
MATÉRIA 
ESPECIAL Pág.3

PASTORAIS E 
MOVIMENTOS Pág.6

HISTÓRIA DOS
PÁROCOS Pág.7

60 anos 
Paróquia da Nossa 

Senhora das Graças

JULHO 2018

DAS GRAÇAS
INFORMATIVO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA

Ano 1 . nº 1

Edição Especial



Das Graças Julho 2018

ED
IT

O
RI

AL

2

Pe. Enivaldo João de Oliveira, Sch.P

A Graça de 
Celebrar 60 anos 
Paróquia da 
Nossa Senhora 
das Graças

Irmãos e irmãs, Graça e Paz!
Estamos celebrando os 60 anos de existência 

da nossa Paróquia Nossa Senhora das Graças. 
São 60 anos de história, de evangelização e 
serviço em busca da construção do Reino 
de Deus. Essa porção da Igreja Particular de 
Governador Valadares, por meio de inúmeras 
pessoas dedicadas, construiu uma paróquia 
comprometida com a vida das crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Dedicou-
se, de maneira especial, às realidades dos que 
mais necessitam, integrando Evangelho e Vida, 
Fé e Cultura, conforme o carisma de São José de 
Calasanz, fundador do Escolápios, outorgado à 
Igreja e plasmado nessa Paróquia, por meio dos 
escolápios que aqui dedicaram suas vidas por 
cerca de 45 anos.

É tempo de render Graças a Deus e à Mãe de 
Deus por tudo e por todos. Graças à Paróquia 
Nossa Senhora das Graças pelo comprometi-
mento e construção do Reino de Deus. Graças a 
todos os evangelizadores, ao Pe. Mateus, nosso 

primeiro pároco, ao Pe. Eulálio Lafuente, primeiro 
pároco escolápio, e a todos os escolápios que 
contribuíram nessa evangelização como pároco, 
vigários ou, simplesmente, em uso de Ordem. 
Graças a todos os agentes pastorais que dedica-
ram incontáveis horas de seus preciosos tempos, 
destacando aqui as pastorais e grupos que estão 
presentes desde a origem, tais como Apostolado 
da Oração, Legião de Maria, Vicentinos, Grupo 
Gente Nova (GGN), hoje Itaka Escolapios.

É tempo de agradecer! Graças! Graças! Gra-
ças a todos/as. Que Deus retribua sempre com 
copiosas bênçãos.

Neste ano de Graça, queremos contar com a 
graça de mais um instrumento de evangeliza-
ção. Chega, em nossas mãos, o primeiro número 
do informativo “Paróquia Nossa Senhora DAS 
GRAÇAS”. Neste, oferecemos a todos vocês um 
resumo da história da nossa Paróquia ao longo 
desses 60 anos. Uma história recheada de suces-
sos, de comprometimentos de inúmeras pessoas 
de boa vontade que dedicaram grande parte de 
seus tempos e serviços em prol da evangeliza-
ção de crianças, jovens e adultos, construindo 
o Reino de Deus.

Além desse resumo histórico, dedicamos uma 
especial atenção aos grupos e Movimentos que 
fazem parte dessa história desde a origem da 
Paróquia. Destacamos a Legião de Maria que 
caminha junto à Paróquia, sustentando, caris-
maticamente, o caráter mariano da nossa Paró-
quia sob o título de Nossa Senhora das Graças. 
O Apostolado da oração que acompanha e sus-
tenta toda a nossa Igreja com as suas orações 
e seus valiosos serviços em prol dessa pequena 
parcela do Povo de Deus da amada Diocese de 
Governador Valadares. Os vicentinos que, ao 
longo de todo esse tempo, se empenharam para 
servir ao Povo de Deus no serviço da Caridade. 
Ao antigo GGN que, desde a sua criação pelo ines-
quecível Padre Eulálio, dedicou valioso serviço às 
crianças, adolescentes e jovens, e hoje, dedica, 
por meio de Itaka - Escolápios que assumiu essa 
ação escolápia. E por fim, um espaço dedicado 
aos vários padres que serviram a essa paróquia 
como párocos.

Esperamos que este informativo seja, de fato, 
mais um instrumento de evangelização em nos-
sas mãos. Fica o nosso abraço com carinho e 
afeto. Que Deus os abençoe abundantemente 
sob a invocação de Nossa Senhora das Graças.
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Fundada oficialmente no ano de 1958, a Pa-
róquia Nossa Senhora das Graças completa 60 
anos de caminhada pastoral evangelizando a 
todos e se dedicando especialmente às crianças, 
adolescentes e jovens. 

Antes de sua fundação oficial, histórias de 
ações pastorais já se faziam presentes nessa 
paróquia. Em 1956, o padre espiritano Geraldo 
Hogervorst (pároco), responsável pelas paró-
quias centrais da cidade de Governador Valadares, 
onde se incluía a comunidade Nossa Senhora 
das Graças, inicia seus trabalhos pastorais, 
juntamente com os religiosos: Pe. João Verbeck, 
Pe. Arnaldo Van denGikof, Pe. Henrique Gerardts, 
Pe. Mateus Verbeyden Pe. Hermano Donker e 
Pe. Teodoro Grondt.

Padre Henrique Gerardts era quem estava mais 
diretamente responsável da atual comunidade 
de Nossa Senhora das Graças e transformou 
a pequena capela que havia na Avenida Minas 
Gerais em outra maior.
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História

TELE ENTREGA: 

3271-8847 



Das Graças Julho 2018

ES
PE

CI
AL

4

O padre Mateus Verbeyden foi o primeiro pároco quando 
essa comunidade tornou-se paróquia Nossa Senhora das 
Graças. Uma das marcas de sua passagem pela paróquia 
é a organização de uma sopa, para ajudar na alimentação 
de muitas famílias no entorno do bairro Carapina. O local 
denominado “creche do Pe. Mateus” e depois a Escola de 
Pré-Escolar Pe. José Luís Tadeu (escolápio que morava no 
Colégio Ibituruna e que faleceu no ano 1981) ficava onde 
hoje se encontra a comunidade Bom Pastor. 

Quando o Pe. Mateus completou 60 anos, em 1973, resol-
veu deixar a paróquia, insistindo para que os escolápios a 
assumissem, pois a presença deles na paróquia era muito 
marcante, não só pelo trabalho do Pe. Eulálio no Morro do 
Carapina, onde fundou o Grupo Gente Nova (GGN), mas 
também pelo serviço que o Pe. Teodoro Araiz prestava 
à paróquia no âmbito educacional à frente do GOT, onde 
atuava também como professor o Pe. José Luís Tadeu. 

O Bispo Dom Hermínio Malzone Hugo ofereceu a paró-
quia aos Padres Escolápios, e estes tomaram a decisão de 
assumi-la no dia 1º de janeiro de 1974, no Capítulo Vice-Pro-
vincial (Reunião principal dos Padres Escolápios no Brasil, 
que acontecia a cada três anos e hoje, a cada quatro anos). 

O Pe. Eulálio Lafuente, que era também o diretor do Colégio 
Presidente Médici, foi o primeiro pároco escolápio, nomeado 
no ano de 1974. Com ele, mais dois padres trabalhavam na 
paróquia: Jésus Guergué e José Félix Queiroga.

Pe. Eulálio Lafuente, preocupado com a educação, co-
laborou para a criação de escolas públicas. Hoje, a região 
da paróquia conta com a Escola Municipal Padre Eulálio 
Lafuente, bem como, a Escola José Luis Tadeu que, atual-
mente, funciona no Centro Social de Itaka Escolápios. Até 
o ano 2004, funcionou, na Comunidade de Santa Efigênia, a 
Escola Estadual José de Serra Lima e a escola municipal de 
Educação Infantil. Também na Comunidade de Esperança, 
anexo à Escola Estadual Abílio Pato, havia vários módulos 
de pré-escolar até o ano 1996.

Os padres Escolápios iniciaram a organização das ativi-
dades pastorais e catequéticas na paróquia. A preparação 
para o Sacramento do Batismo era precedida de quatro 
encontros para pais e padrinhos e, para o Sacramento da 
Primeira Comunhão, a preparação era de um ano. 

Pe. William Brini publicou vários livros de uso catequético 
para catequistas e catequizandos de Primeira Comunhão e 
Crisma. Pe. Jésus também publicou, pela editora Paulinas, 
dois volumes para as turmas de Crisma.

