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Aqueles que creem e esperam 
em Deus tem esperança, pois Deus 
tem um plano e um projeto de 
salvação para cada um de nós. 
Mesmo em meio a uma pandemia Mesmo em meio a uma pandemia 
não podemos perder a esperança! 
Só tem esperança aquele que tem 
um encontro com jesus Cristo. 
Afinal esta vida é passageira, nós 
fomos criados para vida eterna. 
Uma nação sem Deus é uma nação Uma nação sem Deus é uma nação 
sem esperança.
A Esperança é um sentimento 
nobre que faz o homem esperar 
em algo que ele ainda não possui.
A Esperança é uma virtude teologal A Esperança é uma virtude teologal 
e as virtudes teologais (fé, caridade 
e esperança), nos levam a crescer 
no relacionamento com Deus, 
quando somos batizados somos 
chamados filhos de Deus, ali somos 
inseridos na salvação. 
A Fé nos leva a acreditar em Deus.A Fé nos leva a acreditar em Deus.

A Caridade nos leva a amar a Deus.
A Esperança nos leva a desejar Deus, por 
isso neste tempo de pandemia, devemos 
renovar nossa esperança na certeza que 
tudo passa, menos o amor de Deus por 
nós.
Não esperamos nas pessoas, não esperaNão esperamos nas pessoas, não espera-
mos nos governantes e não esperamos 
nas coisas do mundo. Nossa esperança 
está em Deus e podemos esperar Nele até 
o fim de nossa vida.
A Esperança nos leva a crer e esperar na 
vida eterna, sem esperança as pessoas 
ficam desanimadas, tristes e depressivas e 
perdem até mesmo a fé.
A Esperança nos livra do desânimo, do 
egoísmo e do individualismo.
Quem tem esperança vive em unidade, Quem tem esperança vive em unidade, 
vive em felicidade.Tudo vai passar, é o 
curso natural da vida, por isso precisamos 
desejar Deus.
A esperança gera em nós o desejo de A esperança gera em nós o desejo de 
felicidade profunda que só Ele nos dá. 
Quando clamamos a Deus com fé e 
esperança Ele nos atende. 

O que nos mantém em pé é a 
esperança, por isso somos salvos 
pela esperança!   

“Feliz aquele que tem por protetor o 
Deus de Jacó, que põe sua esperança 
no Senhor, seu Deus” (Salmo 145, 5) 





Quando ainda estávamos no Tempo da Qua-
resma a Igreja nos propôs dois evangelhos 
belíssimos, o da samaritana e do cego de nas-
cença, a Liturgia nos mostrou então dois gran-
des sinais: a água e a luz; a água simbolizando 
o batismo, a luz, a fé. Agora terminado o tem-
po pascal a Igreja celebra a Solenidade do Cor-po pascal a Igreja celebra a Solenidade do Cor-
po e do Sangue de Cristo e aqui temos agora 
dois outros grandes sinais: o pão e o vinho; o 
pão o Corpo e o vinho o sangue “ a Eucaristia 
é escola de caridade e solidariedade. Quem se 
alimenta do Pão de Cristo não pode permanecer 
indiferente perante quem também nos nossos dias, 
não tem o pão quotidiano” (não tem o pão quotidiano” (Papa Bento XVI). 
A Solenidade de Corpus Christi é a celebração em 
que a Igreja exalta o Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia; sendo esse o único dia do ano que o 
Santíssimo Sacramento sai em procissão às nossas 
ruas,até em muitos lugares por uma linda tradição 
os católicos preparam lindíssimos tapetes com 
mais diversas formas de criatividade, para que o mais diversas formas de criatividade, para que o 
Santo Cor-po de Cristo possa passar  

Este ano, porém, por causa da pandemia
 do Corona vírus (COVID-19), essa procis-
são não será realizada em muitas dioceses 
do mundo inteiro.Mas o Santíssimo Sacra-
mento não deixará de passar em nossas ru-
as para ser adorado e glorificado por medi-
das de seguran-ça passaremos com o san-das de seguran-ça passaremos com o san-
tíssimo em carro aberto pelas ruas de nos-
sa paróquia de Santa Luzia. A Igreja nunca 
deixará de celebrar a Eucaristia “pois a Igre-
ja vive da Eucaris-tia” (Papa São João Paulo II).
Será um momento para agradecermos a Deus
 pela nossa vida, de rezarmos por todo o nos-
so mundo, pelas nos-sas famílias, pelos profis-so mundo, pelas nos-sas famílias, pelos profis-
sionais da saúde, pelas famílias que perderam 
seus entes queridos, e por todos os enfermos.
Neste dia da festa de Corpus Christi é um dia 
de louvarmos e agradecermos a Deus pelo ines-
timável dom da Eucaristia, no qual o próprio Se-
nhor se faz verdadeiramente presente como 
alimento e alívio e remédio de nossa alma.alimento e alívio e remédio de nossa alma.
Na Eucaristia está contido todo o tesouro espiri-
tual da Santa Igreja, o próprio Cristo 
Nosso Senhor.

