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Cristo nasceu para nós,
vinde, adoremos!

puder vou ajudar a
manter essa Associação que vem mudando a vida de muitas
pessoas e famílias.
Sinto enriquecida na
fé cada vez mais. A
pessoa que eu mais
amo no mundo é Jesus e o Sagrado Coração de Maria. Fico
muito feliz com o
trabalho de vocês sobre a evangelização.

Grande obra que
aumenta a nossa fé

fiz novena da família
Maria Helena Cândido
e todo dia em oração.
Mogi Mirim, SP
E minha graça foi alEu me sinto muito
cançada.
feliz em fazer parte
Retribuir com a
Virgínia Feitosa
desta Associação.
minha fidelidade
Minha vida mudou.
Recebo luz e bênçãos
para mim e minha
família. Assim que conheci essa maravilhosa associação minha
vida mudou.

Maceió, AL

Honra de pertencer

Sr. Paulo Monteiro
da Silva.

Quero
agradecer
pelas obras e milagres que Deus tem
feito em minha vida
e na vida de muitos
e quero retribuir com
a minha fidelidade e
pedir a libertação, a
proteção, a cura do
meu coração, o perdão dos meus pecados, a reconciliação, a
salvação, e que Jesus
habite em meu coraDimas de Figueiredo ção também...

Sinto-me muito honrado de pertencer à Associação de Maria Regina Cordium e pelos
Essa obra nos enche folhetos religiosos que
de graças. Grande obra recebo.
que aumenta a nossa Desde já agradeço
fé. Obrigada por nos muito as orações que
aproximar de Jesus e recebo e pelas graças
alcançadas do Senhor
de Nossa Senhora.
Maria Nonato da Silva Jesus, Nossa Senhora
Taguatinga , DF Aparecida, e Anjos e
Santos do Céu.

Novena de Natal

Mococa, SP

Bom dia. Quero
agradecer. Só em faEvangelização
lar já me emociono.
Pela graça que foi me Agradeço as graças
dada. Escrevi a carta recebidas e as orações
de Natal enviei para que dão forças e nos
vocês, vocês coloca- animam. Sempre que
ram na Santa Missa,
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Quero pedir que
generosamente orem
por mim e meus familiares, que apresentem sua oração no
altar de Senhor, intercedendo para que
Jesus transforme os

nossos corações, para
que sejamos renovados e transformados.
E eu aqui também
oro em favor deste
ministério, desta família que é minha
também.

Peço que continue
enviando estes valiosos tesouros. Quero
agradecer por tudo,
pela atenção e pedir
desculpas pelo incômodo e amolação,
mas se for atendido fico eternamente
contente e feliz...
Que Deus abençoe
todos vocês que com
amor e carinho estão
lendo esta carta e fico
ansioso esperando a
sua resposta.

Deixo aqui milhares e milhões de
abraços a todos que
com amor e carinho
oram por mim...

Ronaldo C. de Souza
Passos, MG

Envie você também a sua mensagem, seu pedido ou seu recado.
Ele pode ser publicado em nosso
Boletim. Escreva um e-mail para
fale@amrc.org.br ou WhatsApp
para (11)2959-2633, ou mande
uma carta da seguinte forma:
Associação Maria Regina Cordium
Rua Nícola Nicodemo, nº 145 - Bairro
Imirim CEP 02543-090 – São Paulo
- SP.

Atividades Maria Rainha dos Corações
Feliz Natal, com a Sagrada Família
Nesse Natal, desejamos que Jesus, Maria e José abençoem todas as famílias do
Brasil. Que a paz reine em nossos corações!
Você já tem uma Capelinha em sua casa? Faça agora mesmo a sua encomenda.

Inês Aparecida Barroso
Barroso - MG

Francimara Teixeira Venâncio
Araçatuba - SP

Helvécio de Almeida
Belo Horizonte - MG

Carmen Costa de Queiroga
Rio de Janeiro - RJ

Geni Gleides Macedo Xavier Vieira
Lajedinho - BA

João Francisco Lima
Cascavel - CE

Euzira Bandeira dos Santos
Rio Branco do Sul - PR

Geralda Bernadete Souza
Santa Rita do Sapucaí - MG

Luzia Batista de Mendonça
Manaus - AM

•Caso você ainda não possua a Capelinha, faça agora mesmo a sua encomenda.
•Se você já tiver uma Capelinha, envie a sua fotografia para ser publicada em nosso Boletim.
E-mail: fale@amrc.org.br Tel.:(11)2959-2633
para envio de foto via whatsapp (use o ícone no Android e + no Iphone para enviar com melhor qualidade)
Carta: Rua Nícola Nicodemo, nº 145 - Bairro Imirim - CEP 02543-090 – São Paulo-SP
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Espiritualidade

Mensagem de Natal

C

risto nasceu para nós! Glória a Deus nas alturas e
paz na terra aos homens de boa vontade!