No ano de 1989, padre Alberto foi designado diretor do 
Colégio São Miguel Arcanjo dos Padres Escolápios em 
Belo Horizonte e, em fevereiro desse ano, Pe. Carmelo, que 
chegara à cidade, é nomeado pároco. Com a chegada do 
Pe. Carmelo, inicia-se uma nova fase de crescimento pas-
toral com cursos de formação para catequistas e agentes 
de pastorais. 

Nessa época, nasce a “Sopa Santa Catarina”, organizada 

pelas conferências dos vicentinos, com o intuito de oferecer 
alimentação gratuita às crianças e adultos. Semente de 
uma das maiores iniciativas sociais da paróquia, surgem 
atividades diversas onde funcionava o Centro de Apoio ao 
Menor São José de Calasanz. Hoje, o Centro Social Itaka 
Social tem sede no bairro Santa Helena ao lado da comu-
nidade São José de Calasanz. 

Entre os anos de 1950 e 1990, nascem as dez comu-
nidade paroquiais. Assim, nos anos 1950, construíram a 
capela (chamada de “igrejinha”), onde hoje está situada 
a Igreja Matriz. Para o nome da Igreja, foi escolhido o de 
Nossa Senhora das Graças, por ser comum as pessoas 
rezarem o terço nas residências em torno do quadro com 
essa imagem. 

Em seguida, nasce, no alto do bairro Carapina, a Comu-
nidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem sua 
conferência de vicentinos celebrando, no dia 14 de setembro 
de 2018, 60 anos de fundação. 

A Comunidade Bom Pastor, nasceu na década de 1960, 
também no bairro Carapina, na área próxima à linha do 
trem da Vale.  Surgiram, nos anos 1970, as comunidades 
Nossa Senhora da Boa Esperança e Santa Efigênia nos 
bairros que levam o seu nome. As comunidades sempre 
contaram com lideranças significativas, bem preparadas 
e com forte compromisso com a Igreja. 

As comunidades Cristo Redentor e Santa Rosa de Lima 
(hoje, paróquias) foram formadas também nos anos de 1970, 
nos bairros Grã Duquesa, Morada do Vale, Santo Agostinho 
e Vale Verde. Anteriormente, as celebrações aconteciam 
nas casas dos moradores. 

A Comunidade São José de Calasanz nasceu nos anos 
1990, a partir de uma cisão da Comunidade de Santa He-
lena. Foi uma decisão dos próprios agentes de pastoral, 
para atender, melhor pastoralmente, uma área do bairro 
de Santa Helena que estava crescendo e ficava distante 
do templo. O nome da nova comunidade foi escolhido em 
homenagem ao Fundador das Escolas Pias. 

Ainda nos anos 1990, nasce a comunidade caçula no 
alto do morro Querosene, comunidade Nossa Senhora da 
Conceição. O bairro tem poucos habitantes, possibilitando 
uma relação humana e cristã mais próxima entre os fiéis 
dessa comunidade.

No final do ano 1993, o Pe. Carmelo Marañón voltou a 
Espanha, Pe. Willian Brini foi transferido para diocese de 
Santo Amaro, em São Paulo, e Pe. Xabier Galarza, designado 
para a cidade, assumiu como pároco. 

Em janeiro do ano 1994, o Pe. Fernando Aguinaga se 
incorporou à comunidade religiosa dos padres Escolápios, 
chamada comunidade Santa Doroteia. 

No ano de 1996, Pe. Afonso López Rifa que residia, por 
anos, em Belo Horizonte, se instalou na paróquia Nossa 
Senhora, à frente das pastorais da Saúde, da Construção, 
Batismo e tantas outras.

História
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do voluntariado. Dessa forma, a paróquia, como mãe, gera outras três paróquias: em 09 de Outubro de 1999, desmembram 
as Paróquias Cristo Redentor e Santa Rosa de Lima e, em 2011, a Paróquia Santa Helena.

Hoje são sete comunidades que compõem a paróquia Nossa Senhora das Graças: Bom Pastor, Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Boa Esperança, São José de Calasanz 
e Nossa Senhora da Conceição. 

