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EPIFANIA:
manifestação do Senhor
Logo após a celebração do Natal de nosso Senhor Jesus
Cristo, a festa da Sagrada Família e de Santíssima Maria
Mãe de Deus, a Igreja nos apresenta a festa da Epifania,
ou da manifestação do Senhor. Está totalmente radicada
no Natal, porque a Luz do Messias prometido há séculos
pelos patriarcas e profetas se tornou realidade visível e
palpável pelos homens e entre os homens.
São Paulo, iluminando o sentido desta festa importante,
assim se expressa na carta aos Efésios: “Sabeis da graça
da revelação que me foi dada a vosso respeito, que
às gerações e aos homens do passado não foi dada a
conhecer, como foi revelado agora a nós, seus santos
apóstolos e profetas no Espírito” Ef 3,2-6).
A grande revelação e manifestação a que se refere o
apóstolo Paulo está relacionada com a luz potente de
Cristo, que convoca a todos: judeus e gentios, os de perto
e os de longe para serem cordeiros e membros do mesmo
corpo; coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por

meio do evangelho.
Assim devemos entender o texto evangélico segundo
São Mateus ao falar dos magos, que guiados pela estrela,
são conduzidos a contemplar o mistério do Deus de amor,
que manifesta o seu poder numa criança recém-nascida.
Meu irmão e minha irmã, o Deus da luz e da vida está
conosco e permanecerá todos os dias até a consumação
dos séculos conosco. Ele nos atrai para si. Não se esqueça
de buscá-lo porque dele vem toda a segurança!

Dom Ângelo Pignoli
Bispo Diocesano de Quixadá-CE

Com Santa Maria Mãe de Deus,
Feliz Ano Novo!
Iniciamos o mês de janeiro e o Ano
Novo celebrando a Solenidade de Santa
Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora
ganhou este título após as conclusões de
dois Concílios realizados pela Igreja: o de
Nicéia (ano 325) e o de Constantinopla
(ano 381), que definiram o mistério
de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e
verdadeiro Homem.
No mesmo século IV, Santo Atanásio,
então o bispo, já ensinava que “A
natureza que Jesus Cristo recebeu
de Maria era uma natureza humana.
Segundo a divina escritura, o corpo
do Senhor era um corpo verdadeiro,
porque era um corpo idêntico ao
nosso”. Comparando este mistério da
encarnação, no qual o verbo assumiu
a condição da nossa humanidade, e
a realidade de que nada mudou na
Trindade Santa, pois a Igreja proclama

um único Deus no Pai e no Verbo,
podemos concluir que a Santíssima
Virgem é a Mãe de Deus.
Mas, foi no terceiro Concílio
Ecumênico (ano 431) que essa tese
se consolidou com a Virgem de
Nazaré sendo declarada Santa Maria,
a Mãe de Deus. Mesmo que muitas
pessoas não compreendam, a Sagrada
Escritura afirma que Jesus Cristo é
verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
duas naturezas – humana e divina – e
não duas pessoas.
Com especial devoção e uma fé
esclarecida, peçamos à Santa Mãe de
Deus abençoe as nossas famílias com
um Feliz Ano Novo!
Padre David Peter, cmop
Reitor do Santuário

Casamentos no
Santuário
Rainha do Sertão
Casamento não é simplesmente
aquele em que duas pessoas se unem.
Mas, é aquele que está fundamentado
na unidade, colaboração, obediência,
empenho, fé, e sentimento verdadeiro.
E essa unidade começa com a
imensurável e imerecível Graça de
Jesus Cristo.
E você pode celebrar seu sacramento
do matrimonio, segundo o plano Deus,
aqui no Santuário de Nossa Senhora
Imaculada Rainha do Sertão.
Para mais informações, entre em
contato conosco pelo fone (88) 3412-1373
Venha fazer desta união, um
momento inesquecível e abençoado!

Testemunho

Testemunho

Meu nome é Carlos Alan Pinheiro, tenho dois filhos e, há um mês, o
medico descobriu que minha filha Vitória de seis anos tem um cisto na
garganta.
Imediatamente, pedi a Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão
que intercedesse junto a Deus que eu pudesse alcançar a graça da cura
da minha filha, independente de médico, independente de remédios.
Nós a levamos ao médico em Fortaleza, e ele pediu que fosse feito um
ultrassom que deveríamos voltar para apresentá-lo a um especialista.
Mas, pela graça de Deus, mesmo com minha pouca fé, observamos no
exame de Vitória, que realmente o cisto havia desaparecido.
Então, fui pagar a promessa que fiz, de assistir uma missa no Santuário.
Saí do centro de Quixadá caminhando a pé, às 15h, e chegei às 17h19 e,
por isso, não consegui participar da missa desde o início, mas deu tempo
de ouvir a homilia do Dom Ângelo.
A partir daquele dia, sou devoto de Nossa Senhora Imaculada Rainha
do Sertão e tento divulgar o Santuário e seu nome para muitas pessoas.
Eu fico muito feliz por ter alcançado esta graça e espero que as pessoas
se voltem mais a Deus, se voltem mais para este Santuário, que é um
local santo.

Envie seu testemunho com foto para:
Santuário Rainha do Sertão - Serra do Urucum, Quixadá - CE
Tel.: 88 3412-1373 - Caixa postal 15
CEP 63900-000

Campanha Amigos do Santuário
Vamos ampliar a nossa família de fé!
Convide mais devotos para esse projeto de amor!

Unidos a Maria, agraciados por Deus!
Santuário Rainha do Sertão
Serra do Urucum, Quixadá - CE
Tel.: 88 3412-1373 | 88 9689-1188
Caixa postal 15 | CEP 63900-000
Facebook:
santuário imaculada rainha do sertão
Skype:
santuariorainhadosertao95

www.santuariorainhadosertao.com.br

Programação Semanal
do Santuário
De segunda a sexta-feira, às 17h –
Santa Missa (exceto terça-feira)
Sábado, às 11h e 17h – Santa Missa e
às 18h – Oração das Vésperas
Domingo
9h30 – Oração do Terço meditado
10h00 – Adoração ao Santíssimo
Sacramento
10h20 – Catequese
10h40 – Acolhida das Romarias
11h00 – Santa Missa do Romeiro
16h00 – Oração das Vésperas Solene
com a benção do Santíssimo
17h00 – Santa Missa

RádioWeb do Santuário
Acompanhe diariamente a
Santa Missa no nosso site

www.santuariorainhadosertao.com.br

Avisos
Festa da Rainha do Sertão
dia 11 de fevereiro

Tema: “Família, Santuário da Vida”
Novenário de 2 a 10 de fevereiro.

Expediente

1º Sábado do mês: das 21h00 às
24h00 – Vigília noturna
- Todo dia 11 a Santa Missa é celebrada
nas intenções dos Amigos do Santuário

Casa de Retiros
Rainha do Sertão
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Confissões
Domingo: 9h00 às 12h00, nos
Confessionários do Santuário
Durante a semana: Agendar na
Comunidade Oásis da Paz (88) 3412-1373
O Santíssimo Sacramento permanece
exposto diariamente no Santuário e o
horário para visitação é das 6h30 às 18h00.
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Intenções de missa

Deixe aqui o seu pedido de oração. Levaremos ao altar de Nossa Senhora Rainha do Sertão.

Ficha de cadastro
Convite um amigo para fazer parte da família de Nossa Senhora Rainha do Sertão.
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