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Oração a
Santa Maria, Rainha da Paz
REZE

CONOSCO ~

Santa Maria, Mãe de Deus, nós\j 'proclamamos
Rainha da Paz, porque recebestes de Jesus o dom da Paz,
quando no Cenáculo, com os discípulos, recebestes o Espírito
Santo. Sois de fato Rainha da Paz, porque cultivastes a
bem-aventurança de Jesus: felizes os que constroem a Paz,
porque serão chamados Filhos de Deus.
Rogai ao Pai que nos envie, por meio de Jesus, o seu
Espírito de Paz. Que este nos ensine a obediência à lei de
Deus, a adesão à sua vontade, o amor aos irmãos, base
para que haja nasfamílias e na sociedade, o reino de justiça,
de amor e paz que Jesus deseja.
Rogai a Jesus por mim, nesta hora difíc#l que
atravesso. Alcançai de Jesus para mim este meu insistente
pedido. (Pausa. Fale com Maria e peça a graça que deseja.)
Sei que devo produzir frutos de vida e santidade.
Devo ser atuante na Igreja de Jesus. Procurarei trabalhar
pelo reino de Jesus, na sua Igreja. Buscarei sempre a minha
con'Versão, pela oração, pelo jejum, pela confissão
mensal, para alcançar a paz.
Santa Maria, Rainha da Paz, rogai por nós.

(Dom Ávila)
(Lembrança da inauguração da Catedral Santa Maria
dos Militares - Rainha da Paz, 12-1 -94, Brasflia - DF)
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ÜFRENDA

Ya que una vez más, Seiior
-ahora no es en los bosques del Aisne,
sino en las estepas de Asia-,
no tengo ni pan ni vino ni altar,
me elevaré por encima de los símbolos
hasta la pura majestad de lo real,
y te ofreceré, yo, tu sacerdote,
sobre el altar de la Tierra entera,
el trabajo y el dolo r dei mundo.
El sol acaba de iluminar, aliá lejos,
la franja extrema dei horizonte.

Unavezmás,
la superfide viviente de la Tierra
se despierta, se estremece
y vuelve a iniciar su tremenda labor
bajo la capa mávil de sus fuegos.
Yo colocaré sobre mi patena, oh Dios mío,
la esperada cosecha
de este nuevo esfuerzo.
.
Derramaré en mi cáliz
la savia de todos los frutos
que serán molidos hoy.
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La AsunGl

~

agradece
mucho el envio de su libro :
"A Vida Substancial do J:;sp írituu
que acaba de recibir , le augura
muchos frutos espirituales,bajo
la fuerza del mismo ~sp í ritu Santo .
Y le desea provechosas fiestas
de Navidad y Afio ruevo ,para la
Gloria de Dios y el bien de tolos hermanos .
B. Blanca,Diciembre 2u/94

Mons. Jorge Mayer
ARZOBISPO

EM~RITO DE BAHIA BLANCA

CASA E•• La Asuncion •
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Imagem de
_
NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA GRAÇA
Padroeira da Diocese de Ponta Grossa - PR
(Decreto de João Paulo li, de 25.07 .83)
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Shrine Altar at

PERPETUAL HELP CENTER
REDEMPTORISTS OF NEW YORK

Bronx , New York 10451-5195

B~-~~Jnc.
R-3037

.~· .,:.:.;;;.·.::: ~

Estimado amigo
Ministro Geraldo M.Bezerra de Menezes
Agadecendo sua g!!2'leza,remetendo-me mais uma obr a
sua, faço votos

·

ue a mesma alegria
~erimentadá pefos magos
possa marcar sua viáa
a partir áeste 9{ataf.

em especial n6 decorrer do Novo Ano.

