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EM DIREÇÃO
 AO ALTO
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 Todos nós temos montanhas a escalar. O que é vida? Bom, a vida  
me parece mais uma grande montanha. Talvez alguém me corrija: “Uma 
montanha, não, padre... Muitas montanhas!”. Tudo bem, uma 
cordilheira, então! Conquistar a paz interior, ser bom, fazer o bem, 
manter-se cristão em meio às solicitações cotidianas... Tudo isso são 
montanhas! E precisam ser escaladas. Não contempladas... Tampouco, 
temidas!
 Diante dos imensos paredões que se levantam a todo instante, eu 
e você precisamos ser verdadeiros alpinistas. Sim, alpinistas pela oração 
e pela caridade! E as quatro exigências básicas para quem quer praticar o 
alpinismo (aquela atividade desportiva de alta montanha), são as mesmas 
para quem é consciente que deve ser um alpinista de Cristo: uma boa 
saúde, um equipamento apropriado, uma técnica de progressão e a 
orientação de um guia especializado. 
   Ninguém segura uma alma saudável, no impulso da ascensão! E 
assim como o alpinista se vale de todo um aparato, ninguém sobe sem fé, 
sem oração, sem Deus. A vida nova em Cristo traz, em seu bojo, a 
autêntica progressão do ser humano. E os guias... ah, quem são os nossos 
guias, no alpinismo espiritual? A Igreja de Jesus... Jesus, o Papa, os 
Santos... 
  Santa Teresinha do Menino Jesus desejou: “encontrar um 
elevador, para me elevar até Jesus, porque sou pequena demais para 
galgar a rude escada da perfeição”. Concluiu sua busca, cheia de júbilo: 
"Ah! O elevador, que deve me erguer até o Céu, são vossos braços, ó 
Jesus!".

 “Em direção 
ao alto!”
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Pe. Márlon Múcio, mss 

@padremarlonmucio
@padremarlon

/padremarlonmucio

/padremarlonmucio

 Pier Giorgio Frassati, que, como Santa Teresinha, faleceu com 
apenas 24 anos, foi “alpinista de montanha”. Ele foi chamado de 
“homem das oito bem-aventuranças”, pelo Papa João Paulo II (outro 
“alpinista de montanha”), quando esse o beatificou em 1990. Poucas 
semanas antes de morrer, o jovem engenheiro escreveu, 
profeticamente, no verso de uma foto: “Verso l'alto!”. Traduzindo, do 
italiano para o português: “Em direção ao alto!”
  A santidade de vida, a mais correta medida da vida cristã, é assim 
como o cume da montanha... não é algo inatingível! Corajosos alpinistas 
depositam toda a sua segurança em uma corda ou um grampo. Eu, da 
minha parte, depositei toda a minha segurança em dois toscos pedaços 
de pau: a Santa Cruz! 
  Que tal rezar mais? Você pode subir com suas preces! Que Maria 
continue passando à frente e pisando na cabeça da Serpente!
  Com minha bênção sacerdotal e paterna,
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ORAÇÕES ESCOLHIDAS A DEDO 
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1. Concedei-me, Senhor! 
(Santo Tomás de Aquino)

finalmente, vos possua.
  Amém.

 Concedei-me, Senhor, meu Deus:
  uma inteligência que vos conheça,

  um zelo que vos procure,
  uma ciência que vos encontre,

  uma vida que vos agrade,
  uma perseverança que 
vos espere na confiança,

  uma confiança que, 
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 Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e 
tão nova... Tarde vos amei! Eis que habitáveis 
dentro de mim, e eu, lá fora, procurando-vos! 
Disforme, lançava-me sobre estas formosuras 
que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava 
convosco! Retinha-me longe de Vós aquilo  que 
não existia se não existisse em Vós. Porém, 
chamastes-me com uma voz tão forte que 
rompestes a minha surdez!
  Brilhastes cintilantes, e logo afugen-
tastes a minha cegueira! Exalastes perfume: 
respirei-o suspirando por Vós. Tocastes-me e 
ardi no desejo de vossa paz! Só na grandeza de 
vossa misericórdia coloco toda a minha 
esperança. Dai-me o que me ordenais, e 
ordenai-me o que quiserdes. Amém.

