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Carta ao Leitor
Caro leitor,
Quero agradecer vocè que faz parte da família Magniﬁcat: seja solidário na misericórdia,
missionário, colaborador, benfeitor ou voluntário.
Precisamos levar em frente nossa missão.
Neste tempo, estamos passando por várias adequações e contamos com sua compreensão.
vamos unir nossas forças! Você é o sinal da providência de Deus para esta obra.
Faz parte desta missão: ´´Levar a palavra de Deus ao mundo, especialmente aos mais
carentes, em suas necessidades humanas e espirituais.´´
Como família Magniﬁcat, sinto o dever de ser transparente àqueles que caminham conosco.
Há alguns meses foi identiﬁcado um prejuízo com a distribuição da revista Magniﬁcat,
porém para continuar o compromisso com nossos leitores, foi tomada a decisão de
reduzir o tamanho da impressão, que apesar de bem aceita pelos patrocinadores e
leitores, não viria a reverter o quadro negativo.
A junção desta situação, com o cenário mundial do COVID 19, levou a Magniﬁcat a
uma nova estratégia para manter, temporariamente ativa sua Revista:
Uma revista virtual.
E aqui estaremos em formato digital! Para você não perder suas matérias favoritas!
http://commagniﬁcat.com.br/
Este é o novo endereço para você ﬁcar por dentro das informações da Revista Magniﬁcat.
Quero ainda fazer um apelo a você, que tem todo um carinho com a Comunidade Magniﬁcat,
seja solidário com esta casa de Maria. Seu gesto tem um grande signiﬁcado para nós.
Para fazer sua doação, veja instituição bancária que atende sua comodidade.
São Paulo diz: ´´Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem
constrangimento. Deus ama o que dá com alegria.´´ (II Cor 9,7)
Sou imensamente grata a Deus pela existência desta obra e por todos quantos dela fazem
parte, direta ou indiretamente.

Obrigada!
A Magniﬁcat está orando por você e pelo mundo!
Doralice Pereira da Silva dos Santos
Presidente
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Nicole
CM

Páscoa:
a passagem que transforma
D

o hebraico (Pessach)
páscoa signiﬁca passagem. Representa a
maior festa cristã de toda Igreja,
pois celebra a Ressurreição de
Jesus Cristo, Sua vitória sobre a
morte e Sua passagem transformadora em nossa vida.
A páscoa é uma “grande
semana” a qual temos a oportunidade de vivenciar os mistérios
da vida de Cristo e nos deparar
com os mistérios da nossa
própria vida.
Momento em que a história

de Jesus vem até nós e nos faz
reﬂetir sobre a fé, sobre as
diﬁculdades enfrentadas, sobretudo o amor, a conﬁança em
Deus e na eternidade. Um tempo que possibilita reconciliação,
intimidade e renovação.
O encontro com a vitória de
Cristo sobre a morte revela-nos
sua presença constante que
está a nos esperar, presença
que oferece vida e transforma
nosso interior para bem vivenciarmos os valores do amor.
Ao olhar verdadeiramente

para vida de Cristo sentimo-nos
constrangidos por tamanho
amor que concede a vida.
Não há como encontra-Lo e
não se sentir tocado!
Nessa páscoa faça uma
experiência de amor. Permitase ser tocado por essa realidade que transforma, oferece vida, alegria, esperança e restauração.
Deus abençoe você!

Fonte: https://formacao.cancaonova.com/
espiritualidade/pascoa-seu-real-sentido/

SUSPENSA
NORMALIZAR AS
E QUANDO TUDO
ARÃO
ATIVIDADES RETORN
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O assunto é

