
 

  SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  

– SANTO ANTONIO DA PLATINA – 

 

ANO DA FUNDAÇÃO/CRIAÇÃO: 2016  

 

PALAVRAS INICIAIS 

O Santuário Nossa Senhora das Graças é o mais novo santuário a integrar a Rota 

do Rosário. Localiza-se na Fazenda Santa Terezinha, propriedade rural no município 

de Santo Antônio da Platina. Tal localização faz dele um santuário peculiar, quer 

pela localização no alto de um monte, quer pela beleza e singeleza de sua 

arquitetura. 

O acesso é pela PR-092, um trecho de rodovia estadual que liga duas rodovias, a 

BR-153 e a BR 369 -  a 12 quilômetros de Santo Antônio da Platina -  seguindo em 

direção ao Norte - e a 30 quilômetros de Andirá -no sentido Sul, sendo necessário 

percorrer mais 2 quilômetros por uma estrada secundária, revestida com pedras. A 

entrada fica à direita de quem procede de Santo Antônio da Platina, e à esquerda 

para quem vem de Andirá. 

A missa solene de dedicação do novo santuário aconteceu no dia 27 de novembro 

de 2016, num domingo à tarde, presidida pelo bispo da Diocese de Jacarezinho, 

Dom Antônio Braz Benevente, e contou com a presença de vários sacerdotes e 

aproximadamente 500 pessoas. 

O Santuário Nossa Senhora das Graças está vinculado à Paróquia Santo Antônio de 

Pádua, em Santo Antônio da Platina e é o 11º Santuário a integrar a Rota do Rosário 

na região norte da Diocese.  

 

UM POUCO DE SUA HISTÓRIA  



A promessa 

Há cerca de 70 anos, o agricultor José Sanches Benteu comprou uma fazenda no 

município de Santo Antônio da Platina e prometeu que iria construir uma pequena 

capela e um cruzeiro no local, caso conseguisse pagar o imóvel. Ele conseguiu 

pagar, mas morreu antes de pagar a promessa. 

 

Visão do local  

Em julho de 1993, a dona de casa, Lúcia Benteu, casada com um neto do Senhor 

José Sanches, teve a visão de um local onde deveria ser construída uma pequena 

capela.  Até este momento, ela não tinha conhecimento da promessa. Um ano 

depois, Dona Maria Cristina Margarido passou a ter uma visão semelhante, mas em 

sua mente vinha sempre o nome de Lúcia. A cunhada de Lúcia, dona Conceição de 

Fátima Benteu Tomaz, passou a ter a mesma visão em sonhos. As três começaram 

a conversar sobre o assunto e descobriram o local onde deveria ser construída a 

capela.  Nesta mesma época, dona Maria Cristina começou a receber mensagens 

de Nossa Senhora e Dona Domingas, casada com um filho do Senhor José 

Sanches, conta a elas a promessa feita pelo sogro. 

 

Ultimato 

Após a construção da capela, o local começou a atrair a atenção de centenas de 

pessoas e mereceu até cobertura da imprensa. Com o passar dos anos o fervor foi 

diminuindo, embora o local já fosse chamado de santuário. A história ganhou novos 

rumos com as vindas de Dom Antônio Braz Benevente para a Diocese de 

Jacarezinho e do Padre Rosinei Toniette para a Paróquia Santo Antônio de Pádua, 

em Santo Antônio da Platina. Em outubro de 2015, o padre deu um ultimato: “Ou o 

santuário torna-se realidade ou não se fala mais sobre o assunto!” 

 

Intercessão 

Segundo o coordenador do Santuário, Valdeci Moreira, foi a partir dessa situação 

que “as coisas começaram a caminhar”. A ideia era construir um novo templo no 

mesmo lugar, apesar de tantas dificuldades, Nossa Senhora agia de forma 

providencial em cada momento.  

A equipe de apoio do Santuário Nossa Senhora das Graças despertou-se para 

levantar os meios de edificação da obra. Não sabendo por onde começar decide 



visitar o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. Após conversas com a 

coordenação daquele Santuário, a equipe voltou com a indicação de profissionais, 

parceiros e com a certeza de que a Mãe, e a mão de Deus, estavam abrindo todos 

os caminhos. Hoje, o santuário é uma realidade e Nossa Senhora, do alto, acolhe 

cada filho e o envolve com muitas graças dos céus.  

 

 

 

ORAÇÃO DO SANTUÁRIO VIVO 

MÃE DAS GRAÇAS, EIS AQUI TEUS FILHOS: SANTUARIOS VIVOS QUEREMOS 

SER!  

 

“Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora das 

Graças, do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração 

adorável. Cheios de confiança na vossa intercessão, vimos implorar o vosso auxilio. 

Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do Coração 

amantíssimo de Jesus Cristo; olhai em nosso favor, concedendo-nos a graça que 

ardentemente vos pedimos (...). Não queremos ser por vós rejeitados; sois nossa 

Mãe, sois a soberana do coração de vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Mãe de Deus 

e nossa Mãe, Senhora das Graças, não esqueçais as tristezas desta terra; lançai um 

olhar de bondade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o 

cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão 

separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, pelo exilio ou pela morte. 

Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a 

esperança e a paz! Atendei, pois, à nossa humildade súplica e alcançai-nos as 

graças que fervorosamente vos pedimos nesse seu Santuário Vivo de bênçãos. 

Amém”. 

 

 

FATOS INTERESSANTES  

 

Saiba mais sobre Nossa Senhora da Graças e a Medalha Milagrosa 



A história de Nossa Senhora das Graças começa com uma visão que a noviça 

Catarina Labouré teve na madrugado do dia 19 de julho de 1830, quando estava em 

um convento na França. Catarina, então com 24 anos, foi chamada por uma criança 

que aparentava ter 4 ou 5 anos para ir à capela do convento, onde teve a primeira 

visão. Nossa Senhora estava vestida de branco e seus dedos emitiam luz. 

A noviça teve a segunda visão de Nossa Senhora no dia 27 de novembro de 1830. 

Desta vez, recebeu a missão de reproduzir uma medalha em formato oval com 

detalhes da visão. Na frente da medalha, aparece a imagem de Nossa Senhora, de 

acordo com a visão da noviça, e em volta a seguinte mensagem: “Ó Maria 

concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós”. 

No verso, em primeiro plano, aparece a letra M, que significa Maria, e logo acima 

está uma cruz. Abaixo, estão dois corações. Um deles, atravessado por uma 

espada, lembra o sofrimento de Maria e o outro, com uma coroa de espinhos, 

lembra o sofrimento de Jesus. Em volta, estão 12 estrelas que simbolizam as tribos 

de Israel. 

Catarina fala, então, com seu confessor, mas este não lhe dá crédito. Maria, porém, 

aparece mais uma vez e insiste que a medalha seja reproduzida. O uso da medalha 

se propagou rapidamente. Os benefícios com ela obtidos pareciam confirmar a visão 

da noviça. Maria disse que quem carregasse a medalha no pescoço seria por ela 

protegida e iria receber inúmeras graças. Por tudo isso, a medalha ficou conhecida 

como “Medalha Milagrosa” e Maria recebeu uma nova denominação, a de Nossa 

Senhora das Graças. 

 

A noviça se transforma em santa 

Catarina Labouré nasceu no dia 2 de maio de 1806, na pequena aldeia de Fain-Les-

Moutiers, na região da Borgonha, na França. Entrou para a ordem das Irmãs de 

Caridade São Vicente de Paulo aos 23 anos, onde se dedicava aos idosos doentes.  

As visões que teve de Nossa Senhora aconteceram em 1830. Ela morreu em 31 de 

dezembro de 1876, aos 70 anos. O corpo de Catarina foi exumado em 1933, sendo 

encontrado incorrupto. Hoje, ela é venerada em uma capela de sua ordem em Paris. 

A difusão da medalha foi causa de inúmeros milagres. Por isso, Catarina foi 

canonizada pelo Papa Pio XII no dia 27 de julho de 1947. Sua festa liturgia é 

celebrada no dia 27 de novembro, dia também dedicado à Nossa Senhora das 

Graças.  



 

AGENDA PERMANENTE 

O quê?  Horários? Outros? 

Oração de Intercessão 
das mil Ave-Marias na 
Capelinha todo dia 12 
de cada mês 
 

13h30  

Santo Rosário 
Confissões 
Santa Missa  
(todo dia 13 de casa 
mês)  

13h30 
14h 
15h30 

 

Missa e Novena "Maria 
Passa à Frente" (todo 
dia 27 de cada mês);  
Se cair no sábado ou 
domingo, a missa 
acontecer às 16h.  
 

20h  

Primeira segunda-
feira:Santa Missa  
com bênção e oração 
de exorcismo do sal, 
água e outros objetos. 
 

20h  

Todos os Domingos:  
Santa Missa com 
bênçãos de objetos 
religiosos e 
peregrinos. 

 

16h  

Visitação ao 
Santuário todos os 
dias 

Das 9h às 17h  

 
 

ENDEREÇO  

Praça Frei Cristóvão Capinzal, nº 731 
Cx.P. 80 
CEP: 86430-000 
Telefone (43) 3534 3363 (Aline Santos) 
E-mail: santuariosap@gmail.com (Márcio Cândido)  
Fan page:   
www.facebook.com/santuarionossasenhoradasgracassap 

 

mailto:santuariosap@gmail.com


CONTATOS  

On-line: Márcio Cândido 
Pessoalmente: José Carlos Benteu 
Secretaria: Aline dos Santos 
Administrativo: Valdeci Moreira 

 
 
 
UM CONVITE! 
 
Todo dia 13 passemos a tarde no Colo da Mãe das Graças! Por um “Santuário vivo!” 

Casa da mãe de Deus, casa de todos nós! 


