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Como um ,girassol
voltado para o ,Sol
quem reza está
sempre voltado
para  e asDeus
suas bênçãos

(Pe. Márlon Múcio)
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De 2ª a 6ª, das 9h às 10h

passa à frente!
,
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Ao Vencedor

“O Céu é Deus 
e na minha alma Deus está”

 Quem quer morar no Céu tem que ficar amigo de quem já mora 
lá: os santos. Assim, falar dos santos é afeiçoar corações a eles... e à casa, 
por excelência, deles, ou seja, o Céu. Falar dos santos é bom... Muito 
bom! Espero que falando tanto... e tão bem deles, possam também falar 
tanto e tão bem de mim para o Deus Três Vezes Santo! E me ajudem na 
única ambição que trago nesta vida: a outra vida – o Céu.
  Apresentar àqueles a quem tão bem queremos (ou nem tanto) 
os santos e santas de Deus, como o modelo de vida, a beleza verdadeira 
e a ciência correta, é desejar o Céu em cada alma... e cada alma no Céu! 
Sim, “o Céu é Deus e na minha alma Deus está”, assegurava Santa 
Elisabete da Trindade. 

  Em 2014, após minha “missão” na UTI, tive a graça de ir em 
missão com a mamãe, a convite da Canção Nova, para Portugal e França. 
Dentre as graças que o Senhor me concedeu, pude celebrar a Santa 
Missa no quarto da Beata Alexandrina Maria da Costa. Quando

  Também tenho compreendido que mais do que devotos dos 
santos, os santos são devotos de nós. Isso mesmo que você acabou de 
ler! Não se escandalize, pois. Diga-me: quem mais quer você morando 
no Céu? O Céu, e Deus que nele habita... ou você? O Senhor, não é 
mesmo? Até mesmo porque há quem não queira Deus... Deus que deles 
não desiste!
  E alguns santos parecem nos apadrinhar de tal maneira que, 
mesmo diante de algumas recusas nossas em com eles caminhar, se 
antecipam às nossas escolhas ou até mesmo passam por cima delas. 
Nessa categoria, vejo, dentro outros, Santa Teresinha do Menino Jesus e 
São Pio de Pietrelcina.



Pe. Márlon Múcio, mss 

@padremarlonmucio
@padremarlon

/padremarlonmucio

/padremarlonmucio
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  Somente os santos são felizes, são completos. Estão voltados para 
o essencial, o único necessário. Sem sol, o girassol pode ser qualquer coisa, 
menos girassol... Sem Deus, não adianta sermos nada. Se só Deus nos basta 
– como ensinou Santa Teresa d'Ávila –, a nós basta sermos de Deus.
  Que Maria continue passando à frente e pisando na cabeça da 
Serpente! Com minha bênção sacerdotal e paterna,  

internado, ela se me apresentou como minha enfermeira. E o tem sido!  
  Daquele quartinho, em Balasar, distrito da portuguesa cidade 
vinícola do Porto, onde viveu por 30 anos acamada, Alexandrina tinha 
pedido: 
 “Quero ser enterrada, se puder, de rosto virado para o Sacrário da 
nossa igreja. Assim como na vida anseio estar junto de Jesus Sacramentado 
e me voltar para o Sacrário o maior número possível de vezes, quero, 
depois da minha morte, continuar velando o meu Sacrário e me manter 
voltada para ele”.
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(Pe. Márlon Múcio, mss)

1. Como um girassol, 

voltado para o sol
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  Vós bem sabeis, Senhor: só a Vós tenho buscado em tudo, só a 
Vós tenho querido em todos. O segredo do girassol é também o meu, 
uma vez que só Vós me apeteceis e alegrais. Está tudo bem entendido: eu 
sou o vosso girassol. Vós sois o Sol que gira este girassol. Até o girassol 
murchar. Até virar um bom adubo para novos girassóis... Amém. 

  Vai chegando a hora do sol se pôr no horizonte da minha alma, e 
tudo me fala cada vez mais de Vós, Senhor. Ao tirar os olhos de vosso 
brilho, vossa graça continua a reluzir no espelho de minha alma. Todo 
vento de conversa em que não sois o assunto me gela, causando fastio e 
aborrecimento. 

 Precioso Senhor, nesta vida só de Vós preciso! E de mim, Vós 
precisais só de mim... do meu coração, do meu “sim”... não tanto das 
minhas obras, mas de mim mesmo, vosso obreiro! Só de Vós sinto falta, 
porque só por Vós anelam as raízes dos meus passos, as sementes dos 
meus ideais, o caule das minhas escolhas, as folhas das minhas obras e os 
frutos das minhas recolhas. 
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2.  Só Deus basta! 

Nada te perturbe,
nada te amedronte.
Tudo passa,
a paciência tudo alcança.
A quem tem Deus, 
nada falta.
Só Deus basta!

(Santa Teresa D'Ávila)
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São Gabriel com Maria,
São Rafael com Tobias,
São Miguel com todas as hierarquias,
abri para nós estas vias! Amém. 

São Gabriel com Maria,
São Rafael com Tobias,
São Miguel com todas as hierarquias,
abri para nós estas vias! Amém. 

