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Quem reza,
em Deus
espera!
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MISSÃO SEDE SANTOS

REDE

MARIA

De 2ª a 6ª, das 9h às 10h

passa à frente!
,
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  No dia em que ele nasceu – 18 de maio de 1920 – aconteceu 

um eclipse solar. O dia em que ele foi canonizado – 27 de abril de 2014 

– entrou para a história como “o dia dos quatro papas”: o Papa 

Francisco o inscreveu, juntamente com o Papa João XXIII, no rol dos 

santos, tendo o Papa Emérito Bento XVI entre os seus concelebrantes.

  Karol Jósef Wojtyla sempre apreciou os esportes. Gostava de 

esquiar na neve e também de jogar futebol. Ocupava a posição de 

goleiro. E era um goleiro dos bons! Foram os seus próprios colegas de 

ginásio quem, num daqueles joguinhos amistosos, o promoveram a 

guardião da equipe amadora de sua cidade. Comentavam da sua 

segurança e boas qualidades. "Não era frangueiro".

 Ele era polonês. Nasceu na Casa 2 da Rua Rynek, em      

Wadowice. Veio do mundo eslavo, rompeu a cortina de ferro e se fez 

“o papa peregrino”. Filho da dona-de-casa Emília Kaczorowska e do 

tenente do exécrito Karol Wojtyła, ele se tonou operário, artista de 

teatro e atleta. Ah, e depois também papa! E santo... 

  Ele ensinou que ser santo é agir em favor da humanidade inteira 

em cada pessoa. Mostrou que para ser santo precisamos de uma 

disciplina teimosa em favor do Céu e dos pequeninos. Mostrou-nos 

que ser santo é participar da vida de Deus e deixar Deus participar da 

nossa vida.  

“Diante do Senhor,

não se cansava de rezar”
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Pe. Márlon Múcio, mss 

@padremarlonmucio
@padremarlon

/padremarlonmucio

/padremarlonmucio

    Que Maria continue passando à frente e pisando na cabeça da       

Serpente! Com minha bênção sacerdotal e 

paterna,

    Enquanto o Papa João Paulo II adorava, Deus lhe preparava a 

vitória... para ele, para os jovens, as famílias, a Igreja, o mundo! Hoje, 

enquanto você adora, Deus lhe revigora... e lhe prepara a vitória! 

  “Ele resolvia tudo de joelhos!”, revelou o Cardeal Stanislaw 

Dziwisz, que foi seu secretário por quase 40 anos. “E, quando mais 

jovem, também prostrado por terra, diante do Senhor, não se cansava 

de rezar. Nós o víamos rezar de um modo muito diferente do nosso. Era 

como que pego pelo Senhor e mergulhava n'Ele, como se não existisse 

mais nada fora. Somente ele e Deus”, acrescenta.

   Quando dormiu, às 21h37 daquela noite de 2 de abril de 2005, 

após ele ter participado da Missa no seu quarto, no Vaticano, eu disse: 

“O meu herói partiu”. De fato, todo santo é um herói. Mas nem todo 

herói é um santo. Como nem todo atleta é um herói... Com ele, entendi 

que a santidade é “a meta” e possível. Um estilo de vida. Um jeito de 

encarar a vida, o mundo. 
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(Pe. Márlon Múcio, mss)

1. Orai 
sem cessar 
(cf. 1Ts 5,17) 
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 Jesus Misericordioso, tesouro da minha alma, meu único  
 tesouro... Vós que sois hoje meu único bem... Vós que sois o 
único  tesouro que eternamente almejo possuir... Vós bem sabeis, 
Senhor: só Vós me apeteceis, só Vós me preencheis, só Vós podeis me 
tornar agradável aos olhos do Pai da Misericórdias. Eu me abrigo em Vós, 
Jesus! Eu me escondo em Vós, Jesus! Na mansão compassiva do vosso 
Coração, cada miséria minha clama refúgio: “Misericórdia!”. No oceano 
de Misericórdia do vosso Coração, cada gota de minhas misérias clama: 
“Misericórdia!”. E assim vou seguir, vou seguir até o final: orando a vida e 
vivendo a oração... Orando sem cessar! Vosso maior desejo e desígnio 
para minha pobre alma, Vós nunca escondestes, Senhor: que eu seja 
santo! Eis o meu único desejo, Senhor – faço-o bem claro saber: ser 
santo... viver uma vida em função da vossa Vinda! Viver uma vida em 
função da minha ida... Da minha ida para Vós! Amém.
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2. Vitoriosos, 
pela fé, em 

Cristo Jesus!
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3. Oração de 
COMBATE ESPIRITUAL

(Santa Maria Madalena de Pazzi)

 Quem se abate pela fraqueza, recorra a vós, que sois toda forte e 
poderosa. Quem está em contínua luta, recorra a vós, que sois mar 
pacífico... Quem é tentado... recorra a vós, que sois Mãe da humildade, e 
nada afasta mais o demônio, que a humildade. Recorra a vós, recorra a 
vós, Maria! Amém.  

 Ó Maria, quem vos olha, sente-se confortado em todas as suas 
aflições, tribulações, penas e vencedor de todas as tentações. Quem não 
sabe quem é Deus, recorra a vós, Maria! Quem não encontra 
misericórdia em Deus, recorra a vós, Maria! Quem não tem confor-
midade com a vontade de Deus, recorra a vós, Maria!



4. Por uma Vida Feliz
(Pe. Márlon Múcio, mss) 
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 Testemunhos ‘’Maria, passa à frente!’’ Testemunhos ‘’Maria, passa à frente!’’ 10

Maria passou à frente 
e eu venci!
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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

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 
coletividade nas áreas 
da assistência social, 
educação e saúde.

na região central de 
Taubaté/SP, visando 

Com três unidades
CASA JOÃO PAULO II  

SANTA TERESA D’ÁVILA
INSTITUTO 

da sua família, em Caçapava/SP.

para o tratamento da pessoa
com dependência química e 

Comunidade Terapêutica 

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).

Funcionamento, de segunda a segunda, 
(durante o período da Pandemia):
Unidade Taubaté: 400 cafés da manhã, 

RESTAURANTE BOM PRATO
2 unidades no Vale do Paraíba. Convênio com 
o Governo do Estado de São Paulo. 

+ de 4 mil pessoas assistidas diariamente!
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DOBRADO 
A FORÇA DE UM

 JOELHO DOBRADO 
A FORÇA DE UM

 JOELHO DOBRADO 

NÃO QUERO IR À ESCOLA... 

ESTOU COM TANTO SONO!

JÁ VOU, MÃE! JÁ VOU TOMAR 

BANHO! DEIXA EU BRINCAR 

MAIS UM POUQUINHO COM 

ESTE NOVO JOGUINHO... 

JESUS, EU TE ADORO! 

O MEU CORAÇÃOZINHO 

BATE FORTE DE 

ALEGRIA SÓ DE PENSAR 

QUE O CORAÇÃO DO 

SENHOR BATE FORTE 

DE AMOR POR MIM. 

VOCÊ PRECISA DE UMA GRAÇA?                

CORRA ATRÁS DELA! CONHEÇA 

A FORÇA DA ORAÇÃO. FAÇA DA SUA 

CASA, UMA CAPELA. VISITE JESUS NO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO. É DE  JOELHOS 

QUE SE FICA DE PÉ NO DIA A DIA... 
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(12) 98252-8878
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Adquira o novo livro 
de Pe. Márlon Múcio
e Fábio Vieira

(12) 3624-6883 / 98252-8878  -  www.sedesantos.com.br

Tudo pode ser  mudado 
pela força da oração