(Santo Agostinho)

2. Tarde vos amei! vos 



7

Revista Vencer na Oração - nº 206 - Outubro de 2020 7

3. Oferecimento do dia 
(Santa Teresinha do 

Menino Jesus)
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4. Consagração a 

Nossa Senhora Aparecida

Revista Vencer na Oração nº 206 - Outubro de 2020
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5. Clamores urgentes 

(Pe. Márlon Múcio, mss)
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Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, 
abençoai a nossa pátria e a nossa gente, 
o nosso lar e o lar de cada brasileiro.  

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

“

“

 “Como Deus nos surpreende! Sou servidora Pública, do 
Ministério da Educação e Cultura, aqui em Brasília. E aqui temos 
uma capela, onde eu coordeno um Grupo de Oração semanal e 
organizo as Celebrações da Santa Missa, todos os meses. A filha 
de uma senhora de Fortaleza/CE passou num concurso daqui. 
Vieram morar para cá. Elas viram um cartaz, que eu faço todos 
os meses, convidando os servidores para a Missa, sempre no 
horário do almoço. Essa senhora maravilhosa, Dona Selma, 
gostou muito da minha maneira de tratar bem a todos e 
principalmente os nossos visitantes, o que é minha obrigação. 
Como gratidão, ela me presenteou com este livro maravilhoso 
PODEROSA NOVENA MARIA, PASSA À FRENTE! Pe. Márlon, 
eu amei tudo que o senhor fala e como se expressa nesse livro. 
O que me chamou mais a atenção é o cuidado que o senhor tem 
com suas ovelhas. Tenho um momento de oração todos os dias, 
pela manhã, antes de começar o trabalho e tenho visto o poder 
de Deus, pela intercessão de Maria, aquela que passa à frente, 
sobre mim e todos aqueles que frequentam a capela, o Grupo 
de Oração e a Missa”.
  Maria Neuza Cardoso – Brasília/DF

  Tenho visto o 
poder de Deus
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Baixe o nosso Aplicativo

a sua TV e Rádio 
de bolso!

ou acesse: www.sedesantos.com.br

REDE

MARIA
D E   E V A N G E L I Z A Ç Ã O

(12) 99203-2328(12) 3624-6883
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Roteiro: Pe. Márlon Múcio • Arte: Alvaro Torrecilhas

OI, QUEM É VOCÊ?

O QUE VOCÊ 

FAZ NA MINHA 

HISTORINHA?

OI, EU TAMBÉM SOU MARIANA, 

SOU A FILHA DO ALVARO, 

O DESENHISTA DESTES 

QUADRINHOS, E SÓ PASSEI AQUI 

PRA LEMBRAR QUE SOMOS TODAS 

“MARIANAS”. NÃO IMPORTA A COR, 

O PAÍS EM QUE A PESSOA VIVE, 

NEM MESMO O NOME DELA.

HI HI HI,

COMO ASSIM?

ISSO MESMO: “MARIANAS”! OU SEJA, “DE MARIA”. 

“TOTUS TUUS, MARIA”, “TODOS TEUS, MARIA”, COMO 

DIZIA NOSSO QUERIDO SÃO JOÃO PAULO II. ELE NÃO 

SÓ SE CONSAGROU À VIRGEM MARIA, COMO TAMBÉM 

CONSAGROU O MUNDO TODO A ELA! SOMOS TODOS 

“DE MARIA”, PORTANTO, “MARIANOS” E “MARIANAS”. 

GLÓRIA A DEUS, POR ISSO, AMIGUINHOS!
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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
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