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Apresentação do Senhor ao templo
Quarenta dias após a Festa do Natal, dia 2 de fevereiro,
a Igreja celebra a Festa da Apresentação do Senhor ao
Templo.
Assim axpressa-se São Lucas (2,22-23): Concluídos os
dias de sua purificação segundo a lei de Moisés, levaramno para o apresentar ao Senhor. Conforme está escrito na
lei do Senhor, “todo primogênito do sexo masculino será
consagrado ao Senhor” (Ex13, 2).
Cumpre-se a profecia de Malaquias: “Vou mandar
meu mensageiro para preparar o meu caminho e
imediatamente virá ao seu tempo o Senhor que buscais,
o anjo da aliança que desejais,... ele é como o fogo do
fundidor, como a lixívia dos lavadeiros, ...purificará os
filhos de Levi e os refinará como se refinam o ouro e a prata;
Então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão
as ofertas como convém. Essa profecia cumpre-se com a
vida de Jesus. Ele entrou no templo para purificá-lo. Ele
pronunciou um “basta” à religião das práticas de ritos
puramente exteriores e introduziu a religião do coração;
do culto agradável a Deus em Espírito e verdade.
A apresentação de Jesus ao templo não é propriamente

um mistério gozoso, mas doloroso. Maria “apresenta” a
Deus o filho Jesus, “oferece-o” a Deus. Ora, toda oferta é
uma renúncia, começa assim o mistério do seu sofrimento
que atingirá o cume aos pés da cruz. A cruz é a espada que
transpassará a sua alma.
Todo primogênito judeu era o sinal permanente e o
memorial cotidiano da “libertação” da grande escravidão:
Os primogênitos no Egito haviam sido separados. Jesus,
porém, o primogênito por excelência, não será poupado,
mas o seu sangue trará a nova e definitiva libertação.
O gesto de Maria, que “oferece”, se traduz em gesto
litúrgico em cada Eucaristia. Quando o pão e o vinho,
frutos da terra e trabalho humano, vos são retidos como
corpo e sangue de Cristo, nós também
estamos na paz do Senhor, pois
contemplamos sua salvação e vivemos
à espera de sua “vinda”.
Dom Ângelo Pignoli
Bispo Diocesano de Quixadá-CE

Família é tema da Festa
da Rainha do Sertão
O Santuário de Nossa Senhora Imaculada
Rainha do Sertão e a Diocese de Quixadá (CE)
celebram a Festa em louvor á Nossa Senhora
Imaculada Rainha do Sertão com o tema:
“Família Santuário de Vida”.
Confira a programação da festa (de 1 a 11 de
fevereiro de 2014)

• Dia 1º – Missa de abertura da festa
• Dia 2 – Missa dos enfermos
• De 2 a 10 – Novenario
• Dia 11 – Solenidade da Rainha do Sertão
Localizado na Serra do Urucum, em Quixadá,
o Santuário recebe, durante todo o período
festivo, muitos fiéis que vêm ao encontro da
Mãe de Jesus, em busca de animar sua fé,
fortalecer o vínculo com a Igreja, reconciliar-se
com Deus e com os irmãos.
Padre David Peter, cmop
Reitor do Santuário

Testemunho
Tenho 28 anos, sou casada há 11 anos e
tenho dois filhos. Em 2011, passei uns
cinco meses tentando engravidar. Mas,
decorrente a esses meses, aconteceu
uma perda muito grande na minha
família. Meu irmão veio a falecer
em um acidente de moto, fiquei
sem chão, mais ao mesmo tempo
busquei o conforto na casa de Nossa
Senhora. Eu e meu esposo íamos todos
os domingos ao Santuário e sempre
encontrávamos os irmãos, pedíamos que
rezassem por nós, porque naquele momento
estávamos precisando de muita força. Pedi a Deus que
em nenhum momento ele me abandonasse e ele não
abandonou. Foi então, que com 11 dias de falecimento
do meu irmão, veio à graça de Deus em nossas vidas eu
estava grávida. Minha gestação foi muito complicada,

tive vários problemas. Quando foi no dia do
nascimento de Maria Eduarda, entreguei a
Deus e a Nossa Senhora para que fosse feita
a vontade deles. No dia quinze de março
de 2012, a Maria nasceu às seis horas
da noite. Eu digo sempre que desde a
concepção ela foi a resposta de Deus
em nossas vidas. Era Ele nos afirmando
a sua presença, de que estaria conosco
na alegria e na tristeza . Hoje, minha
filha tem um ano e oito meses, e é muito
saudável. Um presente de Deus e Nossa Senhora,
e eu só continuo a agradecer todos os domingos no
Santuário. Agradeço a Nossa Senhora Rainha do Sertão por
esta graça, e esta benção maravilhosa que é ter a minha família.

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

Aderlania Camurça dos Santos

Agenda do Ano
01/02, às 18h – Abertura das
Festividades com a Carreata Mariana

18/04, 6h – Via Sacra dramatizada,
saindo da 1ª Estação da Via Sacra

02 a 10/02 – Novenário da Rainha do
Sertão

23 a 25/05 – III Congresso Mariano
Eucarístico para Casais

02/02, às 9h – Celebração Eucarística
para os Idosos e Enfermos

25/05 – Solene Coroação de Nossa
Senhora

11/02 – Solenidade da Rainha do Sertão
Santa Missas (às 7h, 9h,11h, 15h e 17h)

22 a 24/08 – “II Festival dos Jovens”
Encontro Para Jovens

01 a 04/03 – “V I Alegra-te” Retiro
aberto de Carnaval

12/10 – Cenáculo com Maria

11 a 13/04 – “I Festival dos Jovens”
Encontro para Jovens

12 a 14/12 – Retiro de Natal
31/12 – Vigília de Ano Novo

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!

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

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.

Nome:
Cep:				Endereço:
Complemento:							
Cidade: 				
Masc: 		

Fem: 		

			
Data Nasc:				

E-mail:
Tel: 			

Bairro:						

Cel:

Estado:
CPF:

