Arautos
Missões no Distrito Federal
Cavalaria de Maria
“Cavalaria de Maria” é o nome pelo qual se conhece o conjunto de missionários
pertencente aos Arautos do Evangelho que há mais de dez anos percorre o Brasil
promovendo a devoção a Nossa Senhora. Entre as mais recentes atividades dessa
unidade evangelizadora destacam-se as cinco semanas de Missão Mariana realizada
no Distrito Federal, onde atuaram em diversas paróquias, recebendo a melhor das
acolhidas da parte dos sacerdotes e dos fiéis.

No bairro da Asa Norte, em Brasília, um paroquiano da Igreja de
São Miguel e Santo Expedito assim se exprimiu no término da Santa
Missa organizada pelos missionários: “Foi uma cerimônia de
encerramento emocionante. Ficamos muito gratos pela semana
maravilhosa de evangelização que os Arautos nos proporcionaram.
Parabéns!”. E uma jovem da cidade-satélite de Gama afirmou: “Foram
dias abençoados. Vocês encheram nossos corações de muita paz,
alegria e fé”. Em Riacho Fundo, no encerramento da semana
missionária esteve presente o Arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da
Rocha, para presidir a cerimônia. Já em Samambaia, um eloquente
paroquiano fez o seguinte verso em honra da Mãe de Deus: “Salve
Maria, nossa Santa Mãe e Estrela Guia. Salve
a Cavalaria, nossa arma ligeira que nos traz Maria”. E as palavras de
uma senhora de Lago Norte bem resumem o que foi missão no centro
do País: “Encerrando com tantas graças, clamo as bênçãos dos céus e
posso dizer que não perdi nenhum momento do trabalho de vocês!”.
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Brasília – Na Missão realizada durante uma semana na Paróquia de Nossa
Senhora do Lago, teve papel relevante a procissão luminosa
(foto à direita), durante a qual os fiéis, empunhando tochas e rosários,
acompanharam as fervorosas orações de seu
pároco, Pe. Norbey Londoño Buitrago.

Samambaia – A Imagem Peregrina do Imaculado Coração de Maria foi calorosamente
acolhida nas residências dessa região
administrativa. O Pe. Ulysses Reis de Carvalho, pároco da Igreja Nossa Senhora
Aparecida, no encerramento da missão
(foto à direita) e fez entrega de 40 novos Oratórios.
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Riacho Fundo – A semana missionária realizada na Paróquia de São Miguel Arcanjo se
encerrou no mesmo dia do IV Encontro das Famílias,
organizado pelo pároco, Pe. João da Silva. A comemoração foi presidida pelo Arcebispo
Metropolitano,
Dom Sérgio da Rocha (foto à direita).

Gama – O Pe. Luciano Luis Barbosa, pároco de Nossa Senhora do Carmo, acompanhou
com muito entusiasmo o trabalho ali realizado
pelos arautos e abençou os 13 Oratórios entregues ao fim da Missão (foto à esquerda).

Brasília – Na Paróquia Militar de São Miguel Arcanjo e Santo Expedito, situada na Asa
Norte, o Pe. Júlio César Silva Mônaco presidiu a
Missa durante a qual 10 Oratórios foram abençoados e entregues aos respectivos
coordenadores. Nessa paróquia a Imagem
Peregrina foi levada a inúmeros enfermos.
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