3. Oração para abrir 

todas as vias

7
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4. Prece aos 

ANJOS GUARDIÕES
 Espíritos bem amados, guardiões, vós a 
quem Deus, em sua  innita misericórdia, permite 
velar pelos homens, sede meus protetores nas 
provas da minha vida terrestre. Dai-me a força, a 
coragem e a resignação. Inspirai-me tudo o que é 
bom e defendei-me na inclinação do mal. Que 
vossa doce inuência penetre minha alma. Fazei 
com que eu sinta que um amigo devotado está 
perto de mim. Que vê meus sofrimentos e partilha 
minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me 
abandoneis. Tenho a necessidade de toda a vossa 
proteção para suportar com fé e amor as provas 
que aprouver a Deus me enviar. Amém.
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5. Oração a 
São Camilo
de Léllis 
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O Sangue de Cristo, 
que lava e liberta,
nos lave e liberte 

de todo o Mal. Amém.
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Testemunho «Maria, passa à frente!»Testemunho «Maria, passa à frente!»

 "Tenho difundido esta preciosíssima novena entre muitos, e, 

esses muitos aprenderam a multiplicá-la também! Tenho sido 

surpreendida com conversões de pessoas sem nenhuma convicção 

religiosa, de cristãos de outras denominações, que vêm se 

apaixonando por Maria, nossa sempre intercessora. Maria tem sido 

aquela que tem criado a fraternidade na diversidade, o testamento de 

Jesus, na Cruz". 

 Maria Beatriz Fenizola - Rio de Janeiro/RJ

«Fiquei encantada»

«Surpreendida com conversões»

 "Com sua benção, Pe. Márlon! Eu já conhecia a Oração e o 

Terço 'Maria, passa à Frente', mas, passando pelas Lojas Paulinas, vi o 

seu livro, com a PODEROSA NOVENA MARIA, PASSA À FRENTE!

Fiquei encantada com as preces e, desde então, 

estou fazendo a novena. Já comprei para as minhas 

amigas, que também gostaram muito. Não deixo 

de rezá-la todos os dias. Eu já rezava a Oração, 

agora faço a Poderosa Novena. Obrigada, por essa 

maravilhosa novena". 

 Maira Rose Panato - Porto Alegre/RS

Adquira você também, o Livro ‘’Poderosa Novena 
Maria, passa à frente!’’ do Pe. Márlon Múcio, MSS
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REDE

MARIA
D E   E V A N G E L I Z A Ç Ã O

Baixe o nosso Aplicativo

a sua TV 
e Rádio 
de bolso!

ou acesse:
www.mariapassaafrente.com

(12) 99203-2328(12) 3624-6883
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OBRAS SOCIAIS
MISSÃO SEDE SANTOS

(12) 98252-8878 

www.sedesantos.com.br

(12) 3624-6883

Com três unidades
CASA JOÃO PAULO II

na região central de 
Taubaté/SP, visando a 
promoção integral da 
pessoa humana, através 
de projetos sociais com 
enfoque na geração de 
renda, qualidade de vida 
e saúde total, atendendo 
gratuitamente à coleti-
vidade nas áreas da 
assistência social, 
educação e saúde.

 

INSTITUTO 
SANTA TERESA D’ÁVILA
Comunidade Terapêutica 
para o tratamento da pessoa
com dependência química e 
da sua família, em Caçapava/SP.

RESTAURANTE BOM PRATO
2 unidades no Vale do Paraíba. Convênio com 
o Governo do Estado de São Paulo. 
Funcionamento, de segunda a segunda, 
(durante o período da Pandemia):
Unidade Taubaté: 400 cafés da manhã, 
1.400 almoços e 300 jantares.
Unidade São José dos Campos: 300 cafés 
da manhã, 1.250 almoços e 300 jantares.
(Sistema Express - Pega e leva - Marmitex).

+ de 5 mil pessoas assistidas diariamente!
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Roteiro: Adaptação da oração de Santa Teresa D’Ávila, por Alvaro Torrecilhas
Arte: Alvaro Torrecilhas 

NADA TE PERTURBE.

A PACIÊNCIA TUDO ALCANÇA.

MARIANA, NOSSA QUERIDA 

SANTA TERESA D'ÁVILA,

NOS TRANQUILIZA DIZENDO 

AINDA: “QUEM A DEUS 

TEM, NADA LHE FALTA. 

SÓ DEUS BASTA”.

CONTINUEMOS ASSIM, 

COM DEUS NO CORAÇÃO, 

PORQUE ELE NUNCA 

NOS ABANDONA, 

NEM MESMO DIANTE DAS  

MAIORES DIFICULDADES.

TUDO PASSA,
DEUS NÃO MUDA.

NADA TE ESPANTE.
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(12) 98252-8878
(12) 3624-6433 / 3624-6883

Linda imagem de 30 cm, 
em gesso, com formas 
suaves e delicadas, 
Pintada artesanalmente. 
Produto exclusivo 
Missão Sede Santos!

Entrega em todo o território nacional 

PARCELE 
SUA COMPRA 
EM ATÉ 12X



16

AMA
V Ce

e cuida da sua família!
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