Comunidades
da Paróquia 

Bom Pastor

Paróquia Santa Rosa de Lima

Nossa Senhora das GraçasSanta EfigêniaNossa Senhora do Perpétuo Socorro

Paróquia Cristo Redentor

São José de Calasanz Nossa Senhora da Boa Esperança Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Santa Helena
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1  GRUPO GENTE NOVA (GGN)

O Grupo Gente Nova (GGN) foi fundando no dia 10 de 
maio de 1963, por iniciativa do Padre Eulálio e dos alu-
nos do Colégio Ibituruna, tendo como objetivo atender as 
necessidades materiais, educativas e pastorais do bairro 
Carapina. O trabalho era bastante amplo: realizavam visitas 
e cadastro das famílias, trabalhavam na educação e geração 
de renda, ofereciam palestras sobre diversos temas, eram 
responsáveis pela catequese e formação de catequistas, 
participavam na construção da escola, da chegada ao bairro 
da água, da luz, das ruas e das escadas.

O GGN – é uma entidade civil de Assistência Social, com 
personalidade jurídica e estatutos próprios, que tem como 
finalidade principal “planificar e executar programas de 
proteção e socioeducativos destinados prioritariamente  
à população infanto-juvenil.” 

Desde a sua criação, o GGN trabalhou diretamente com 
a população dos bairros Querosene, Carapina e Sta. Helena, 
que formam parte do Bairro N. Sra. Das Graças. Nesse 
trabalho, foi possível conhecer a realidade onde estavam 
inseridas as famílias, apontando e desenvolvendo progra-
mas sociais destinados a crianças, adolescentes, bem como, 
famílias de baixa renda. Por muitos anos, as atividades eram 
realizadas no espaço da Sopa Santa Catarina, em parceira 
com os Vicentinos, e outras atividades eram desenvolvidas 
nas salas da Igreja N. Sra. Das Graças. 

No ano de 1993, Pe. Manolo, na mesma linha do projeto, 
fundou o Centro de Apoio ao Menor, com atividades nas 
comunidades do Carapina, Santa Efigênia, Santa Helena e 
Querosene. Com as obras da construção do Centro Social 
Itaka-Escolápios, em 2006, ao lado da comunidade São 
José de Calasanz, passam a ser desenvolvidos cursos 
profissionalizantes e de alfabetização que duram até o 
presente momento. 

2  LEGIÃO DE MARIA

“Toda a história da Legião de Maria é um maravilhoso 
testemunho de fé: fé na onipotência de Deus, fé na força 
da oração a Maria”. Frank Duff

A Legião de Maria nasceu em 1921, na Irlanda, por iniciati-
va de um pequeno grupo guiado por Frank Duff, funcionário 
do Ministério das Finanças e, depois, Secretário particular 
do Ministério da Defesa irlandês.

O primeiro grupo de Legião de Maria da paróquia Nossa 
Senhora das Graças surgiu em janeiro de 1961, na comu-
nidade Santa Helena. Os(as) legionários(as), como assim 
são chamados, se enraízam numa espiritualidade mariana, 
para ajudar e evangelizar os mais necessitados, registrando 
todas as suas atividades. 

Através de seu apostolado com as visitas sigilosas, os 
legionários convidaram muitos dos agentes que fizeram e 
fazem parte das pastorais na paróquia Nossa Senhora das 
Graças. Hoje são quatro grupos na paróquia se reunindo 
semanalmente, oferecendo suporte as todas as pastorais 
e comunidades, com oração contínua e específica.

Parabéns aos legionários(as), que, levam a tantos irmãos 
e irmãs a alegria do Evangelho, o amor à Igreja.

3  APOSTOLADO DE ORAÇÃO

"O Apostolado da Oração constitui a união dos fiéis que, 
por meio do oferecimento cotidiano de si mesmos, se juntam 
ao Sacrifício Eucarístico, no qual se exerce continuamente 

a obra de nossa redenção e, desta forma, pela união vital com Cristo, da qual de-
pende a fecundidade apostólica, colaboram na salvação do mundo.” (Estatuto do 
Apostolado) 

O grupo do Apostolado de Oração iniciou no dia 19 de janeiro de 1958, com as 
Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, o Cônego Francisco Batista dos Santos e o 
vigário Pe. João Mateus. Em cada reunião, Pe. João Mateus realizava uma catequese 
com o grupo sobre os sacramentos da Igreja, paramentos litúrgicos, ritos da santa 
missa e a missão do Cristão batizado, que leva a todos a conhecerem a Jesus, manso 
e humilde de coração. Várias visitas eram realizadas pelos agentes. 

