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Um chamado..
Uma convocação..
(PÁG 03)

Homenagem dia
dos pais
(PÁG 06)

Amar, rezar e
agir
(PÁG 09)

Doralice Pereira
PRESIDENTE

Vocação

“Confie nas mãos de Deus todos os seus cuidados com o futuro
e deixe-se guiar pelo Senhor como uma criança pequena”.

A

gosto é o mês das vocações. Vocação

pais ou como celibatários.

é uma palavra que vem do latim “voca-

• VIDA CONSAGRADA – Vida religiosa pelos

re”, que significa “chamar”. A vocação é dada

votos de pobreza, obediência e castidade.

por Deus, todos nós somos chamados e em

Também os consagrados as Novas Comuni-

primeiro lugar vocacionados para o amor,

dades, em todos os estados de vida. Somos

amor que gera vida. O segundo chamado é à

chamados para uma missão insubstituível na

santidade, que todo cristão recebe de Deus e

Terra.

depois existem as vocações específicas:

Queridos irmãos, o Senhor nos chama para o

• MINISTRO ORDENADO – Bispos, padres e
diáconos. Vocação de seguir o Cristo como
pastor como cabeça da igreja.
• MATRIMÔNIO – Viver a aliança entre Cristo
e a igreja, esposo e esposa na vida conjugal
e espelhar a Trindade Santa na vida familiar
com os filhos.
• SOLTEIROS (AS) – Fazem de sua vida uma

seu serviço na evangelização, levando a todos
a palavra de Deus. Nos chama para a realização dentro de um estado de vida. O importante é responde-Lo “Senhor, eu estou aqui
para Te servir”, e assim seremos felizes.
Você já descobriu sua vocação? O chamado
de Deus em sua vida? Que tal fazer este discernimento com a Comunidade Magnificat?

doação a Deus, seja nos cuidados com seus
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Pe. Silvio César

A

Um chamado...
Uma convocação...

s oportunidades e as escolhas fazem parte do cotidiano
de nossas vidas. Tudo o que
recebemos, cremos ser uma dádiva
preciosa de Deus, oferta de amor
e de gratuidade e somos também
chamados a oferecer algo de nós
mesmos, como nossa contribuição no
cenário da vida.
Quando falamos de vocação, falamos
de um chamado que pede uma resposta e ao responder, com generosidade, oferecemos nosso contributo,
a partir de nossas qualidades, para o
bem comum. Recorda-nos a Palavra
de Deus: “Servi a Deus na verdade e
fazei diante dele o que lhe agrada”
(Tb 14,8). É a pergunta que fazemos
a nós mesmos: “O que Deus quer de
mim?”.
São muitas as vocações, mas a primeira e principal é a vocação para a
vida. Por isso a vida é dom precioso e
precisamos cuidar muito bem dessa
graça. Tudo o que é contrário a vida,
é contrário a Deus!
Depois, cada um é chamado a responder a uma vocação específica,
partindo do primeiro convite que
recebemos para a vida cristã, pela
força do nosso Batismo. Como é belo
responder ao projeto de Deus, com
um seguimento fiel do caminho deixado por Jesus.
Assim nasce a vocação laical, onde o

leigo cristão, busca integrar na sua
vida social, os valores do Reino de
Deus. Dentro da vocação do leigo,
encontramos a vocação para a vida
matrimonial, para o celibato secular
(as pessoas que vivem como solteiras), a vocação do leigo consagrado, a vocação para a vida religiosa,
sacerdotal e missionária e em cada
vertente, buscamos responder com
a abertura dos nossos corações e o
mais sincero desejo de corresponder
ao chamado.
Como leigos, somos convocados a
assumir também uma profissão, que
nos assegurará o compromisso com
a ordem social, contribuindo para as
necessidades gerais. Vocação difere
de profissão e é importante discernir
bem essa identidade. Nem sempre
somos vocacionados ao trabalho que
precisamos assumir pelas necessidades da vida, muitos abrem mão de
sua vocação, para sobreviverem aos
desafios da pobreza ou miséria.
Em cada chamado que recebemos,
o que precisamos é estremar bem
e buscar, com a ajuda de Deus, ser
fiel, todos os dias a esse convite. Em
cada família construída, viver todos
os momentos com atenciosa entrega,
na vida consagrada ou religiosa, ser
um testemunho crível da alegria de
Cristo na vida da comunidade e na
missão; ou ainda, quem é chamado

ao sacerdócio, recordar que nosso
sacerdócio se configura com o Cristo
da Cruz.
O grande segredo é descobrir o que
Deus deseja de cada um e responder
com liberdade e alegria o chamado,
apresentando-se com disposição
e coragem. Como é bom sentir-se
realizado e pleno onde estamos e
isso não significa estar ausente das
dificuldades ou dos obstáculos, mas
saber enfrentá-los com grande generosidade de coração.
O Deus que nos chama, cuida de
nós, enviando-nos para a missão de
ser no mundo, portadores do amor
de Deus para todas as pessoas, na
família, na escola, no trabalho, nas
comunidades onde estamos e na
sociedade em geral.
Essa resposta generosa é um sair de
nós mesmos e ir ao encontro do outro. Por isso, temos sempre a oportunidade de revermos nossas atitudes e
o quanto estamos respondendo com
generosidade esse chamado. Esposos, pais, missionários, leigos, consagrados, sacerdotes, todos... sejamos
fiéis no compromisso assumido e
busquemos sempre nossa força e fidelidade n’Aquele que é a inspiração
de nossas vidas, o Cristo Jesus!
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Irmã Ivani (CMPS)

