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DE BRAÇOS ABERTOS
PARA RECEBÊ-LOS!
Queridos devotos de Nossa Senhora
do Rocio, chegamos ao nosso ponto de
encontro! Todos os meses, nos encontraremos aqui para partilhar sobre os
trabalhos realizados na Casa de nossa
Mãe. Posso dizer que estou muito feliz com a missão que recebi: cuidar do
solo sagrado, santuário estadual. Começamos o ano novo cheio de projetos e
sonhos. E, claro, você participa de tudo
isso conosco.
Agradeço a carinhosa acolhida que
tive, tanto do povo de Paranaguá,
quanto dos devotos de todo o estado.
Quero agradecer também a fidelidade
dos Filhos da Senhora do Rocio. Sem
essa ajuda, nada do que sonhamos seria
possível. Obrigado por tudo o que fazem para ajudar o Santuário do Rocio
e Nossa Senhora do Rocio a se tornarem cada vez mais conhecidos. Quanto
mais pessoas conseguirmos unir, mais
poderemos levar a presença de Nossa
Senhora do Rocio aos lares e à vida de
muitos irmãos.
Estamos aqui, de braços abertos, para
recebê-los. Sejam sempre bem-vindos!
Organizem romarias, venham com suas
famílias e comunidades. Reservem um
tempo para estar no solo sagrado, na
Casa da Padroeira.
Desejo uma abençoada Quaresma!
Aproveitem para fortalecer a fé em Deus
e solidificar a perseverança na caminhada com Jesus e Nossa Senhora. Grande
abraço. Deus os abençoe!

Pe. Dirson Gonçalves, C.Ss.R

Reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio
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PRÉ-VESTIBULAR “CURSINHO SOLIDÁRIO”
SERÁ CONTINUADO EM 2019
Alunos do curso oferecido pelo Santuário do Rocio obtiveram bons resultados em vestibulares no último ano
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tório índice de aprovação dos alunos em
diversos vestibulares do município de Paranaguá e de cidades vizinhas.
Ele explica que o “Cursinho Solidário” é destinado a pessoas de baixa
renda, que não têm condições financeiras para custear um curso pré-vestibular convencional. Podem participar
pessoas de todas as idades, estudantes
oriundos da rede pública, que estejam
no último ano do ensino médio ou que
já tenham concluído o ciclo.
O material é oferecido gratuitamente
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O Santuário do Rocio anunciou a
continuidade do curso pré-vestibular
oferecido gratuitamente pela instituição. A deliberação ocorreu durante
reunião realizada entre a administração do templo, professores e colaboradores dos cursos profissionalizantes
promovidos pela Obra, no dia 21 de
janeiro, com o objetivo de discutir as
ações da Pastoral Social em 2019.
O administrador do Santuário do Rocio,
Adan Carlos Silva, enfatiza que, em 2018, o
Cursinho Solidário apresentou um satisfa-

ROCIO

Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio
Praça Thomás Sheehan, 211 - Rocio
Paranaguá / PR
(41) 3423-2020
(41) 98730-6701
santuariodorocio.com
facebook.com/santuario.nsdorocio
instagram.com/santuariodorocio

pelo Santuário do Rocio e as aulas são ministradas por professores de diversas áreas, que firmaram, mais uma vez, o generoso compromisso de realizar o trabalho
social de maneira totalmente voluntária.
A grade curricular do curso inclui disciplinas de exames vestibulares e das
provas do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). Além disso, os alunos
podem complementar os estudos com
apostilas, leituras, atividades de pesquisa e estudo, direcionadas e indicadas pelos professores.
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CF 2019 INCENTIVA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Instituída em 1964, a Campanha da Fraternidade acontece
em sintonia com o tempo da Quaresma e constitui uma forma autêntica de viver a caridade, isto é, o amor ao próximo. É
um verdadeiro apelo de conversão pessoal e comunitária por
meio de gestos fraternos.
A Campanha da Fraternidade 2019 traz o tema “Fraternidade e Políticas Públicas”. A Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil aponta que a CF 2019 busca estimular a participação
dos fiéis em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da
Doutrina Social da Igreja, para o fortalecimento da cidadania
e da consciência do bem comum, sinais de fraternidade.
Para ajudar a colocar em prática as propostas incentivadas,
foram produzidos diversos subsídios, como Texto Base, Círculos Bíblicos, Vigília Eucarística e Celebração da Misericórdia,
Celebração Ecumênica e Cartilha Fraternidade Viva, além de
material direcionado a jovens e educadores. Todos os subsídios estão disponíveis no site Edições CNBB.

Oração da Campanha da Fraternidade 2019

Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo
com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso Reino entre nós.
Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados,
nossos irmãos e irmãs com políticas públicas justas, e sejamos
construtores de uma sociedade humana e solidária.
O divino Espírito acenda em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno; a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do
“novo céu e da nova terra”.
Amém.