 Diante da Grandeza desse mistério
Santo Agostinho diz: “ Ó sacramen-
to da piedade! Ó sacramento 
da unidade! Ó vínculo da caridade! 
”Queridos irmãos e irmãs, que a 
Festa de Corpus Christi seja uma 
ocasião de dobramos nossos joe-ocasião de dobramos nossos joe-
lhos a este grande mistério de 
amor,que o próprio Cristo nos dei-
xou em sua memória, para ganha-
rmos da Santa Eucaristia os pe-
nhores para nossa salvação. Que a 
Virgem Maria alcance para nós os 
benefícios de seu Filho Jesus. benefícios de seu Filho Jesus. 
Maria, que levou em seu seio Jesus, 
foi ela o primeiro “Tabernáculo” 
vivo da Eucaristia, nos transmita a 
sua própria fé no santo Mistério do 
Corpo e do Sangue do seu divino 
Filho, para seja verdadeiramente o 
cerne da nossa vida.  Graças e lou-cerne da nossa vida.  Graças e lou-
vores sejam dados a todo momen-
to, ao Santíssimo e Diviní-
ssimo Sacramento. 





Seu sim se fez história...









Neste tempo de pandemia estamos 
convivendo fisicamente distanciados uns 
dos outros porque o confinamento domici-
liar se tornou uma necessidade. Então, 
vivemos tempos em que a arte da conver-
sação a nível familiar adquiriu uma grande 
importância. A conversação constitui o 
ponto central no relacionamento entre 
pessoas que, além de viverem juntas, 
compartilham a vida com um projeto 
comum. No entanto, há conversa e conver-
sa. Há conversa superficial que gasta 
palavras à toa e revela o vazio das pessoas. 
E há conversa que toca fundo no coração e 
fica na memória. Todos nós, de vez em 
quando, temos esses momentos de convi-
vência amiga, que dilatam o coração e vão 
ser força na hora das dificuldades. Ajudam a 
ter confiança e a vencer o medo.

Conversar constitui uma das experiências 
humanas mais antigas e configuradoras de 
nosso ser. Ela não se reduz a um mero 
intercâmbio de palavras; é um processo 
essencialmente ativo, inerente à nossa 
natureza relacional, cuja finalidade última é 
viver a experiência do encontro. Conversar é 
uma das aprendizagens vitais que não tem uma das aprendizagens vitais que não tem 
data de vencimento. A arte da conversação 
é um caminho pedagógico, um processo 
gradual que requer uma capacidade de 
escuta, de acolher e deixar-se afetar pelo 
que o outro é, não só pelo que diz; uma 
capacidade de olhar com profundidade 
para reconhecer  no outro o que há de para reconhecer  no outro o que há de 
verdadeiro, bom e belo e descobrir como o 
dinamismo de Deus atua no coração 
dele(a). A conversação é uma experiência 
profundamente humana de proximidade, 
de conhecimento, de intercâmbio, de 
ternura...,

 um encontro entre pessoas que vão 
compartilhando histórias de vida, 
esperanças e frustrações, vontade de 
construir e sonhar.Na conversação, o 
que importa é a pessoa do outro e 
não os problemas que apresenta...; ela 
é o lugar privilegiado de encontro e 
descoberta misteriosa do Outro descoberta misteriosa do Outro 
(Deus). Segundo Jesus, o protagonista 
principal da conversação é o Espírito, 
que gera em nosso interior palavras 
de vida e criatividade. Numa conver-
sação profunda deixamos transpare-
cer nossa verdadeira identidade, 
nossa verdade original. Mas é o 
Espírito, que nos habita, Aquele que 
cava em nós palavras de vida. Quando 
Ele encontra liberdade para atuar em 
nós, faz brotar das entranhas das 
palavras sua riqueza escondida. 