:Feliz 9{ataf épróspero .9!no 9{ovo f
O abraço natalino do

.s- . Tu- ·u A H ti
(lr.Amadeu)
Av.Roberto Silveira , 29
C.P. 105083
CEP 24230-150
Niterói- RJ.- Brasil
Cometa 67

10888-0
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ffataL Que ~m sua lfida,em sua casQ
e ~m nosso mundo, Deus nasça de n01ro !
Possa o Messias prometido
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p n

nundar o mundo inÍéiro
no seu coracão

N ascer
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Homem e ]~us verdadeiro

E: n.~twnto a história se Jaz
I nvente 3estos de amor
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a h Vtnde à tnltn meu Senhor!
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Que rLm sua vtda,em sua casQ

erLm nosso mundo, Deus nasça de notro!
Posso o Mt5slas prometido
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H omem e ]~us verdadeiro
E: n~uanto a história se Jaz
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h vinde à mim meu b~nhor!
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"Vim para que TODOS tenham vida
EM ABUNDÃNCIA" (lo, 10,10).
A vida que Jesus veio trazer NÃO EXCLUI
a ninguém e a nenhuma dimensão da
felicidade humana.

O. Aloysio J. L. Penna, S J
Av. Nossa Senhora de Fátima, 9 -5
CEP 17045._- Bauru - SP
~-'4- o

CONVENTO DA PENHA
VISTO 00 LAOO SUL - LESTE
ATRAÇAO TURISTICA
ESTADO Df f.SPlAITO SANTO -
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Dom Quirino A. Schmitz OFM

"Recanto Frei Dimas"
Rua Concórdia, 1220
Postal 321
Tel : { 0~3 521-3777
39800.000 - Teófilo Otoni/MG
r ~Bj xa

1JeõeJa-1he um uanto
c

e um abençoado .7ino
A
.. L
al.. gr a e na pae.

Cometa 35
5663-4
©Edições Paul 'tnas • Brasil • Re produçlo Proibida
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Posse do Bispo Coadjutor

A Diocese de Sinop-MT, saúda fraternalmente seus familiares, amigos e benfeitores, através do Bispo Dom
Henrique Froehlich e seu Bispo Coadjutor, Dom Gentil Delazari , apresentando a todos um Feliz Natal
abençoado Ano de 1995.

~ ~~.J-~~ ~.-,.,...--

~~,~~
~~
Avenida das ltaúbas, 1828
SINOP

~

(065) 531 -2006

-

MATO
-

:MY//f1/9r

Caixa Postal 57
GROSSO

-

CEP ~
~

Administração e Sede do Bispado :

{f)om 'Rafael .;f.Lonc Ciluentu
ftua BenJamin Constant, 2 3
202~Rio de Janeiro - RJ - Sr•••
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«Natividad»,
obra de Bernardino Luini.
Siglo XVI.
Real Monasterio de la Encarnación de
Madrid.

@

Aldeasa f Patrimonio Nacional.
Reproducción prohibida.
Dep. Legal: M. 33.685 - 1992.
Modelo R-210.

Queridas F amflias!
A celebração do Ano da F amflia oferece-me
o feliz ensejo de bater à porta da vossa casa,
no desejo de vos apresentar as mais afectuosas
saudações e conversar convosco:

~111/~Ú~~~ck,
fP ~ 'f-ueiLO cL~- ~ scud:o 'Dla:ta,e
11,111/

A Sagrada F amflia, {cone e
modelo de cada família humana,
ajude cada um a caminhar no espírito
de Nazaré, ajude cada núcleo familiar
a aprofundar a própria missão civil e
edesial, mediante a escuta da
Palavra de Deus, a oraçã(f) e a partilha
fraterna de vida I A.t/aria, Mãe do belo amor,
e José, Guarda do Redentor, nos acompanhem
a todos com a sua incessante protecção!
Com estes sentimentos, abençoa cada
família em nome da Santíssima Trindade:
Pai, Filho e Espírito Santo.
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Ano Bom 1995
Natal1994

Na sinfonia da acolhedora paisagem desde nosso seminário
Maria Auxiliadora de Dois Irmãos, com os dez neosacerdotes
hamburguenses de 1994, e animado por sentimentos de satisfação e
ação de graças a Deus ao completar meus 75 anos, desejo a todos
feliz Natal e abençoado 1995:
Dominus vobiscum!
~

-~ ·~~lc.J?M .
Frei Boaventura Kloppenburg, O.F.M.
Bispo da diocese de Novo Hamburgo, RS
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graças a 0eus

e a, loJos os ÇJ)iocesanos
pelos latJol'es

qu.e

tHeram

Jo f).Uo

e pela comunhão
na. ca minhaJa

Boa Vista, 1/11/1994
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Ministro Geraldo

Montedonio Bezerra de Menezes
........

o

P..