Nós, da Associação Maria Regina Cordium, desejamos
que
o
eco
deste anúncio, feito em Belém há mais de 2 mil
Coordenador da Asssociação
anos, chegue hoje a todos
os povos da terra. Afinal, o Filho da Virgem
Maria nasceu, é o Salvador do mundo que está
entre nós!
Paulo Monteiro da Silva

Entretanto,
infelizmente,
temos
notado que o verdadeiro significado do Natal
está se perdendo em muitas famílias. A data
acaba sendo apenas uma grande ocasião de
consumo e de festa e muitos se esquecem o que
é comemorado no dia 25 de dezembro...
Queremos relembrar para todos os
brasileiros de QUEM é o aniversário que
comemoramos no Natal: é o aniversário de
Jesus Cristo!
O Natal deve ser a festa da família cristã,
quando todos se reúnem em torno do presépio
e da ceia, com o espírito de reconciliação e paz.
O Natal é o dia em que o Salvador do
Mundo veio até nós.
Desejamos a todos os nossos amigos, aderentes, colabores e benfeitores
um Santo e Feliz Natal, com muitas graças e bênçãos para toda a família!
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Menino de Belém, Profeta de paz

C

hristus natus est nobis, venite, adoremus! Cristo nasceu para nós,
vinde, adoremos! Vimos a Vós, neste dia solene, terno Menino de
Belém, que, ao nascer, escondestes a vossa divindade para compartilhar a nossa
frágil natureza humana. Iluminados pela fé, reconhecemo-Vos como verdadeiro
Deus encarnado por nosso amor. Vós sois o
único Redentor do homem!
À vista do presépio onde estais
indefeso, cessem as inúmeras formas de
desenfreada violência, causa de indescritíveis
sofrimentos, extingam-se os numerosos
focos de tensão que correm o risco de
degenerar em aberto conflito; fortaleça-se
a vontade de procurar soluções pacíficas,
respeitadoras das legítimas aspirações de
homens e povos.
Menino de Belém, Profeta de
paz, encorajai as tentativas de diálogo e de
reconciliação, sustentai os esforços de paz
que, tímidos mas repletos de esperança,
estão atualmente em curso para um presente
e um futuro mais sereno de tantos irmãos e
irmãs nossos no mundo. (...)
Por todo o lado há necessidade
de paz! Vós que sois o Príncipe da paz
verdadeira, ajudai-nos a entender que o
único caminho para construí-la é detestar o mal com horror e buscar sempre e
com coragem o bem.
Foto: arquivo AMRC

Homens de boa vontade pertencentes a cada povo da terra, vinde com
confiança ao presépio do Salvador! “Não tira os reinos humanos quem dá o Reino
dos Céus” (cf. hino litúrgico). Acorrei ao encontro d’Aquele que vem para nos
ensinar o caminho da verdade, da paz e do amor.
Mensagem Urbi et Orbi, Natal de 2004 - São João Paulo II
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Exemplo dos Santos

Depois de Pentecostes os apóstolos dirigiram o anúncio da mensagem
cristã aos mais próximos. A primeira comunidade cristã, para viver integralmente
o preceito da caridade fraterna, pôs tudo em comum, repartindo diariamente o
que era suficiente para o seu sustento. Com o crescimento da comunidade, os
apóstolos confiaram o serviço da assistência diária a
sete ministros da caridade, chamados diáconos.
Entre eles sobressaía o jovem Estêvão, que
além de exercer as funções de administrador dos
bens comuns, não renunciava ao anúncio da Boa
Nova, e o fez com tanto zelo e tamanho sucesso, que
os judeus “chegando de improviso, arrebataram-no e
o levaram à presença do Sinédrio. Lá apresentaram
falsas testemunhas que depuseram: ‘Este homem
não cessa de falar contra o Lugar Santo e contra a
Lei. Ouvimo-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria
este Lugar e modificaria as tradições que Moisés
nos legou’ ”.
Estêvão, como se lê nos Atos dos Apóstolos (cap. 7), cheio de graça e
de força, como pretexto de sua autodefesa, aproveitou para iluminar as mentes
de seus adversários. Primeiramente resumiu a história hebraica de Abraão até
Salomão, em seguida afirmou não ter blasfemado nem contra Deus, nem contra
Moisés, nem contra a Lei, nem contra o Templo. Demonstrou de fato que Deus
se revelava também fora do Templo e se propunha a revelar a doutrina universal
de Jesus como última manifestação de Deus, mas os seus adversários não o
deixaram prosseguir no discurso, porque “dando altos gritos, taparam os ouvidos,
precipitaram-se sobre ele, levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram”.
Dobrando os joelhos debaixo de uma tremenda chuva de pedras, o
primeiro mártir cristão repetiu as mesmas palavras de perdão pronunciadas
por Cristo sobre a cruz: “Senhor, não lhes imputes este pecado”. No ano 415

