Arautos

Pelas estradas do sul …
A“Cavalaria de Maria”, um conjunto de missionários específicamente dedicado ao
anúncio do Evangelho pelo nosso imenso País, já percorreu, desde que foi fundado, 400
paróquias de 216 cidades. Aqui destacamos o trabalho por eles realizado nos últimos
meses nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Em cada uma das paróquias visitadas, a Imagem Peregrina do Imaculado Coração
foi recebida pelos fiéis com o coração e as portas abertas. Procissões, adoração ao
Santíssimo, Celebrações Eucarísticas e visitas a residências, lojas e escritórios ajudaram a
afervorar os batizados, reavivar a vida eclesial e atrair para a verdadeira fé os que não
pertencem à Igreja.
Uma gratificante mensagem recebida de uma paroquiana da cidade de Seberi (RS)
bem resume o sentimento de milhares de devotos a respeito desse trabalho: “Missões,
momento de renovar a fé e afirmar nosso compromisso de católico. Missão linda, que
veio para renovar o coração das pessoas, mostrar que Deus, e depois Maria, nossa Mãe,
são realmente o mais importante das nossas vidas. Não tem preço o bem que foi feito
para nós enquanto pessoas, para nossas famílias e para a sociedade em que vivemos”.

Santa Catarina – O próprio Bispo
Diocesano, Dom Irineu Roque Scherer, presidiu a celebração realizada na Paróquia São José
Operário, em
Joinville (foto 1). Na Paróquia de Santa Luzia foram entregues 36 novos Oratórios e nas do
Imaculado Coração, Nossa Senhora de Fátima,
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Perpétuo Socrorro, Nossa Senhora Medianeira, Sagrado
Coração de Jesus e São Paulo Apóstolo a Imagem Peregrina foi
também recebida com grande fervor…

Missões Marianas de
uma semana de duração foram realizadas nas cidades de Imbituba e Treze de Maio.(SC)

Rio Grande do Sul – Durante o mês de outubro, as atividades missionárias foram desenvolvidas na
Diocese de Frederico Westphalen, governada por Dom
Antônio Carlos Rossi Keller. A primeira cidade visitada foi Seberi, cujo pároco, Pe. Ademir Schneider,
recebeu a imagem com uma carreata em direção
à Igreja de Nossa Senhora da
Paz (fotos 1 a 3). Somente nesta cidade foram abençoados e postos em circulação 38 novos Oratórios.
Missões Marianas
foram realizadas também em Vista Alegre, Constantina e São José das Missões (fotos 4 e 5).
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Paraná – A Imagem Peregrina foi fervorosamente recebida na Paróquia Santa Luzia, de Cascavel (foto
1), onde o Pe. Claudir Vicente fez a entrega de
23 Oratórios no fim da Missão (foto 2). Não menos calorosas foram a carreata em Ibema (foto 3), a
Missa presidida por Dom Mauro Aparecido
dos Santos na Paróquia Cristo Rei, de Lindoeste, (foto 4), e a Celebração Eucarística em Nossa
Senhora de Caravaggio, de Cascavel (foto 5).
Centenas de residências foram visitadas em Cascavel (foto 6), Lindoeste (foto 7), Ibema (foto 8) e
outras cidades.
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