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PRÊMIO SURPRESA
Atenção crianças; O Mensageiro Paroquial, de Setembro - 
Outubro continua com o brinde surpresa. Para participar basta 
preencher corretamente as cruzadas ao lado, Colocar seu nome 
e telefone, inserir na urna que estará disponível na secretaria da 
Paróquia e torcer para ser sorteado. O sorteio acontece no dia 01 
de Novembro, domingo após a Missa das 09 horas. Participem...

NOME : 

TELEFONE:

O vencedor do prêmio surpresa 
do último jornal foi o jovem 
Pedro Bueno da Silva  da nossa 
comunidade. A ele e todos que 
participaram fica os nossos 
agradecimentos e continuem 
participando...

A paroquiana Estela Araújo 
de Castro tem um hobby 
relacionado à fé: Uma coleção 
de Nossa Senhoras. Ela que 
sempre foi devota, quando 
jovem fez parte da Associação 
Religiosa Filhas de Maria. 
“Certa vez, ainda muito moça, 
ganhei de uma amiga, que até 
hoje tenho em meu coração, 
Maria Rita Sampaio Sans, um 
livreto com uma novena a Nossa 
Senhora do Sagrado Coração. 
Fiz estas orações muitas vezes 
e alcancei inúmeras graças por 
sua intercessão. Desde então 
procurei divulgá-la sempre 
que podia e o faço até hoje”, 
comentou ela em relação à 
fé. Já sobre a coleção, Estela 
explicou que começou no ano 
de 2000. “Como devota de 
Nossa Senhora, visitava, o 
que faço até hoje, a Basílica 
de Aparecida anualmente 
com a minha família. Numa 
dessas viagens adquiri uma 
imagem de Nossa Senhora das 
Graças, que é feita de material 
fosforescente, que quando no 
escuro se destaca. Foi A minha 
primeira aquisição. Até então, 
não pensava em colecionar 
imagens de Nossa Senhora 
nos seus mais diversos títulos”. 
Por incentivo, a coleção foi 
iniciada e a primeira estante 
f icou pequena. A atual é 
presente dos fi lhos. “Em outra 
visita a Aparecida, adquiri 
outras imagens diferentes e 
por incentivo do meu marido, 
Jarbas de Castro, hoje falecido, 
passei a colecioná-las. Cada 
vez que via uma imagem 
diferente de Nossa Senhora, eu 
procurava adquiri-la. Preferia 
as de tamanho menor e 
também as mais bonitinhas, as 
mais bem esculpidas, feitas de 
resina, que são mais delicadas. 
Assim foi aumentando a minha 

coleção até que meus fi lhos me 
presentearam com este móvel 
onde elas fi cam protegidas de 
queda, poeira ou deterioração. 
Há 12 anos contrai uma doença 
(hepatite C), que me desgastou 
muito. Além de muito tratamento 
médico, recorri mais uma vez 
a Nossa Senhora do Sagrado 
Coração. Hoje, graças a Deus 
e a Ela estou curada”. No total, 
são 78 imagens, várias vindas 
de outros países, como Portugal, 
Espanha, Itália, Terra Santa e 
do Brasil, com padroeiras de 

estados como Pará, Paraná, 
Minas Gerais, Goiás, São Paulo, 
entre outros. “Algumas imagens 
ganhei-as de pessoas amigas 
que, sabendo dessa minha 
intenção, presentearam-me 
com as que ainda não possuía. 
Chegam a me perguntar se 
tenho tal Nossa Senhora, pois 
muitas vezes devem agradecê-
la e eu digo que essa já faz 
parte desse meu tesouro. Se 
me perguntam qual eu mais 
aprecio, digo que amo a todas 
igualmente, pois é a mesma 

Maria Mãe de Deus e Nossa 
Mãe. Porém, quando me sinto 
necessitada, prostro-me aos 
seus pés, olho as uma a uma, 
acho-as belíssimas e me sinto 
confortada, amparada e sobre 
tudo amada. Meu olhar se fi xa 
mais na imagem de Nossa 
Senhora do Sagrado Coração 
e reforço meus agradecimentos 
e meus pedidos”, falou. Estela 
recordou que a imagem de 
Nossa Senhora do Sagrado 
Coração foi uma das ultimas 
que comprou, por não tê-la 
encontrado antes. “Mas já havia 
ganho de um casal amigo uma 
estampa d’Ela muito bonita e 
que acompanha uma oração 
igualmente linda. Eu diria que 
Maria sabe tocar cada um de 
seus fi lhos de um jeito especial 
e individual. Tenho convicção 
de que esta minha coleção foi 
sua forma de tocar-me também”, 
finalizou. Entre as imagens 
que tem com títulos menos 
conhecidos, Estela destaca: 
Nossa Senhora da Cabeça; da 
Oferta; da Expectação pó do Ó; 
Virgem Peregrina; das Neves; 
da Lactação ou do Leite; de 
Nazaré; do Belé; do Sameiro; 
do Divino Amor; de La Salete; 
o Desterro; do Bom Parto; dos 
Anjos; da Guia; dos Prazeres; 

d’Ajuda; da Abadia; da Vitória; 
dos Remédios; de Loreto; do 
Silêncio; da Divina Providência; 
da Defesa; de Caravagio; 
da Consolação; de Monte 
Serrat e da Gloria.  Já entre 
as que almeja, estão a de 
Nossa senhora Divina Pastora; 
d’Achiropita; da Caridade; 
do Pilar. Do Rocio; de Todos 
os Povos; da Visitação; das 
Lagrimas e da Lapa. Nossa 
Mãe recebe nomes ou títulos 
e m função de lugares onde 
teria aparecido (de Fátima, 
de Lourdes), de graças que 
tenha concedido (das Graças), 
de locais onde é padroeira 
(Aparecida), de graças que 
necessitamos (da Boa Viagem) 
e até nomes que queiramos 
dar em função de nossas 
necessidades. É a Santa 
que mais recebe nomes em 
toda a Igreja Católica. Hoje 
existe mais de 1100 nomes 
conhecidos .

nossa senhora, uma coleÇÃo de fÉ

Carolina Penatti