a descoberta de suas relíquias suscitou grande emoção na cristandade.
A festa do protomártir foi sempre celebrada imediatamente após a
festividade do Natal.
Extraído do livro: Um santo para cada dia, de Mario Sgarbossa e Luigi Giovannini
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Fotos: arquivo AMRC

Santo Estêvão, primeiro mártir

Página Mariana
Nossa Senhora de Guadalupe

Fotos: arquivo AMRC

No dia 9 de dezembro celebramos a festa litúrgica
do índio asteca Juan Diego, e no dia 12 de dezembro
recordamos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe,
padroeira da América Latina, que apareceu a este
simples homem em 1531, período da dominação
espanhola em terras ameríndias.
A história nos conta que Nossa Senhora
apareceu a Juan Diego várias vezes, pedindo que
fosse construída uma igreja no local da aparição.
Mas o bispo da região não acreditava no jovem
índio. Um dia, o bispo pediu um sinal concreto de
que a Virgem aparecia-lhe naquela colina.
Aconteceu então o milagre. Juan Diego
colhe rosas na colina e quando as entrega ao bispo,
aparece no manto que envolvia as rosas a imagem de
Nossa Senhora de Guadalupe. Este sinal inegável da
presença de Deus conseguiu reunir o povo mexicano
ao redor de Cristo e da fé católica.
A fama do milagre se espalhou. Enquanto o
templo era construído, o manto com a imagem impressa ficou guardado na
capela do paço episcopal. Várias construções se sucederam na colina, ampliando
templo após templo, pois as romarias e peregrinações só aumentaram com o passar
dos anos e dos séculos.
O local se tornou um enorme santuário que abriga a imagem de Nossa
Senhora. Nele está guardado o manto de Santo João Diego, em perfeito estado
apesar de passados tantos séculos. Nossa Senhora de Guadalupe é a única a ser
representada como mestiça, com o tom de pele semelhante ao das populações
indígenas.
Foi declarada padroeira das Américas em 1945, pelo Papa Pio XII. Em
1979, como extremado devoto mariano, o Papa João Paulo II visitou esse Santuário
e consagrou solenemente toda a América Latina a Nossa Senhora de Guadalupe.
A12- Padre Evaldo César de Souza, C.Ss.R.

7

Oração: falar com Deus
Oração a Santa Luzia, protetora dos olhos e da visão

Ó

Fotos: arquivo AMRC.

Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos
fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e conspurcar
vossa alma; e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu os dois
olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos
constituiu protetora contra as doenças dos olhos, eu recorro a vós para
que protejais minha vista e cureis a doença
dos meus olhos.
Ó Santa Luzia, conservai a luz
dos meus olhos para que eu possa
ver as belezas da criação. Conservai
também os olhos de minha alma,
a fé, pela qual posso conhecer o
meu Deus, compreender os seus
ensinamentos, reconhecer o seu
amor para comigo e nunca errar
o caminho que me conduzirá
aonde vós, Santa Luzia, vos
encontrais, em companhia
dos anjos e dos santos.
Santa Luzia, protegei
meus olhos e conservai
minha fé. Amém.
Aleteia

Envie sua mensagem para fale@amrc.org.br ou para o
pois ela poderá ser publicada em nosso Boletim.

WhatsApp (11)2959-2633,

Boletim Informativo da Associação Maria Regina Cordium
Rua Nícola Nicodemo, nº 145 • São Paulo - SP • CEP 02543-090 • Fone:
@amrc.oficial •
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(11)2959-2633

/@AssociaçãoMariaRainhadosCorações • www.mariarainha.org.br