~

tU

Muchas gracias por su estimado libro .
Mi sincero saludo de Navidad que acompafio
con gran bendici 6n pastoral
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bien fuerte
•
energia,

·salud
y buena suerte

ilumine a tua vida,
e o Deus feito homem
caminhe sempre contigo.

Prezado Amigo Mins . Geraldo ,
com uma grande bênção .

!Joa:J Je:Jla:J
Muito obrigado pela gentileza que

Je:Ju:J na:Jceu!

teve , de brindar-me com um exemplar do
seu

mag~stral

livro "A Vida Substancial

do EspÍrito" . -Deus lhe pague !

Com

C/e :Jempre rena<~ce a

e:Jperança e :Je /az pre:Jenle :Jua diuina
Dom

Bruno .

de uida, paz e :Jaluação.
Que o r/ata/ de f 994 :Jeja o
anúncio aleljre de 'lue um rwuo

p ropo:Jla

/Jra:Ji/ e:Jlá cheljando para nó:J.

São oj voloj a

radecidoj de

J-~ ~fJeruf)

':bom Bruno maldane,.
Bispo de Fréderico Westphalen .

EnchEm
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aui

dE 91-a_ga.
~~~~i~

Nasceu Jesus
e na terra renasce a esperança.
Feliz Natal!

50-35
Natal N14
8265-1
©Paulinas- Brasil - Reprodução Proibida
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A resposta franciscana:

VIVA/ e deixe a todos e tudo,/ viver abundantemente/ O DOM DA VIDA!
(Jo 10,10).

2. O DOM DA VIDA - I

Contemplando o Ícone:
JESUS, Verbo de Deus feito Homem,/ no seio virginal de Maria,/ quero
penetrar Teus olhos,/ docemente abertos,/ para contemplar,/ a fonte do
Mistério da VIDA !. ..
Em Teus olhos abertos,/ diviso o PAI ,/ difundindo o Seu AMOR,/ criando
e conservando o Universo ,/ na força do Espírito,/ como dom/ para a Tua
GLÓRIA,/ Jesus ! (Jo 17)
Nos Teus olhos abertos,! vejo, espelhada, em luzes ,I toda a SANTÍSSIMA
TRINDADE,/ trabalhando,/ empenhada em manter fielmente/ o projeto
maravilhoso da criação,/ apesar do pecado! (Jo 5,17)*
Teus olhos ainda falam/ do Teu Amor até à CRUZ,/ pelo dom da vida
criada/ e reconci liada com o Pai/ e do Teu imenso desejo/ de TUDO
ATRAIR para Deus,/ a fonte original! (Jo 12,32)

* Os que não gozam da visão da FÉ (sobretudo a TV) apresentam os
católicos como se fossem eles uns desgraçados fi lhos de Caim, sempre
fugindo da face do Pai e atormentados por listas e listas de "pecados"!
Na verdade , pela graça de Deus, somos irmãos e irmãs de Abel (v. Gn 4) ,
sempre dispostos a oferecer ao Pai o que de melhor Deus mesmo nos dá,
evitando zelosamente esquecê-lo com Fonte da VIDA e rejeitar o Seu
Amor, a Sua vontade, os Seus mandamentos, que nos ajudam a conservar
a VIDA: ISTO É QUE É PECADO! (Ver SI 118; Lc 15).

Teus olhos, bem abertos,/ com meiga e indizível angústia,/ tentam
ATRAIR, sobretudo ,/ as gestantes,/ que se negam a ser mães!. ../ Vítimas
do pai da mentira,/ pensam gozar/ do sinistro poder/ de perpetrar homicídio! (Jo 8,41-44)
Teus olhos abertos,/ divinal ternura,/ envolvem, amigos,/ o mundo da
AIDS,/ e lembram aflitos:/ - Bem quisera/ lavar-lhes os pés!. ./ Que poderia/
fazer por vocês/ e ainda não fiz? (Mq 6,1-4)
Mesmo doentes,/ sigam-Me/ e terão a VIDA que vence a MORTE!

Deseja você aprofundar estas meditações?
Encomende e leia o livro de Frei Carmelo Surian, OFM:
com o Ícone a cores:

RESTAURA A MINHA IGREJA
Editora Santuário
Caixa Postal 4
APARECIDA- SP
12570-000
Telefone (0125) 36-2140

2. O DOM DA VIDA - 11