juventude
“Mestre, tudo isso eu tenho
observado desde a minha
juventude” (Mc 10,20) é o
versículo que encontramos no
Evangelho, num diálogo de
Jesus com uma pessoa que o
interroga sobre a vida eterna.
Como é bom encontrar pessoas
que, desde a juventude,
buscam observar os preceitos
de Deus. Recorda-nos a
Exortação Apostólica póssinodal Christus Vivit, do Papa
Francisco, que não há por que
se arrepender por gastar a
juventude sendo bons e abrindo
o coração ao Senhor. Nada
disso tira a juventude, mas a
fortalece e renova.
A juventude é desaﬁada a
gastar sua etapa de vida para
cultivar coisas belas e grandes
e, dessa forma, preparar um
futuro cheio de vida e riqueza
interior. “Cada jovem, quando
se sente chamado para cumprir
uma missão nesta terra, está
convidado a reconhecer no seu
interior essas mesmas palavras
que Deus Pai lhe diz: 'Tu és o
meu Filho amado'” (CV, 25).
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Com esse Sínodo para a
juventude, o Papa Francisco e a
Igreja, manifestou esse
interesse e essa preocupação
para com a vida, a formação e a
identidade dos jovens em
nossos tempos. Como é belo
ver tantos jovens peregrinando
nos passos de Jesus, buscando
enraizar uma fé feita de
entusiasmo e ação, como
manifestam os milhares de
jovens nas jornadas mundiais.
Falar dos jovens é falar da
alegria em nossa Igreja, pois
onde está a juventude, aí está a
festa, o entusiasmo, o brilho e,
com certeza, foi o que moveu o
coração de São João Bosco ao
pensar uma Congregação toda
dedicada à educação dos
jovens, buscando responder
aos desaﬁos que a juventude
enfrentava em seu tempo e não
diferente dos tempos de hoje.
Aﬁrmou ainda, o Papa
Francisco, que são os jovens
que ajudarão outros jovens a
não cair na corrupção, a não se
acomodar, a não se orgulhar,
mas a estar mais próximos dos

últimos e descartados, a lutar
por justiça e a se deixar
interpelar com humildade.
Concluindo o documento, o
Pontíﬁce escreve: “Queridos
jovens, ﬁcarei feliz vendo-os
correr mais rápido que os lentos
e os medrosos” (CV 299).
Querido jovem, desejo que
você viva a intensidade desse
tempo na sua vida, canalizando
seus anseios para construir um
caminho de santidade, desaﬁo
tão grande em nossos dias. Não
desanime diante das barreiras,
que são muitas, e não perca a
capacidade de sonhar, com os
pés no chão e com o coração
para o alto.
Deus abençoe a nossa
juventude!
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Campanha:

Esta casa é sua!
T

ransformar nossa ca- perpetuando sua missão de ser
sa por completa é um o Amor e a Misericórdia no
a t o d e c o r a g e m e mundo.
Seja um agente dessa transamor.
Se alguém lhe disse que não formação conosco em suas
tem jeito, não acredite, com orações, mas se diante da sua
Deus, tudo tem jeito! Só depen- possibilidade puder ser um
doador, voluntário, patrocide de nós.
Se você quer mudar a sua nador, incentivador, multiplicasa, faça dela uma casa de cador, enﬁm será muito bem
oração, com as cores do amor, vindo(a).
um lugar onde Deus tem liberTemos um
dade para agir, visitar todos os
cômodos, para livrá-los de todo terreno enorme precisano mal.
Quem não deseja paz em do de reforsua casa? Onde Deus não tem ma e manuliberdade, não há paz! E como tenção (Casa
nossa mãe fundadora, Irma d e R e t i r o ,
Alice, nos inspira: Onde nosso L a n c h o n e coração encontrar paz, ali tes, Capela,
Centro de
estará a vontade de Deus.
E é querendo realizar a Evangelizaçã
vontade de Deus que nós da o etc..).
Contamos
Comunidade Magniﬁcat inspirados pelo Espírito Santo lança- com você pamos a campanha "Está casa é ra mais essa
sua". Queremos ser instru- missão, aﬁnal
mentos de transformação para a casa tamque a Obra do Senhor continue bém é sua!

Anthony
CM

"Nada é pesado e
medido se feito
com Amor"
Deus os abençoe e
N. Senhora os
iluminem
sempre mais.

Este número NÃO recebe ligações. Ele é
APENAS WhatsApp para informações do
Bazar, e agendamento para retirada de
doações. Na dúvida, ligue: 39441633.
Agradecemos a compreensão!