Frutos das visitas, nasceram novos grupos na paróquia que colaboram nas 
atividades das comunidades, dando apoio a todas as pastorais e se preocupando 
com a evangelização.

Hoje, com 60 anos de fundação, o grupo do Apostolado de Oração continua sendo 
um dos pilares de oração e ação pastoral em nossa paróquia. 

Parabenizamos ao Apostolado da Oração que, juntamente com a Paróquia, cele-
bram 60 anos de existência. Que possam continuar exercendo essa nobre missão 
de sustentar em oração a nossa Igreja.

4  CONSELHO PARTICULAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Devido ao crescimento do número de Conferências, fez-se necessário criar um 
órgão administrativo que estabelecesse uma ligação entre elas e coordenasse 
suas atividades, para não fugir do objetivo proposto e para preservar os princípios 
fundamentais: Evangelizar e servir aos necessitados.

Há quase 50 anos, no dia 1º de setembro de 1968, foi fundado o Conselho Par-
ticular de Nossa Senhora das Graças (CP). Neste ano, celebrar-se-á seu jubileu de 
ouro, junto às conferências existentes na paróquia, entre crianças, adolescentes, 
jovens e adultos. 

Pe. Mateus Verheyden que, desde o início da fundação do CP, acompanhou 
e orientou espiritualmente os confrades/consócias na missão de “fazer o bem sem 
olhar a quem”, pois as conferências, mesmo sendo um grupo católico, realizam suas 
ações de forma ecumênica. Pe. Mateus dizia que todos os devotos de São Vicente 
de Paulo, carinhosamente chamados vicentinos, antes de iniciar sua missão na 
sociedade, precisam “olhar para dentro de si e encontrar Deus, para enxergar no 
outro e ajudá-lo nas suas necessidades”.

Desejamos os parabéns ao Conselho Particular de Nossa Senhora das Graças (CP), 
que celebra 50 anos de vida. Que todos os vicentinos, a exemplo de São Vicente de 
Paulo, continuem vivendo e levando a Boa Nova de Jesus a todos que necessitam.  

5  CONFERÊNCIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

“Ao servir os pobres, serve-se a Jesus Cristo”.São Vicente de Paulo
A Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada em 23 de Abril de 1833, por 

Antônio Frederico Ozanam (1813-1853), na Itália. A SSVP é uma organização cató-
lica de leigos que voluntariamente se empenham no apoio às famílias e aos grupos 
sociais menos favorecidos, através de ações variadas onde se privilegia o contato 
pessoal e direto e a visita domiciliar, não só com intuito de aliviar a miséria material 
e moral, mas também a descobrir e solucionar as suas causas.

Na década de 1950, existia na paróquia a conferência Nossa Senhora das Graças 
com quinze confrades/consocias, como assim são chamados, pelos membros. 
O número de assistidos e confrades/consocias crescia e, no dia 21 de maio de 
1951, um grupo de seis confrades fundou novas conferências: Nossa Senhora da 
Piedade, Santa Helena e, um tempo depois, em 1958, a conferência Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro. 

A conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebra no dia 14 de setembro 
de 2018, 50 anos de fundação. Sua primeira formação contava com 12 confrades 
que realizavam assistência em todo o bairro Carapina. 

Atualmente, conta com 4 confrades, 11consocias, 3 aspirantes adultos e uma 
CCA, Conferência de Crianças e Adolescentes chamada São Gabriel com 1 conso-
cia e 17 aspirantes membros. O CCA é uma conferência que prepara as crianças 
e adolescentes para serem futuros confrades/vicentinos. As reuniões semanais é 
composta por estudo e cumprimento do livro de regras da sociedade, informar os 
confrades/consocias sobre o número de assistidos.

Parabéns a todos os confrades/consocias que fizeram história nessa conferência 
e aos presentes pelas suas ações e gestos de caridade, de levar Jesus, o Perpétuo 
Socorro, a todos os irmãos necessitados.

