Ações Apostólicas

E spaço dos Santos

Auxílio à Catequese

O dia da encarnação de Deus!

A Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças continua a
cumprir a sua missão de apoiar a catequese de crianças e adolescentes.
E você, com as suas orações e ajuda, torna possível este maravilhoso
trabalho pastoral. Muito obrigado!
ATENÇÃO:
Os catequistas e professores de religião podem solicitar gratuitamente os nossos livros:
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Envie as fotos de sua família e grupos de catequese com os nossos livros de apoio à catequese,
para serem publicados no Boletim

ansg@ansg.org.br ou

(11) 3294-6000

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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Associação Cultural e Artística

Nossa Senhora das Graças

25 de março: exatamente 9 meses antes do Nascimento de Jesus,
a Igreja celebra a Anunciação a Maria e, graças ao seu “sim”,
a Concepção do Filho de Deus por obra do Espírito Santo

altando nove meses exatos para o
Nascimento de Jesus, a Igreja celebra
em 25 de março o mistério da Encarnação
do Verbo. No início do Evangelho de São
João, Jesus é chamado de “Verbo” – “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” ( Jo 1,14).
Verbo do latim Verbum, significa Palavra: a Palavra Viva de
Deus, o próprio Deus, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade. E o Verbo se faz carne,
isto é, assume a natureza humana, e vem habitar entre nós
como um de nós: verdadeiro
Deus e verdadeiro homem.
A este propósito é importante observar que Jesus assume
a natureza humana inteira, em
corpo e alma: quando Jesus se
torna humano, Ele não deixa
de ser Deus, mas também não
se torna só “aparentemente”
humano: Ele vai nascer, chorar, precisar de cuidados de sua mãe, Maria,
de seu pai adotivo, José, de seus avós Ana e
Joaquim… Ele vai crescer, aprender, trabalhar, sofrer, experimentar a fome, o cansaço,
o medo, a angústia, a tentação, a dor física.
Sem deixar de ser Deus, Jesus é plenamente
homem – porque, para a Redenção, era preciso que um homem carregasse o peso dos
pecados de todos os homens, e isso só seria

possível se Deus mesmo fosse esse homem.
A Encarnação do Verbo é, portanto,
o profundíssimo mistério cristão daquele
dia supremo em que a Virgem concebeu e
gestou Aquele que a criou, tornando-se Mãe
daquele que, como explica São Paulo, mesmo ““sendo de condição divina, não
se prevaleceu de sua igualdade com
Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
assumindo a condição de escravo e
homens” (Fl
tornando-se igual aos homens
2,6-7). É este movimento divino de encarnar-se, denominado
““kenose” pela teologia, o imenso
e imponderável mistério que celebramos sempre que rezamos o
Ângelus ou o Credo.

São José
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magnífico modelo de santidade

Anunciação e Encarnação

Neste mesmo dia 25 de março, a
Igreja celebra a solenidade da “Anunciação do Senhor”, que se refere ao
anúncio trazido à Santíssima Virgem Maria, pelo Arcanjo São Gabriel, de que
ela conceberia e daria à luz por obra do Espírito
Santo. Graças à livre aceitação do plano de Deus
pela Virgem Santíssima, Jesus poderia nascer: no
momento em que ela disse “sim” a Deus, “o Verbo se fez carne”! Anunciação a Maria e Encarnação do Filho de Deus são mistérios da fé que
se entrelaçam na data importantíssima celebrada
hoje.

Rua do Horto, 356 - Horto Florestal - CEP 02377-000
São Paulo - SP - Tel.:
(11)3294-6000
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Espaço dos Devotos

Mensagem
Sob a carinhosa proteção
do glorioso São José

Alegria em participar desta grande obra

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.
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 um homem que
correspondia plenamente aos seus desejos divinos, talhado para ser o
zeloso guardião da Sagrada Família. Este homem foi São José.

Antonio Bueno Lopes
Coordenador

Humilde e casto, São José conﬁou na palavra do Senhor, e foi recompensado
com a incomparável honra de trazer nos braços o Verbo Encarnado. Carinhoso e repleto
de solicitude 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.
Vivamos, pois, sob a carinhosa proteção
do glorioso São José.