Av. João Rodolfo Castelli, 2947 Pernambucano (Putim) (12) 3944-1633
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Aconteceu

Palestra
gestão
nanceira

N

o dia 06 de março
aconteceu a palestra
de gestão ﬁnanceira
promovida em parceria com
o grupo Revalorize da faculdade da Unifesp, ministrada
por Guilherme Fontoura,
coordenador ﬁnanceiro do

Sheila
CM

Instituto Semear. A oﬁcina
contou com a participação
de 26 pessoas, que puderam ampliar seus conhecimentos através da palestra.
Sheila Cristina
Assistente Social
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Tricô

A

comunidade
Magniﬁcat desenvolve o Projeto
Magniﬁcat Essência com
objetivo de promover espaço de convivência que possibilite acesso à informação
e capacitação proﬁssional
as famílias em situação de
vulnerabilidade social.
E este ano o projeto
ampliou suas vagas com
auxílio de voluntários que
realizam as oﬁcinas de
crochê, artesanato e tricô, e
a oﬁcina da enactus promovida em parceria com o
grupo revalorize da Faculdade da Unifesp. Cada grupo de oﬁcina tem durabilidade de 2 meses, com
intuito de proporcionar
meios para geração de renda. Também são realizadas
palestras para ampliar o
universo informacional das
famílias atendidas.
E para o desenvolvimento
das oﬁcinas contamos com
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Oﬁcina enactus

Oﬁcina de artesanato

sua colaboração, através de
doações de materiais de
artesanato, crochê, tricô e
outros.
Temos o objetivo de conseguir novas parcerias para
desenvolver oﬁcinas na área
da beleza e outras.
Interessados em ser voluntários ou realizar doa-

ções, podem entrar em
contato pelo telefone 12
39441633.
Seja um colaborador desta causa e faça a diferença
na vida de inúmeras famílias
carentes.
Sheila Cristina
Assistente Social

Crochê
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Q

ueridos irmãos e
irmãs, estamos passando por um tempo
difícil, seremos provados em
nossa fé.
“Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como
se vos acontecesse alguma
coisa extraordinária, pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de
Cristo”. (1 Pe 4, 12).
É muito importante não se
deixar perturbar, não perder a
fé, não perder a paz nem a calma. As provações nos fortalecem para o combate.
“Em todas as circunstâncias
dai graças, pois esta é a vontade de Cristo Jesus”. (1 Tes 5,
16)
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Papa Francisco

Pela Pandemia da Covid-19
P

or que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é
reconhecer-se necessitado de
salvação. Não somos autossuﬁcientes, sozinhos afundamos:
precisamos do Senhor como os
antigos navegadores das
estrelas. Convidemos Jesus a
subir para o barco da nossa
vida. Conﬁemos-lhe os nossos
medos, para que Ele os vença.
Com Ele a bordo, experimentaremos – como os discípulos –
que não há naufrágio. Porque
esta é a força de Deus: fazer
resultar em bem tudo o que nos
acontece, mesmo as coisas
más. Ele serena as nossas
tempestades, porque, com
Deus, a vida nunca morre.
O Senhor interpela-nos e, no
meio da nossa tempestade,
convida-nos a despertar e
ativar a solidariedade e a
esperança, capazes de dar

solidez, apoio e signiﬁcado a
estas horas em que tudo parece
naufragar. O Senhor desperta,
para acordar e reanimar a
nossa fé pascal. Temos uma
âncora: na sua cruz, fomos
salvos. Temos um leme: na sua
cruz, fomos resgatados. Temos
uma esperança: na sua cruz,
fomos curados e abraçados,
para que nada e ninguém nos
separe do seu amor redentor.
No meio deste isolamento que
nos faz padecer a limitação de
afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas,
ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da
sua cruz, o Senhor desaﬁa-nos
a encontrar a vida que nos
espera, a olhar para aqueles
que nos reclamam, a reforçar,
reconhecer e incentivar a graça
que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda
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fumega (cf. Is 42, 3), que nunca
adoece, e deixemos que reacenda a esperança.
Nas palavras do Papa
Francisco, entendemos que o
próprio Jesus nos propõe um
enfrentamento nesta batalha
invisível, á partir do despertar
para uma fé, que antes estava
debruçada no individualismo
egoísta, e agora precisa se
erguer e olhar para cruz, e do
alto desta cruz encontrar motivação para salvar vidas.
Este é o tempo favorável
para assumirmos nossa cruz
com esperança, e ser testemunho de conversão para os
que estão desesperançados ou
agoniados com uma realidade
incerta, pois para o que crê
nada é impossível.
Segure tua cruz, e não deixe
sua fé apagar, acenda a chama
pelo clamor do Espirito Santo.
Doralice - Presidente CM
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ORAÇÃO: ATREVIDA E CONFIANTE

