
ENCONTRO SOBRE A DEVOÇÃO DO PERPÉTUO SOCORRO 

07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 – SALVADOR - BA 

 

Aconteceu em Salvador-BA, entre os dias 07 e 08 de outubro de 2015, no Centro Missionário 

Redentorista o 1º encontro sobre a devoção de Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro. Estiveram 

presentes, em número significativo, os representantes das comunidades de Camaçari, Ondina, 

Barris e Bairro da Paz. 

Neste encontro se fez presente o Bispo de Itabuna, Dom Ceslau Stanula, que fez a abertura. Em 

sua fala ele convidou a cada um dos participantes a viver a experiência de Maria na espiritualidade 

e no seguimento do Cristo Salvador. Neste convite também o Bispo descreveu a dor e o amor da 

Mãe de Cristo, o seu olhar e a sua entrega para a realização da missão do Pai. Ainda acrescentou 

que o encontro representava para ele uma grande novidade carregada de alegria, uma vez que a 

importância do tema é relevante para o crescimento do conhecimento do ícone. 

Os padres Antonio Niemiec, Membro do Centro Missionário, Tadeu Pawlik, Superior da 

Comunidade, Pedro Gruzdz, Coordenador do Centro Missionário, Adão Mazur, Coordenador da 

Equipe Missionária, Ir. Valdeneir Alves de Brito Secretário e Arquivista da Vice-província e o padre 

Cristóvão Przychocki Superior da Comunidade e Pároco de Ondina também participaram do 

encontro. 

Logo após as boas vindas, o padre Jozef André Grzywacz, Membro da Comunidade, desenhou o 

roteiro do encontro, a sua importância para os devotos de Maria, bem como, fez todo o caminhar 

explicativo sobre o ícone do Amor e o seu envio pelo Papa Pio IX, na sua pronúncia: “Façam-na 

conhecida no mundo inteiro”. E assim se sucedeu, logo no primeiro dia assistimos um documentário 

feito em Roma, apresentado por Dom Darci, onde nos foi falado sobre o ícone e sua história, bem 

como sobre a Igreja construída em homenagem a Mãe do Perpétuo Socorro, a sua devoção, as 

Novenas e a peregrinação dos fiés de todo o mundo para pedidos e agradecimentos. 

O padre Jozef Grzywacz, pesquisador e estudioso sobre o ícone apresentou e descreveu de forma 

minuciosa cada detalhe do quadro, os lugares de devoção e o crescimento dos que dizem Sim ao 

chamado de Cristo, tendo como referência de fé, Maria. 

Ao meio dia o almoço foi oferecido pelo Centro Missionário, onde com alegria, todos puderam se 

deliciar com um excelente banquete acompanhado de muita descontração e amizade em Cristo. 

 Os trabalhos a tarde teve reinício às 14h, onde o padre Jozef, convocou os devotos de Maria ao 

empenho de um novo fervor, um novo dinamismo, sem esquecer sobre a centralidade da Igreja e 

de todo povo de Deus, que está em Cristo Jesus, centro de nossa fé e esperança. 



As 17h30 os participantes do encontro foram para a Igreja Ressurreição do Senhor – Ondina, onde 

às 18h juntamente com os Servos do Perpétuo Socorro da respectiva Igreja, participaram da 

Novena Perpétua; logo após, com muita alegria, houve confraternização onde o objetivo central era 

o amor e a partilha. 

No segundo dia do encontro às 8h, foi servido um delicioso café. As 8h30, o padre Jozef deu 

prosseguimento ao tema sobre a Mãe do Perpétuo Socorro, o Estatuto da Irmandade e sua 

finalidade, bem como descreveu o significado da Indulgência Plenária, além de aprofundar sobre 

os documentos da Igreja que falam sobre a Mãe de Deus, apresentou ainda, de forma clara, as 

formas de devoção; lembrou que a Igreja é Cristocêntrica e que Maria ocupa um lugar 

especialíssimo, sendo ela a Estrela da Nova Evangelização, que nos convida para uma grande 

obra nesta caminhada evangélica. 

Por fim, ao meio dia todos se dirigiram para a capela do Centro Missionário, onde foi celebrada a 

Novena, com muito amor. Nesta celebração, todos tinham um só pensamento: Para amar a Cristo 

somos convidados a amar Maria a Mãe do Perpétuo Socorro. Neste pensamento de união em 

Cristo, foi servido o almoço, e logo, todos se despediram com a certeza de que Maria nos chama 

para o seguimento a Jesus.  
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