E spiritualidade

Animando a Catequese
A Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças apoia a formação moral e religiosa de
crianças e adolescentes, as novas gerações que são o futuro de nosso país.
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 Verbo Encarnado

Comunidade Santa Rita

Paróquia Dom Bosco

Paróquia São Paulo Apóstolo

(Pedreiras - SP)

(São Paulo - SP)

(Campinas - SP)

(São Paulo - SP)

Por tua causa Deus se fez homem.
D

esperta, ó homem: por tua
causa Deus se fez homem.
Desperta, tu que dormes, levanta-te
dentre os mortos e sobre ti Cristo
resplandecerá (Ef 5,14). Por tua
causa, repito, Deus se fez homem.
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Estarias morto para sempre, se
Ele não tivesse nascido no tempo.
Jamais te libertarias da carne do
pecado, se Ele não tivesse assumido
uma carne semelhante à do
pecado. Estarias condenado a uma
eterna miséria, se não fosse a sua
misericórdia. Não voltarias à vida,
se ele não tivesse vindo ao encontro
da tua morte. Terias perecido, se Ele
não te socorresse. Estarias perdido, se Ele não viesse
salvar-te.

Celebremos com alegria a vinda da nossa salvação
e redenção. Celebremos este dia de festa, em que o
grande e eterno Dia, gerado pelo Dia grande e eterno,
veio a este nosso dia temporal e tão breve.

Ele se tornou para nós justiça, santificação e
libertação, para que, como está escrito, “quem se gloria,
glorie-se no Senhor” (1Cor 1,30-31).

Paróquia Santa Quitéria (São Paulo - SP)

A verdade brotará da terra (Sl 84,12), o Cristo que
disse: Eu sou a verdade ( Jo 14,6), nasceu da Virgem.
E a justiça olhou do alto do céu (cf. Sl 84,12), porque
o homem, crendo naquele que nasceu, é justificado
não por si mesmo, mas por Deus.
A verdade brotou da terra porque o Verbo se fez
carne ( Jo 1,14). E a justiça olhou do alto do céu
porque todo o dom precioso e toda a dádiva perfeita
vêm do alto (Tg 1,17).

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Paróquia Santo Antônio

(Vinhedo - SP)

(São Bernardo do Campo - SP)

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

faleconosco@senhoradasgracas.org.br

Nossa Senhora das Graças

A verdade brotou da terra, isto é, da carne de Maria.
E a justiça olhou do alto do céu porque o homem não
pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu
( Jo 3,27).

Justificados pela fé, estamos
em paz com Deus (Rm 5,1)
porque a justiça e a paz se beijaram
(cf. Sl 84,11) por intermédio de
Nosso Senhor Jesus Cristo, pois
a verdade brotou da terra. Por
Ele tivemos acesso, pela fé, a esta
graça na qual estamos firmes e
nos gloriamos, na esperança da
glória de Deus (Rm 5,2). Não
disse “de nossa glória”, mas da
glória de Deus, porque a justiça
não procede de nós, mas olha do
alto do céu. Portanto, quem se
gloria não se glorie em si mesmo,
mas no Senhor.
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Ações Apostólicas

Campanha

Eis por que, quando o Senhor nasceu da Virgem,
os anjos cantaram: Glória a Deus nas alturas e paz na
terra aos homens de boa vontade (Lc 2,14 Vulgata).
Como veio a paz à terra senão por ter a verdade
brotado da terra, isto é, Cristo ter nascido em carne
humana? Ele é a nossa paz: de dois povos fez um
só (cf. Ef 2,14), para que fôssemos homens de boa
vontade, unidos uns aos outros pelo suave vínculo da
caridade.

Alegremo-nos com esta graça, para que nossa
glória seja o testemunho da nossa consciência, e assim
nos gloriaremos, não em nós mesmos, mas no Senhor.
Por isso disse o Salmista: Vós sois a minha glória que
levanta a minha cabeça (Sl 3,4). Na verdade, que graça
maior Deus poderia nos conceder do que, tendo um
único Filho, fazê-lo Filho do homem e reciprocamente
fazer os filhos dos homens serem filhos de Deus?
Procurai o mérito, procurai a causa, procurai a
justiça; e vede se encontrais outra coisa que não seja a
graça de Deus.
Dos Sermões de Santo Agostinho, bispo
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Desperta ó homem!