N

a oração, a mais
fundamental atitude é colocar-se
conﬁante na presença de
Deus; ou melhor, abrir o
coração e a vida para Deus.
Pois, quando se põe em
oração, na verdade não é o
ser humano que chama por
Deus, mas é Deus quem o
visita. A oração é, essencialmente, um ato de repouso
em Deus.
Limitada no seu próprio
ser, porém, atraída para algo
que a ultrapassa, a pessoa
recorre à oração que a reveste de um impulso capaz
de fazê-la ir muito além do
comum e tocar, prazerosaPÁGINA 10

mente, o extraordinário e a
dádiva do ser. É esse jeito de
orar que desarma qualquer
coração, suscita entrega e
impele à solidariedade. Nessa perspectiva, a oração
cristã surge como um instrumento muito valioso para
nos centrar no essencial de
nossas vidas, tantas vezes
disperso pelas urgências e
coisas imediatas do cotidiano.
Conﬁante de que para
Deus tudo é possível, o
orante deve aprender a ser
ousado nos pedidos. Toda
oração deve ser atrevida e
conﬁante. E agradecida,
pois Deus sempre dá muito

mais do que se ousa pedir.
Ora-se não para dizer a
Deus o que Ele deve fazer,
mas para colocar, com conﬁança, toda a própria existência em Suas mãos e sob
o seu paternal-maternal cuidado. O simples fato de se
colocar sob o olhar divino já
é uma bênção. Quem se dispõe a orar já está ganhando, pois nunca ninguém se
encontrou com Deus e ﬁcou
de mãos vazias. A oração
autêntica ajuda a pessoa a
descobrir e reconhecer a si
mesma no abraço afável de
Deus. É esta conﬁança na
ternura de Deus que dá vida
e vibração à oração.
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Camila
nutricionista

Agrotóxico
e saúde

V

ocê sabia que o
Brasil é um dos
maiores consumidores de agrotóxico no mundo? Na qual estes podem
trazer malefícios a saúde
das pessoas, tendo relação
com doenças como câncer,
doenças neurológicas e de
infertilidade, como também
podem afetar o meio ambiente e prejudicar a produção de alimentos a longo
prazo. Além disso, no ano de
2019 foram liberados no
Brasil mais de 500 tipos de

agrotóxicos.
Dentre os muitos alimentos em que são utilizados na sua produção agrotóxicos está o morango,
pepino, abacaxi, alface e
pimentão. Em contrapartida,
tem crescido a procura por
alimentos orgânicos, produzidos de forma sustentável
sem ação de agrotóxico.
Muitas vezes mais saborosos e com melhor valor
nutricional.
A preferência pelo consumo de frutas, verduras e
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legumes da época pode
contribuir para o menor
consumo de pesticidas, uma
vez que são alimentos que
possuem uma menor carga
de agrotóxicos, que podem
estar tanto na casca dos
alimentos in natura quanto
no seu interior. Consumir
alimentos de agricultores
locais com selo de produto
orgânico também podem
trazer benefícios a saúde a
longo prazo.
Nutricionista
Camila Pereira
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Por que a Comunidade Magniﬁcat
suspendeu todas as suas atividades?