Olá, com carinho escrevo esta carta. Tenho 90 anos e gozo de plena saúde, tenho
uma família muito grande com 8 filhos, 17
netos e vários bisnetos. Sou viúva e muito
feliz por fazer parte da Associação Nossa
Senhora das Graças. São tantas bênçãos
que eu e minha família recebemos que seria
impossível não venerar a Virgem Santíssima Maria, Mãe de Deus e nossa, ela que
tanto intercede por nós.
Enquanto tiver vida e saúde continuarei
contribuindo para esta grande obra. Gosto
muito de tudo que me enviam e espero que
minha doação contribua para as obras, de
todo o meu coração.
Sem mais para o momento, um abraço
carinhoso a todos vocês, meu e de minha
família.
Alzira Vargas Longo – Monte Santo, MG

Alegria de participar
Venho por meio desta contar a alegria
que a Associação Nossa Senhora das Graças me proporciona.
Agradeço de coração por tudo que me
é enviado, novenas e livrinhos da Coleção
Exemplos de Vida. A vocês a minha gratidão.
Desejo a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muita paz e saúde.
Raimundo Rodrigues Fernandes – Baturité, CE

Agradeço de coração

Estou feliz em estar fazendo parte desta
Associação Nossa Senhora das Graças. Venho também agradecer por todas as cartas
que tenho recebido e todos os presentes que
você tem me mandado. Leio bastante as revistas e os livros. Rezo para Nossa Senhora
pedindo saúde, pois tenho uma filha que está doente.
Peço que me
mande uma Medalha Milagrosa, pois
desejo colocar no
meu pescoço.
Desde
já
agradeço de todo
o coração.
Maria José Lima – São Luís, MA

Iluminar o caminho

Prezado Sr. Antonio Bueno Lopes
Fiquei muito feliz em receber o cartão
do Menino Jesus, peço a Deus que ilumine
o caminho de todos vocês.
Fique com Deus.
Antonia do Carmo – Nova Olinda, MA

Quem tem fé em nossa Mãezinha
não está só!

Prezados amigos, saudações.
Esta tem a finalidade de desejar-lhes

Envie o seu testemunho para publicarmos no Boletim:

ansg@ansg.org.br ou via WhatsApp no número
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(11)3294-6000

muita saúde, paz e uma alegria para merecer
tudo isso na paz de nosso Divino Irmão Jesus
Cristo, porque vivendo na paz e alegria.
Eu estive doente durante o ano, não podia caminhar por causa de dores nas pernas e
braços. Fui a médico, mas ele não descobriu a
causa. Me deu um comprimido para desencargo de consciência.
Vim para casa e no
outro dia recebi a
Medalha Milagrosa de Nossa
Senhora, pus na
corrente e passei
a usá-la no pescoço. Em três dias
melhorei,
minhas
dores foram aliviadas.
Rezei um Rosário para minha mãe e já estou praticamente boa das minhas dores, graças a Deus e a nossa querida
Mãe.
Quem tem fé em nossa Mãezinha não
está só!
Sem mais, um abraço afetuoso. Felicidades para todos vocês.

da Associação Nossa Senhora das Graças.
Para mim é um prazer e uma bênção, fico
muito feliz e agradecida todas as vezes que
recebo uma correspondência.
Termino pedindo a Nossa Senhora das
Graças e ao Menino Jesus que nos abençoem
e nos deem muitas felicidades neste Natal e
Ano Novo.
A amiga,
Maria Elenir Martins – Miguel Alves, PI

Melhor presente

O melhor presente que recebi no dia do
meu aniversário foi a Medalha Milagrosa,
enviada pela Associação Nossa Senhora das
Graças. Muito obrigado!
Deivid Fusatto Pedro – Marilândia, ES

Iolanda Terra Brandão – Rio Grande, RS

Um prazer e uma bênção

Querido amigo Sr. Antonio Bueno Lopes, desejo-lhe muita paz!
Estou lhe escrevendo estas linhas para lhe
dizer que agradeço muito todas estas cartas

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