Por tua causa Deus se fez homem.

Mensagem

Espaço dos Devotos
Bênçãos e graças

Depois que me associei a Nossa Senhora das Graças,
eu e minha família já recebemos muitas bênçãos e graças
por intermédio de Nossa Senhora das Graças.

Um propósito para
este Natal

Maria José Mesquita - Patos de Minas – MG

Medalha Milagrosa

N

atal! Uma simples palavra... mas que traz consigo
sentimentos quase imediatos de concórdia, de paz, e de
generosidade. Apesar de tão comercializado, o mistério
do Natal consegue envolver a nossa sociedade, e as famílias acabam por ser muito beneficiadas
com as bênçãos e as graças de Deus. O perdão é mais fácil, o serviço ao próximo mais imediato, e
a atenção à religião é mais viva.

Não há coração, por mais duro e frio que seja, que deixe de sentir agrado ao ver o Menino-Deus
tão luminoso, inocente e sorridentemente, recostado nas palhinhas do presépio. O Divino Infante,
com os bracinhos abertos e o olhar inocente só tem um desejo: fazer-nos bem.

Envolvendo-O com extrema ternura está a Sua e nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, que,
maravilhada com o Menino, dirigi-Lhe continuamente preces e louvores.
Ele veio para redimir o gênero humano, e tal como a Virgem Maria, nós podemos associar-nos
a Ele na salvação das almas ajudando a encaminhar para o Céu tantos dos nossos irmãos.

Este é o objetivo da Campanha Nossa Senhora das Graças! Apoiando a formação moral e
religiosa das crianças e jovens, fazendo nascer no coração deles o Menino Jesus, que discretamente
os ensinará e os protegerá.

Nesta preparação para o Santo Natal tomemos uma determinação: convidar as famílias,
sobretudo as mais distantes da Igreja e da religião, a levarem os seus filhos a um presépio para
adorar ao Menino Jesus! Ali, não são precisas palavras, basta ver e receber d’Ele aquela paz de alma,
que é capaz de mudar a nossa vida.
Tenhamos a certeza de que a Virgem Maria se associará a este nosso santo propósito e nos
ajudará a oferecer a Jesus-Menino estas almas como presente, que Lhe agradará infinitamente mais
do que o ouro, o incenso e a mirra dos santos Reis Magos.
A todos os participantes da Campanha Nossa Senhora das Graças, faço votos de um Santo e
feliz Natal!

Antonio Bueno Lopes

Fiquei muito feliz por receber a Medalha Milagrosa,
eu já era devoto, agora uso ela todos os dias e peço sempre que ajude a mim e minha família nessa caminhada.
Moacir Luiz Vinotti - Brusque – SC

Saúde para minha mãe

Já alcancei várias graças com a intercessão de Nossa Senhora das Graças.
Entre elas, a saúde da minha mãe e a
solução de alguns problemas, entre muitas outras!

A partir do momento que comecei a
usar a Medalha Milagrosa, muita coisa mudou em minha vida.
Maria Aparecida de P. Lopes - Araraquara – SP

Cinco ladrões e a Medalha Milagrosa

Eu saí da minha casa e estava indo para a casa da
minha irmã, no caminho eu me deparei com 5 ladrões,
eu estava com a Medalha de Nossa Senhora das Graças
e um deles tentou puxar o cordão, mas não conseguiu
levar, porque na hora eu escutei um grito dizendo “solta”
e o ladrão soltou a medalha no chão e não levou nada.
Maria de Fátima Lobo Nunes - Rio de Janeiro – RJ

Obrigada pela minha cura

Apareceu em meu rosto algo diferente como se fossem bolhinhas, em oito dias formou uma casca preta e
saliente, fui à dermatologista e foi diagnosticado que se

tratava de herpes. A doutora passou vários medicamentos mas a ferida só piorava.

Recebi pelos correios um DVD com a verdadeira
história de Nossa Senhora das Graças.