Somente Teu olhar infinito/ pode devassar/ a vastidão do Universo/ e
penetrar/ o íntimo das consciências/ para avaliar/ a horrenda mortandade/
de milhões e milhões de abortados!
Teus olhos, aflitos, procuram/ os poderosos e ricos ,/ que abusam do
Banquete da Vida,/ esquecidos do mundo dos pobres .. ./ Bem quisera
evitar/ que chegue para eles o DIA/ em que tenham que olhar para Ti/ como
JUIZ!!!
Mesmo assim ,/ Teus olhos falam de PAZ,/ oferecem o perdão do PAI ,/ que
continua a não querer/ a morte do pecador,/ mas sim ,/ que se converta e

Outras informações: Fr. Carmelo Surian, OFM
Rua Vig. Martiniano 288 - Guaratinguetá-SP - 12500-000

TEMOS O CRISTO DE SÃO DAMIÃO A CORES COM TEXTO
MOSTRANDO COMO O CREDO CATÓLICO SE ENCONTRA NELE

A FALA DO ÍCONE

A FALA DO ÍCONE - I
O Crucifixo que falou a São Francisco numa Capela nos arredores
de Assis em 1206, é aquele tipo de pintura que os cristãos do
Oriente chamam de Ícone. Cada Ícone é como que manifestação
de aspectos do mistério de Deus às pessoas de fé que buscam a
vontade do Senhor. Para Francisco, a fala do Ícone foi que a
palavra de ordem do seu Rei e Senhor, falando do Trono Divino!
Escutemo-la tambem nós: O Próprio Cristo nos descreve a pintura.
Refrão: Escute a voz do seu Jesus,/ crucificado,/ mas vitorioso,/ de
pé,/ reinando da Cruz!

Para isso Eu vim,/ trazendo ao mundo em trevas,/ a LUZ da Palavra do
Pai./ Com sinais e obras,/ o Pai testemunhou sobre Mim,/ e Me apresentou
ao mundo,/ como Caminho, Verdade e Vida! - R.

Assim nasceu o primogênito/ da ALIANÇA, no Meu Sangue,/ com a Minha
Esposa Eleita:/ do Meu lado aberto,/ qual do Novo Adão,/ nasceu a Mãe
da nova criação,/ a SANTA IGREJA! - R.

Cedendo ao Pai da mentira,/ os homens decidem matar-Me,/ elevar-Me na
Cruz!/ Na verdade,/ Eu dei a Minha VIDA,/ para que todos a tivessem,/ e
a tivessem em abundância!- R.

No desenho: este mistério vem lembrado na figura de João, como que
abraçado por Maria, sendo banhado pelo Sangue de Cristo,
o Novo Adão e Maria a Nova Eva!

Foi pensando nisso/ que Eu fundei a/ Minha Igreja;/ com Pedro, João e
outros,/ com Maria e santas mulheres,/ amorosamente,/ formei o Meu
rebanho,/ e lhe dei Pedro qual Pastor,/ no Meu lugar, no Meu Nome,/ no
Meu Espírito! - R.

Faltava ainda completar,/ o ciclo da Minha HORA:/ voltei ao Pai , donde
viera,/ recebido em plena Glória,/ sentei-Me à destra do Pai,/ para reinar
com AMOR,/ pelo Meu Espírito!- R.

No desenho: O Cristo se apresenta chagado sim , mas não morto e sim
vivo, coroado de Glória!

No desenho: Maria e João sob o braço direito de Jesus; santas mulheres,
Nicodemos e outros, do outro lado; João e Pedro sob o pé
esquerdo do Mestre.

Amigo , amiga,/ sem medo,/ confiante e seguro,/ impelido por santa
curiosidade ,/ olhe para Meus olhos/ e deixe os Meus olhos/ penetrarem os
seus ,/ e tocar/ o fundo do seu coração! - R.

Levantado na Cruz,/ pelo poder de Roma/ e as intrigas dos judeus,/ morto,/
fui levado ao negror do sepulcro,/ por bondade de Nicodemos/ e amigos
tão queridos!- R.

Eu já lhe tinha dito:/ - Quem Me vê,/ vê Meu Pai!/ Meu Pai,/ você não pode
ver,/ é de todo inacessível/ para toda criatura! - R.
O Monge artista,/ que pintou esta Cruz,/ O colocou lá em cima,/ na metade
