida,

A treze de maio, na cova da Iria,

Nossa Senhora Aparecida.

Do céu aparece a Virgem Maria.

Sob esse manto do azul do céu,

A três pastorinhos, cercada de luz,

guardai-nos sempre no amor de Deus.
Eu me entrego ao vosso amor,
ó Mãe querida, do Salvador.

Sois nossa vida, sois nossa luz,
ó Mãe querida do meu Jesus.

Dai-nos a bênção, ó Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
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Visita Maria, a Mãe de Jesus.

Das mãos lhe pendiam continhas de luz:
Assim era o terço da Mãe de Jesus.

A Virgem lhes manda o terço rezar…

“Assim”, diz, “meus filhos, vos hei de salvar.”
Com estes cuidados a mãe amorosa

Do céu vem os filhos salvar carinhosa.

O médico ficou surpreso
Venho através desta cartinha louvar e agradecer a
Deus por uma graça alcançada por intermédio de Nossa
Senhora das Graças e Jesus Misericordioso.

Eu caí e quebrei o tornozelo direito, fui logo para o
hospital e o médico diagnosticou que iria ter que fazer
uma cirurgia e eu deveria ficar três meses em cima de
uma cama, sem andar. Fiquei apavorada e fui em outro médico, este falou que eu tinha uma chance, usar
uma bota 30 dias sem por o pé no chão. Já
era novembro mês de Nossa Senhora das
Graças, rezava o terço da Divina Misericórdia todos os dias pedindo que me
curasse sem essa cirurgia.
Fiz a novena da Medalha Milagrosa
e no mesmo dia em que terminei fiz um
Raio X e por surpresa do médico o osso
estava consolidado.

Maria Inês Paula Almeida – Maracanau - CE

Carta de carinho e amor
Obrigada pelas orações, por receber todos os meses
sua carta de carinho e amor. É com muito prazer e felicidade que faço parte e coopero com esta Associação, me
sinto feliz!
Alice Feijó de Carvalho – Fortaleza - CE

Conseguiu fazer a operação e voltou a enxergar
Em poucos dias que eu tinha feito o pedido a Deus,
fui presenteada com a Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Agradeço a Deus e Nossa Senhora
por ter me mostrado o caminho a seguir.
Neste mesmo ano eu tive mais uma graça alcançada,
um dos meus filhos estava na fila do SUS para fazer uma
cirurgia de catarata, rezei a novena de Nossa Senhora, e
quando terminei, em poucos dias veio um sobrinho e viu
a situação do primo, então levou meu filho para a cidade

para fazer a cirurgia, e graças a Nossa Senhora ocorreu
tudo bem e ele voltou a enxergar.
Maria Alzenir da Silva – Alto Santo - CE

A Medalha Milagrosa foi uma benção
Quero agradecer a Medalha Milagrosa que recebi.
Gostaria de continuar a receber orações, pois a Medalha
foi uma benção, estou em uma fase bem complicada mas
tenho muita fé que vou superar, sei que nas orações vou
conseguir a paz que tanto preciso.
Marli Locatelle Dallonder – Portão - RS

Tentação de desânimo
Estou em uma situação muito difícil na minha vida,
e ao ver esta Medalha Milagrosa meu coração gritou alto
e confio em grandes graças na minha vida.
As lutas são tão grandes que quase desanimei, mas ao
ver a Medalha de Nossa Senhora meu desejo de continuar aumentou.
Gecilda de Lourdes F. Ferreira – Porto Alegre - RS

Graças a Deus e Nossa Senhora
Em 2015 tive uma tosse com muito sangramento,
na biópsia que eu fiz constatou que eu estava com câncer no pulmão, durante o tempo que eu estava fazendo os exames recebi a novena e a medalha de Nossa
Senhora das Graças, eu logo fiz a novena e coloquei a
medalha em meu pescoço.
O tratamento que eu fiz foi quimioterapia e radioterapia, pois o tumor era muito grande (8 cm) e estava
em um local que eu corria muito risco, por isso não pude
fazer cirurgia, fiquei internada durante o tratamento de
radioterapia, mas o tratamento não estava fazendo efeito.
Fiquei muito mal a ponto dos médicos acharem que eu
não passava daquele final de semana, até chamaram minha família para se despedir de mim.

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

Mas tive uma visão, uma equipe do céu vindo me
ajudar. A partir daquele dia parou o sangramento, fiquei
boa e recebi alta, graças a Deus e Nossa Senhora das
Graças.
Dalvina Gonçalves Macedo – Matozinhos - MG

Prazer em ajudar

Agradeço por todas as obras que vocês realizam em
benefício de pessoas necessitadas. E é com grande prazer que ajudo essa Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças.
Edgarda Brazão Souto – Curicaca - PA

Crianças, jovens e idosos aumentam a fé

Fico muito contente de que não só eu, mas muitas
pessoas continuam conhecendo e ajudando a Associação Nossa Senhora das Graças, e com essas ajudas, as
crianças, jovens e idosos podem aprender mais sobre a
vida dos santos e santas, adquirindo mais conhecimento, aumentando a fé em Jesus, Maria e José.
Eraci Chagas da Silva – Lajeado - RS

Fez o meu amor pela Santíssima Virgem crescer
ainda mais. Que Deus abençoe vocês por intermédio
d’Ela!
Amanda Cristina – João Pinheiro - MG

Livros para ajudar a catequese
de crianças e jovens

Agradeço muito o envio do livro sobre a Parábola
do Filho Pródigo, uma das mais belas histórias contadas
por Jesus.
Precisamos de livros como este para ajudar a catequese e formação religiosa das crianças e jovens do Brasil.

Francisca Francimar da S. Profiro – Nsa. Sra. do
Livramento - CE

Bençãos para toda família

Fiquei muito feliz em receber a medalha e a novena,
sei que será de muitas bençãos para mim e minha família. Estou muito agradecida.
Daniela Regina Boniatti – Campo Novo Parecis - MT

Caminhada da Evangelização

Obrigada por tudo, eu sou muito feliz em fazer parte desta caminhada de evangelização.

Eu peço a Deus que Ele dê muita
saúde para que o Senhor continue rezando por todos seus filhos.
Quitéria J. da Conceição – Cupira - RS

Feliz com a Medalha
Milagrosa

Fiquei muito feliz com a
chegada da Medalha Milagrosa em minha casa!

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