Durante nove dias assisti este DVD, como se fosse
uma novena. Eu fiquei muito emocionada e pedi a Nossa
Senhora minha cura. Eu assistia chorando e, antes de
completar a novena, a parte escura caiu e logo depois a
ferida cicatrizou.
Sou muita grata à Medalha Milagrosa e contribuo
com muito carinho. Obrigada Nossa Senhora das Graças pela minha cura.

Inize Maria Farias do Nascimento - Paulista – PE

Sinto que Nossa Senhora está sempre comigo

Eu estava muito angustiada, pois trabalho muito, cuido do meu marido que é doente, da minha mãe e da minha neta que tem seis anos, então estava muito nervosa.
Fui para a Igreja Perpétuo Socorro, onde eu estava fazendo uma novena, e logo que cheguei me deparei com um
envelope de vocês. Dentro havia um boleto e a Medalha
Milagrosa.
Imediatamente coloquei a Medalha em meu pescoço
e já me senti mais calma.

Agradeço por essa bênção de Nossa Senhora na minha vida, eu sinto que Nossa Senhora está sempre comigo.
Maria das Graças Almeida - Campo Grande – MS

Minha vida mudou para melhor

Quando recebi a Medalha de Nossa Senhora das
Graças, minha vida mudou para melhor. Eu fiz um exame que deu um nódulo em meu corpo, pedi para Nossa
Senhora das Graças e Jesus Misericordioso para quando
eu fosse repetir esse exame não fosse nada grave. Para
a glória do Senhor e de sua Mãe Santíssima, deu tudo
certo.
Cleide Felipe Vieira - Natal – RN

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

Eu só tenho a agradecer

Eu só tenho a agradecer na minha vida. A Medalha Milagrosa que recebi derramou muitas bênçãos na
minha casa. Em trinta dias eu recebi um prêmio bom
no bingo, por isso eu agradeço muito a Nossa Senhora
das Graças.
Minervina Ramos de Andrade - Brasília – DF

Meu pedido foi atendido

Quando recebi a Medalha Milagrosa para colocar
no pescoço, foi na época que meu filho estava internado
em uma clínica, com depressão. Então fiz meus pedidos
a Nossa Senhora das Graças e rezei a Ela pedindo que
meu filho se recuperasse e voltasse a trabalhar. Meu pedido foi atendido.
Eu agradeço de todo o meu coração por essa graça
alcançada.

LNS - Salto do Jacuí – RS

Honrada em fazer parte dessa campanha

A melhor coisa que acontece em nossa vida é poder
contribuir com qualquer quantidade que puder. Me sinto honrada de fazer parte dessa campanha, pois já recebi
muitas graças.
Domiciana Ribeiro G. da Silva - Paranã – TO

gos, presenteando com os materiais das campanhas realizadas.

Sou feliz e agradeço a Deus e a Nossa Senhora das
Graças por poder colaborar com esta bendita obra.
Marcilei José de Souza - Patrocínio – MG

Gritei por Nossa Senhora
Em fevereiro de 1974, minha filha sofreu um acidente em casa, e quase morreu.

Seu irmão de 6 anos pegou um frasco de desinfetante e, tentando abri-lo, derramou no rosto de minha filha
que estava deitada. Lavei o rosto dela diversas vezes e
nada deu resultado, transtornada de tanta aflição, mas
com uma fé muito grande, gritei por Nossa Senhora da
Medalha Milagrosa e na mesma hora minha filha voltou a respirar.
Maria Aparecida F. de Almeida - Tupaciguara – MG

Participando e ajudando
Eu me sinto bem podendo ajudar meus irmãos, e
agradeço a Deus pela oportunidade de ajudar a Associação Nossa Senhora das Graças.
Depois que comecei a participar, minha fé aumentou, graças a Deus e a Nossa Senhora das Graças.

Marcelina dos Santos Rocha - S. Bernardo do Campo – SP

Programa de Ajuda à Catequese

Penso que a Igreja precisa se fazer
mais presente na vida e no dia a dia de
seu filho. O apostolado da Associação
colabora para isso, principalmente
por meio do Programa de Ajuda à
Catequese.

Além de usufruir eu mesma desse fecundo apostolado,
aproveito também para evangelizar meus familiares e ami-

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