Um outro portal, que 
possui criadores inte-
grados em um rede in-
ternacional de investiga-
ção e análise de assuntos ção e análise de assuntos 
famosos na internet, é a 
agência Aos Fatos. Para aju-
dar os internautas e facilitar a dar os internautas e facilitar a 
procura pela verdade, o grupo 
disponibiliza no Twitter, 
Facebook e Whatsapp uma 
robô checadora de fatos, 
conhecida como Fátima, que 
envia aos usuários as checa-
gens realizadas pelos organigens realizadas pelos organi-
zadores e dá dicas para 
analisarem por conta própria 
as notícias. Para ter acesso a 
Fátima pelo Facebook, basta 
iniciar uma conversa no 
Messenger pela página oficial 
da agência; no Twitter, o 
acesso é pela conta @fatima-
bot, que rastreia links com 
notícias falsas e notifica quem 
as compartilhou; no Whatsapp 
, quem deseja acessar precisa 
adicionar o número da Fátima 
aos contatos, (21) 99747-2441, 
feito isso, só precisa mandar 
uma mensagem que receberá 
a resposta com opções de 
informações para acessar.

Por José Tobias



A ansiedade é uma emoção natural de todos 
os seres humanos e, como toda emoção, tem a sua 

função. Ela nos ajuda a lidar, pensar e planejar 

possíveis perigos. Como um alarme de carros, por 

exemplo. Usamos para prevenir algo que, pode ser 

que ocorra, pode ser que não, ou seja, a ansiedade 

é muito funcional e nos ajuda bastante. O grande 

problema surge quando o alarme começa a problema surge quando o alarme começa a 

disparar constantemente, mesmo sem algum 

perigo real.

O atual momento em que estamos vivendo, está 

agravando sim, transtornos de ansiedade, como 

síndrome do pânico, ansiedade generalizada, entre 

outros. Isto se dá por vários motivos, como, 

mudança brusca da rotina, excesso de notícias, falta 

de organização, procrastinação, preocupações em 

demasia, dificuldades em tolerar ou adaptar à 

imprevistos. imprevistos. Por isto, algumas reflexões e mudanças 

de hábitos são importantes, hoje vamos focar no 

excesso de informação e na falta de organização.

Obviamente, é importante se informar do que 

vem acontecendo, porém, existe uma linha tênue 

entre se manter informado e a obsessão em 

saber tudo o que está ocorrendo a cada minuto. 

Penso que uma boa escolha, seja ver algumas 

notícias por dia, com o objetivo principal, que é 

você se atualizar e não ser bombardeado de 

informações que só irão gerar angústia e informações que só irão gerar angústia e 

preocupação. 

Outra estratégia muito funcional para amenizar 

sintomas de ansiedade é se organizar. Faça um 

planejamento dos seus dias e procure por em 

prática coisas que são importantes para você. 

Nos últimos meses, tenho visto informações 

padronizadas sobre o que fazer na quarentena, 

creio que algumas são válidas, como fazer 

exercícios físicos, fazer chamadas de vídeo, mas exercícios físicos, fazer chamadas de vídeo, mas 

é importante pensar no que faz sentido para 

você e ocupar o seu tempo com estas atividades. 

Você pode refletir: O que me deixaria contente 

ou mais tranquilo, caso eu colocasse em prática? 

E quais atitudes/ comportamentos, eu 

posso fazer hoje para que isto ocorra? 

Divida uma atividade grande em mini 

tarefas e faça cada uma de uma vez, 

dentro da sua disponibilidade. Isso 

também ajuda a trabalhar a procrasti-

nação, um dos fatores que piora a 

ansiedade.ansiedade.

Por último, algo que eu sempre gosto 

de destacar, procure ajuda. Desde os 

primórdios, o ser humano busca auxílio 

em situações difíceis e você não 

precisa sofrer sozinho. Compartilhe 

suas angústias, medos, preocupações e 

se perceber necessário, busque ajuda 

profissional.profissional.



ANIVERSARIANTES SOLIDÁRIOS DA
MISERICÓRDIA

IRENE APARECIDA S. AZEVEDO   01/06
MARIA JOSÉ DA S. COSTA    05/06
SONIA ALVARENGA GODOI    08/06
KARINA SILVA D. BENEDETTI   11/06
GENOVEVA F. DE FREITAS           16/06
ANDREA DA SILVA                   19/06
EETENICIA DE JESUS M. LOPES  27/06
SANDRA MARIA C. LIMA           29/06
ETENICIA DE JESUS M. LOPES  27/06
SANDRA MARIA C. LIMA           29/06

A Comunidade Magnificat deseja a todos os aniversa-
riantes um feliz aniversário. Que Deus os abençoe 
sempre e que Maria Auxiliadora interceda por cada 
um. A contribuição de vocês permite a continuação da 

missão evangelizadora, muito obrigado! 

Se você ainda não é um Solidário na Misericórdia e 
tem o desejo de colaborar com essa obra de Deus 

entre em contato, lembre-se: 
“O importante não é o que se dá, mas o amor 
com que se dá. ”  (Madre Teresa de Calcutá)