invisível do círculo .../ Mistério! - R.
No desenho: o círculo significa a perfeição : SÓ DEUS É PERFEITO! Na
parte superior da Cruz se encontra o "dedo de Deus" na metade de um
círculo. O Pai , invisível, na outra metade.
Mas Eu lhe falei tanto do Meu Pai/ e Ele testemunhou tanto/ Minha
Palavra,/ por tantos sinais e tantas obras,/ que você não dirá/ que não
conhece Meu Pai!- R.
Quanto a Mim ,/ você bem sabe,/ sou o Verbo Eterno de Deus .. ./ todo o
Universo ~riado/ Me foi dado pelo Pai ,/ desde toda eternidade,/ para a
Minha GLORIA! (Jo 17)!- R.

No desenho: o poder de Roma, figura pequena aos pés de Maria e a
inscrição com a causa da morte de Jesus, sobre a cabeça
d'Eie. Os judeus, na figura minúscula aos pés de Nicodemos.
Num festival de Anjos,/ com Meu Sangue Redentor,/ venci o pecado e a
morte, e RESSUSCITEI!!!/ Vitória luminosa,/ glória para Mim,/ e para o Pai
invisível,/ na força do Espírito! - R.
No desenho.: na pintura original, o Corpo de Cristo é mesmo luminoso,
como que pairando triunfante sobre o negror da morte e do
pecado, no original, uma cruz negra dominando o fundo do
Corpo Glorioso do Senhor. Os Anjos celebram alegres!

A FALA DO ÍCONE - 111

A FALA DO ÍCONE - 11

Na manhã de domingo,/ Madalena, coitadinha,/ vem ao Sepulcro/ e o
encontra vazio!../ Nem ela nem Pedro,/ somente o Discípulo Amado,/
conclui NA FÉ:/ ELE RESSUSCITOU!!!- R.

O pecado de vocês,/ pôs em risco este projeto .. .I e então,/ Eu vim de junto
do Pai ,/ Cordeiro de Deus,/ para tirar o pecado do mundo! - R.

No desenho: estas cenas vêm lembradas nas figurinhas aos pés de
Jesus.

No desenho: na parte superior da Cruz; o tema da Hora, é central no
Evangelho de São João.
E não esquecer o galo:/lembra Pedro e Meu perdão;/lembra a vigilância/
contra as tramas do Maligno,/ e a orgulhosa presunção!- R.
No desenho: um pouco abaixo do joelho esquerdo de Jesus, à margem.
Minha boca está cerrada,/ porque já lhes dei/ a Palavra do Pai:/ Meus
olhos, os ouvidos,/ atentos à voz do Espírito,/ que fala pela Igreja em luta,/
e que Eu defendo/ junto ao Pai! - R.
No desenho: no desenho quase não se notam estes detalhes, muito bem
expressos no Ícone.
Tal forma de amar o mundo,/ somente Deus pode ter,/ Deus, Amor infinito,/ capaz de na Cruz morrer,/ para ATRAIR e UNIR/ quem quiser se
salvar!- R.

A FALA DO ÍCONE - IV
Com dor e aflição lhe digo:/ Minha Igreja ameaça ruir/ DESUNIR-SE!!!/
Restaure, restaure,/ a nossa Igreja,/ vivendo o nosso CREDO,/ ATRAINDO,/
UNINDO!- R.
Todo este Amor é divino,/ e por isso,/ sempre atual,/ sobretudo,/ pelo
MISTÉRIO EUCARÍSTICO,/ celebração universal/ da Igreja, lutando/ no
mundo,/ unida ao CORDEIRO,/ NA GLÓRIA!!!! - R.
Confira: No crucifixo você encontra todo o credo católico!

I
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Você é uma pessoa muito especial-

É por isso que este cumprimento lhe traz
ttma oração de paz
e a esperança de que seja abençoado
com as coisas mais alesres da vida.

feliz 'natal
'Próspero Ano 'novo
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Caratin a,l6/novembro/1994 .
Prezado Dr . Geraldo,
Cristo,nossa paz!
Sirvo-me deste para comunicar-lhe que recebi o seu li-'
vro,recentemente publicado,"A
Vida Substancial do Es~lrito~
ua o,pois,parabenizá-lo pe