Benedito José Ferreira

INSTRUMENTO DE EVANGELIZAÇÃO,
INFORMATIVO MÃE DO ROCIO
CHEGA À 100ª EDIÇÃO
O Informativo Mãe do Rocio completa, neste mês de março
de 2019, a marca de 100 edições. Neste tempo especial, o
Santuário do Rocio e todos aqueles que preparam com amor
o boletim celebram a alegria de chegar até o lar dos devotos
de Nossa Senhora do Rocio, espalhados por todo o país, levando as bênçãos da Padroeira.
Além de ser um importante canal de comunicação com os
fiéis, o Informativo Mãe do Rocio é um verdadeiro instrumento
de evangelização. “O Informativo Mãe do Rocio surgiu do desejo de aproximar o Santuário do Rocio – lugar em que a Padroeira do Paraná escolheu por morada – e os devotos. E, desde a
sua idealização, tem alcançado com êxito esse propósito”, declara o reitor do Santuário do Rocio, padre Dirson Gonçalves.
Todos os meses, quem participa da Campanha Filhos da Senhora do Rocio é presenteado com o boletim, que divulga as atividades desenvolvidas pelo Santuário do Rocio, notícias, eventos
e novidades, além de assuntos inerentes à Igreja Católica.
No periódico, há também a seção Testemunho, espaço destinado àqueles que desejam partilhar as inúmeras bênçãos
recebidas pela poderosa intercessão da Santa do Rocio. Já a
Palavra Redentorista traz a mensagem especial do reitor, missionário redentorista, aos devotos.
Além da versão impressa, distribuída no Santuário do Rocio e
também pelos Correios, é possível consultar a versão online do
boletim, por meio do site santuariodorocio.com.

AGENDA

TESTEMUNHO
“Além de estar vindo ao Santuário agradecer por causa do meu neto e da minha filha, continuo pedindo pela saúde do meu neto. Minha filha não conseguia
engravidar, ela tinha problema de coração. Lutamos e ela conseguiu ficar grávida. Porém, meu neto nasceu com vários problemas. Hoje, ele já está com 5 anos
e já não usa mais as bombinhas de que necessitava.
E, os meus problemas, entreguei nas mãos de Nossa Senhora e consegui sair.
Enfrentei a perda de um filho, já fui desenganada por médicos, achei que não ia
viver mais e entrei no mundo das drogas. Faz 5 anos que eu venho acompanhando a festa, sou voluntária e faço tudo de coração. Toda
vez que eu venho, eu me emociono, porque já recebi
muitas e muitas graças. Só tenho a agradecer, com todo
amor e carinho, por tudo o que Ela já fez por mim.”

Sônia Maria

CAMPANHA

MARÇO 2019
TRÍDUO PELOS ROMEIROS
DIA 15 19h - Novena a Nossa Senhora
do Rocio

DIA 16 19h - Missa e Bênção dos
Voluntários de Romaria

DIA 17 Dia de Romaria

10h - Procissão do Manto de
Nossa Senhora do Rocio
11h30 - Missa dos Romeiros
16h - Consagração a Nossa
Senhora do Rocio na Gruta
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VIVÊNCIA DA CARIDADE:
ESTE É O GRANDE CONVITE DA QUARESMA!
A Igreja orienta sobre as condutas com as quais o tempo da Quaresma deve ser
vivido. Dentre todas as práticas propostas, a vivência da caridade ocupa um lugar
particular. Assim também afirma São Leão Magno, um dos maiores Papas da história: “Estes dias quaresmais nos convidam de maneira premente ao exercício da
caridade; se desejamos chegar à Páscoa santificados em nosso ser, devemos pôr
um interesse especialíssimo na aquisição desta virtude, que contém em si as demais
e cobre multidão de pecados”.
No Santuário do Rocio, a caridade é destacada com o exemplo dos devotos, Filhos da Senhora do Rocio, que, guiados por Maria, se dedicam sempre a ajudar o
próximo, segundo a Palavra de Deus: “Não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade” (1João 3,18).
O resultado desse amor fraterno vivido intensamente pode ser visto nas obras
evangelizadoras da Casa da Padroeira do Paraná. A caridade dos devotos, comprometidos com a Obra de Deus e com o amor a Nossa Senhora do Rocio, é sinal da
bênção divina para muitos outros.
Por isso, cada vez mais, o Santuário do Rocio precisa contar com a generosidade
e a fidelidade de pessoas capazes de manifestar o amor de Deus de forma concreta,
cultivando a virtude da caridade, com fervor, a cada novo dia.
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SERVIÇOS
FUNCIONAMENTO DO SANTUÁRIO
Diariamente – 7h às 18h
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
Segunda a sexta-feira – 8h às 18h
Sábado – 8h às 12h
HORÁRIOS DE MISSA
Segunda-feira
19h – Missa da Saudade e Bênção
das Velas
Quarta-feira
17h – Novena a Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro
Quinta-feira
18h e 20h – Missa do Santíssimo
Sacramento
Sexta-feira
15h – Novena a Nossa Senhora do Rocio
Sábado
19h – Missa com Bênção da Saúde
Domingo
8h30 – Missa da Comunidade
11h30 – Missa com Bênção dos
Peregrinos
19h – Missa com Bênção da Família