Pastorais e Movimentos
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A história da Paróquia Nossa Senhora das Graças está diretamente ligada à história da Congregação dos Padres Es-
colápios no Brasil e na Espanha. Por outro lado, essa história da paróquia, das suas origens até o presente (2018), pode 
ser organizada a partir dos dez párocos que estiveram à frente dos trabalhos pastorais e administrativos.

Os primeiros escolápios, vindos da Espanha, chegaram ao Brasil no ano de 1950, e iniciaram o processo de organização 
de um colégio escolápio em Belo Horizonte, a partir da Comunidade Religiosa São Miguel Arcanjo. Os três pilares que 
movem essa congregação são: Educar na Piedade e Letras, Anunciar a Boa Nova de Jesus e Transformar a sociedade.

Em 1952, se instalaram na cidade de Governador Valadares e iniciaram um bonito trabalho que perdura até hoje na 
paróquia Nossa Senhora das Graças, no Colégio Ibiturna e no Centro Social Itaka-Escolápios. Os onze padres que foram 
párocos, na paróquia são:

História 
dos 

Párocos

1

4 5

2 3

Pe. Mateus Verheyden. 
De 1957 a 1973 

Pe. Eulálio Lafuente. 
De 1974 a 1983 

Pe. Alberto Tellechea Tellechea. 
De 1984 a 1989 

Pe. Carmelo Marañón Otermin. 
De 1989 a 1993

Pe. Xabier Galarza Ibarrondo. 
De 1993 a 1996

Pe. Alfonso López Ripa. 
De 1996 a 2001

Pe. Fernando Aguinaga Huci. 
De 2001 a 2011
De 2014 a 2014

Pe. Enivaldo João de Oliveira. 
De 2011 a 2013
2018 (vigente)

Pe. Maurício Martins de Melo. 
De 2014 a 2017
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Usamos a silhueta 
de Jesus Cristo criando 
uma identidade com a 
marca da paróquia.

A cor dourada representa festa e 
alegria de celebrar  
60 anos de caminhada 
evangelizadora. A cor azul 
transmite a confiança de filho(a) 
em sua mãe e a delicada doçura 
de Nossa Senhora das Graças, 
com os seus braços e mãos 
abertos, derramando graças sobre 
os filhos seus.  

Os numerais seis e zero se 
entrelaçam e não se fecham, 
representando o longo caminho 
percorrido e de muitos outros a 
caminhar entre as comunidades.  

Pois, sem dúvidas, foi sob a 
intercessão de Nossa Senhora 
das Graças e sob o seu olhar que 
peregrinamos nesses 60 anos 
de história de amor a Cristo, 
como discípulos e discípulas 
missionárias do Pai. 

Significado
da Marca

Oração a Nossa Senhora das Graças

Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe. Diante da vossa imagem 

de braços e mãos abertas, sob a invocação de Nossa 

Senhora das Graças, nos colocamos para vos agradecer por 

estes 60 anos de caminhada de nossa Paróquia. 

Sob o vosso maternal olhar, seguimos nossa peregrinação 

rumo ao encontro definitivo com o vosso amado Filho. 

Sentimo-nos vossos filhos e filhas muito amados, pois 

vosso amor de Mãe está sempre nos envolvendo e 

derramando graças a cada um dos que recorre a Vós. 

Nossa Paróquia celebra 60 anos de existência com os 

olhos voltados para Vós e com o coração repleto de 

gratidão. Nós vos pedimos, ó Mãe, ensinai-nos a ser 

discípulos e discípulas de vosso amado Filho e a fazer tudo 

que ele nos disser, para que possamos construir cada vez 

mais uma Paróquia missionária, acolhedora, misericordiosa 

e comprometida com o cuidado da vida. 

Que ao celebramos esses 60 anos de existência, 

assumamos, com clara consciência, viver nossa vocação 

de leigos comprometidos e engajados na missão de 

evangelizar. Maria, Mãe das Graças, intercedei por todos 

nós junto ao vosso Filho Jesus, princípio e fundamento 

de nossa fé.  

Assim seja, amém.

Rezar três Ave-marias. 