la ri ueza espiritual de suas
páginas e , pela sua inteira fi
delidade a Igre j a.fico muito~
contente ao constatar ue >entre o nosso laicato , ha pes- •
soas que expoe m as suas id~i
as , fruto de sua viv ê ncia evan
gélica do dia-a-dia!
Com os meus agradecime n tos;
pela sua delicada dedicatÓriaJ
· dese j o-lhe e aos seus as mais
copiosas bên ãos divinas .
Com toda

·f'l&.~

• • • • •• •• •
Dom Héli
Bispo de

Páscoa 9
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Sonja Graf-Grãzer * Switzerland • Suisse • Suiza • Suíça* Return ofthe Geese (detail)
• Le retour des oies (détail) • El regreso de los gansos (detalle) • A volta dos gansos
(detalhe) .
For the well-being of the world's children * Pour Je bien-être des enfants du monde *
Por el bienestar de los niii.os dei mundo * Ha 6naro scex JleTeA MHpa * ~.mt!!W )LiXo
* Para o bem-estar das crianças do mundo.

unicef
United Nations Children's Fund

94070 Printed in Brazil 046IT

ORACION
Santa María, llena de la Presencia de Dios, durante los
días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad dei
Padre, y el Maligno nunca fue capaz de enredarte con sus
confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras
dificultades y, con toda sencillez y paciencia. nos diste
ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas.
Y, al quedarte para siempre como Madre nuestra. pones en
orden y haces más claros los lazos que nos unen al Seiior.
Santa María. Madre de Dios y Madre nuestra. Tú que con
corazón matemo desatas los nudos que entorpecen nuestra
vida, te pedimos que recibas en tus manos a ................. .
... ... ... .. ... .... y que lo libres de las ataduras y confusiones
con que lo hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu
gracia, por tu intercesi6n, con tu ejemplo, líbranos de todo
mal, Seiiora nuestra. y desata los nudos que impiden nos
unamos a Dios, para que, libres de toda confusi6n y error,
Lo hallemos en todas las cosas, tengamos en El puestos
nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros
hermanos . .:\i-nén.

lmagen de Nuestra Senora llamada
"Knotenlõserin" ("la que desata los
nudos"), en referenda a su mediación
maternal para resolver la marana de
nuestras dificultadas), que se venera
desde 1700 en la lglesia de St. Peter
am Perlach en Augsburg.
Ediciones Universidad del Salvador

"Eva, por su desobediencia, at6 el
nudo de la desgracia para el género
humano; en cambio María, por su obediencia, lo desat6".
(San Ireneo de Lyon, 202)
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Esteja em mim a alma de Maria para que
eu glorifique o Senhor.
Esteja em mim o espfrito de Maria para
que eu exulte em Deus, meu Salvador.
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t Geraldo do Espfrito Santo de Avila
112 Sul- Bloco K- Apto. 205
Telefone: 243-7405

Esplanada dos Ministérios
Bloco Q- Salas 505/506
Telefones: 224-9307-3124004
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JESUS Ê MINHA UIDA
Jesus é minha vi da, Meu bem e meu amor.
Amparo meu na 1i da, Meu bem e meu Senhor.
Que toda criatura, Venha hoje com voz pura,
Cantar o seu louvor: Jesus é meu amor!
Cantar o seu louvor: Jesus é meu amor!
O trono seu divino, Deixou o Criador.