C

omo vocês já devem
saber o mundo foi
surpreendido com
um novo vírus, algo que não
imaginávamos viver, mas que
é a nossa realidade no
momento. O covid-19 é um
vírus que tem os sintomas
parecidos com um resfriado
comum, porém não o
subestime, este é muito forte
e o contágio é muito fácil, no
momento ele ainda não tem
uma cura ou uma vacina e o
mesmo tem deixado ao redor
do mundo milhares de
pessoas infectadas e muitas
mortes. Por isso se cuidem,
lavem muito bem as mãos e
se possível FIQUEM EM
CASA!
E por causa de toda essa
situação, nossas atividades
foram suspensas. Pela segurança dos nossos membros,
dos nossos voluntários e dos
nossos funcionários optamos
por acolher as recomendações da diocese e do ministério da saúde. Estamos de
quarentena, mas não estamos longe de vocês, estamos
unidos em oração e através
das nossas redes sociais.
Sabemos o quanto esse
momento é difícil e que passa
muitas coisas nas nossas
mentes, e pensando nisso
queremos te dar algumas
dicas do que você pode fazer
para se ocupar nessa quarentena. Não deixe mais para
depois aquilo que você tem
adiado a tanto tempo. Aqui
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Covid-19

estão as nossas dicas:
Voltar a essência- Você
pode rezar e ter aquele encontro pessoal com Deus que seu
coração tanto almeja. Redescobrir seu chamado, voltar a
queimar de amor por Aquele
que veio por nós. Um momento para silenciar!
Ficar com a família é sempre bom - Fazer refeições e rezar juntos, assistir ﬁlmes, colocar o papo em dia.
Fazer aquela faxina no seu
quarto- Sabemos que com a
correria da rotina muita coisa
é deixada "pra depois", então
aproveita esse tempo para
separar algumas roupas e
sapatos que estão no seu
armário e você já não usa,
organize seus livros, jogue
fora aqueles papéis que você
vem acumulando.
Que tal colocar toda a

matéria em dia? - Nesse tempo é possível colocar em dia a
matéria acumulada da escola
ou da faculdade, revisar os
conteúdos aprendidos e buscar novos. Podemos estudar
também um pouco mais da
igreja ou sobre a vida de algum santo.
Ligar para um amigo ou
familiar- Estamos sempre
correndo de um lado pro outro
fazendo mil coisas, e infelizmente as vezes não conseguimos falar com as pessoas
que amamos com a frequência que queríamos e este tempo é uma ótima oporunidade
pra isso.
Tem inúmeras outras coisas a se fazer e nesse momento o importante é não se
desesperar, faça sua parte,
cuide da sua família e conﬁe
em Deus. Tudo ﬁcará bem!
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Aconteceu

Evento das Mulheres

Santa Missa

N

o dia sete de março, aconteceu um encontro muito
especial para todas as
mulheres e seus familiares na
Comunidade Magniﬁcat. Foi um
dia lindo, repleto de atividades,
tais como um momento de oração, ação entre amigos, sorteios,
bazar, cuidados estéticos, apresentação de dança e o nosso desﬁle. Agradecemos a presença de
todos, vocês ﬁzeram a nossa festa ﬁcar ainda mais bonita. Deus
abençoe!

MARIA APARECIDA TEIXEIRA.................................................... 05/04
ELISETE APARECIDA SILVA....................................................... 05/04
LUIZ ACÁCIO DE SENE............................................................... 08/04
CRISTINA ELIZABETE E. LOPES................................................11/04
MARIA ISABEL DE LIMA.............................................................. 14/04
DIACONO FRIGGI........................................................................ 15/04
MARIA DA GLORIA T. PAVAN.......................................................17/04
MAURO ROBERTO ALVES.......................................................... 20/04
MARIA FRANCISCA S. RAMOS.................................................. 23/04
NOÉ ANTÔNIO L. DOS SANTOS................................................ 25/04

Av. João Rodolfo Castelli, 2947 Pernambucano (Putim) (12) 3944-1633

PÁGINA 13

Troca de óleo
a partir de R$50,00

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1.690
Jardim Paraiso do Sol - SJC - SP

Casa&Construção
www.assiscasaeconstrucao.com.br
/AssisCasaeConstrucao

R. José Luiz Cembranelli, 51 I 12 3929.2888 I Vila Tesouro

(12)

99210-7382