Jesus se faz Menino, Jesus é meu amor 1
Nascendo em vil pobreza, De celestial riqueza:Me deu feliz penhor:Jesus é meu amor!
Do céu como hÓstia desce, Jesus é meu amor!
Na cruz por mim ·padece, Me faz um vencedor.
S~stento
da fraqueza, ~esus na santa mesa
da forças e vigor, _Jesus e meu amor!
0.-1 e.-1oz+ba4 /l.e4ponde/l.am o.-1 /Yiaf}o.-1: "ém Be..l..ém
da :Judeia, po/l.que a.-1.-1-Ün e.-1-ta e.-1CA.i..-to peA..o
P/l.o/.e:ta: {.:tu Be..l..ém,:te/1./l.a de :Judá,náo é.-1 de
modo a)..:;.um a men.o/1. en.-t/l.e M p//.incif!Cli-.-1
cidade4 de :Judá, fJ0/1.9f'-e de t i .-1ai/l.á um
ch.e/.e, que apMcen.-ta/l.a J.-1/l.ae../..,meu povo."
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(Mat 2,5-6)
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La R. Cappella della S. Sindone - Torino
(altare nel quale é custodita la S. Relíquia)
La R. Chapelle du S. Sualre - Turin (autel oü l'on garde la S. Relique)
The Royal Chapel of the H. Shroud - Turin (altar in which the H. Relic is kept)
Das K. Kapelle des Turiner Grabtuchs (Altar wohin der helige Reliquie bewahrt bleibt)
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ENTREI
, PARA ADORAR,
.
SAl PARA SERVIR. ·
Canteiro Central do Eixo Monumental
próximo ao Setor Militar Urbano

ORAÇÃO A SANTA MARIA
RAINHA DA PAZ
REZE CONOSCO

Santa Maria, Mãe de Deus, nós vos proclamamos a Rainha da
Paz, porque recebestes de Jesus o dom da Paz, quando no Cenáculo.
com os discípulos, recebestes o Espírito Santo. Sois de fato Rainha da
Paz, porque sempre cultivastes a bem aventurança de Jesus: Felizes
os que constroem a Paz, porque serão chamados Filhos de Deus.
Rogai ao Pai que nos envie, por meio de Jesus, o seu Espírito
de Paz. Que este nos ensine a obediência à lei de Deus, a adesão à sua
vontade, o amor aos innãos, base para que haja nas fanu1ias e na sociedade, o reino de justiça, de amor e paz que Jesus deseja.
Rogai a Jesus por mim, nesta hora difícil que atravesso. Alcançai de Jesus para mim este meu insistente pedido (Pausa. Fale com
Maria e peça a graça que deseja).
Sei que devo produzir frutos de vida e santidade. Devo ser
atuante na Igreja de Jesus. Procurarei trabalhar pelo reino de Jesus, na
sua Igreja. Buscarei sempre a minha conversão pessoal, pela oração,

pelo jejum, pela confissão mensal, para alcançar a paz
"Santa Maria, Rainha da Paz, rogai por nós.
(Dom Ávila- 25.06.92)

A todos os que a Divina Providência
colocou no caminho de meu serviço pastoral, peço que agradeçam comigo ao Senhor
Jesus, por ter-me feito participante de seu
Sacerdócio, e por me ter acompanhado
constantemente na doação de minha vida a
Ele para o bem de muitos.
A você que de algum modo participou
desta minha alegria, meu multo obrigado.
Na Graça e na Paz do Senhor,

o~~d~
Dom Juvenal Koriz C.SS.K.
*

12-10-1920 em Goiás-GO
em Goiânia-GO

1" 13-12-1994

DOM JUVeNAL RORIZ
MISSIONÁRIO REDENTORISTA
1 2 BISPO DE RUBIATABA - GO
ARCEBISPO EMÉRITO DE JUIZ DE FORA - MG

~"~J pae a eeJieUlBn!Jt"Jtéee~ a Jt61meJJa

dade

da

da

ml)t/e

lm~tla&

e61nt~61/a'' ( S&:ta~la).

As famílias Redentorista e Roriz
agradecem pela solidariedade por ocasião
do falecimento de D. Juvenal Roriz CSSR.

Que a Luz do Redentor Ressuscitado
brilhe em sua vida!

Goiânia, dezembro de 1994