O

CURA INTERIOR

Espírito Santo age na nossa
imaginação, na nossa memória e
na nossa afetividade, concedendo-nos imagens esclarecedoras, sejam
elas acontecimentos do passado, da vida
cotidiana. Pode inspirar sentimentos
como compaixão, alegria, piedade, vigor,
de gratidão.
Daí a importância da busca intensa de
Deus e da Sua verdade, porque temos
imagens e impressões muito deformadas dos acontecimentos, das pessoas e
de nós mesmos, e não podemos ficar
na superficialidade na cura interior, mas
precisamos ir ao mais profundo do nosso
ser à luz de Deus. Não basta deixarmos que Deus retire a casca grossa das
nossas feridas, mas permitir que a Sua
luz penetre nas raízes das nossas feridas
mais profundas.
A obra de salvação de Deus em nossa
vida passa pelo autoconhecimento. Este
acontece à medida que o Espírito Santo
nos revela a nossa verdade interior. É
interessante observarmos isto, porque
existem dois motivos que nos impedem de sermos curados e assim livres, a
ignorância e o medo de olharmos para
dentro de nós mesmos, preferimos culpar os outros.
O Senhor possui o remédio eficaz para a
nossa ferida mais profunda. Ele tem amor
suficiente para derramar sobre as nossas
feridas que doem, que queimam como
um fogo, que ardem, que incomodam,
como um bálsamo que as acalma, que as
alivia e que as cura. É muito importante
que aceitemos a nossa vida, a nossa história, o nosso passado e o presente.
A graça do Espírito Santo renova as
forças humanas, concede asas como as
águias, impulsionando a correr e não se
fatigar, a caminhar e não se cansar ( cf. Is

40,31). O Reino de Deus, que se entende pela graça do Espírito Santo, passa
a habitar no mais profundo de nós, em
nosso coração.
Precisamos decidirmo-nos em entregar verdadeiramente o nosso coração
a Deus. É isto que o Senhor procura
um coração que o adore em espírito e
verdade, um coração cheio de amor por
Ele e pelo próximo, um coração cheio de
fé. Ele mesmo diz em Provérbios: “Meu
filho, dá-me o teu coração, e o resto eu
te darei por acréscimo” ( Pr 23,26)
Nós não podemos nos desfazer do mal
sozinhos, nem devemos deixar o tempo
passar sem recebermos a cura dos nossos males porque não nos abrimos para
a graça de Deus, precisamos da ajuda da
graça divina.
Para que o homem conheça a sua enfermidade, em primeiro lugar Deus o
entrega a si próprio, para que ele compreenda que nada pode fazer por si, para
compreender a sua impossibilidade e
nunca julgar a graça divina como algo
supérfluo. Chegando neste ponto em sua
vida onde conheceu sua pequenez e sua
enfermidade, o Senhor, convenientemente, lhe concedeu a sua graça pela qual se
ilumina um cego e se cura um doente.
É importante o processo de cura interior
porque na verdade as nossas feridas
por serem frutos do nosso pecado e do
pecado dos outros, estão ligadas diretamente a nossa vida com Deus.
Precisamos, portanto, ir além da teoria e
praticarmos. Como? Nas orações pessoais ministre sobre você mesmo a cura
interior, ore pela sua cura interior. Não
tenha medo. Não resista. Você vai sentir
mais bem-estar do que antes. Peça ao
Senhor as manifestações dos Seus dons
carismáticos.

PASSOS:
01. Coloque-se de maneira simples diante do Senhor;
02. Peça ao Espírito Santo que revele as
feridas que Ele deseja curar.
03. Em nome de Jesus e diante de Jesus,
ministre sobre si mesmo a aceitação
deste fato do seu passado ou presente e
num ato de fé creia que Jesus reverterá
isto em um grande bem para você e para
os outros.
04. Apresente a Jesus a área ferida, traumatizada, marcada.
05. Ore em línguas ministrando a cura
do Senhor, o quanto a inspiração lhe
mover. Neste instante abra-se ao Espírito
pois pode o Senhor revelar palavras de
ciência, sabedoria, profecia sobre esta
situação.
06. Agradeça a Deus por esta área ferida,
na certeza do grande bem (pérola) que
está sendo gerado. Louve ao Senhor pelo
bem que Ele lhe fez neste momento.
07. Não se esqueça que a cura interior
é um processo que ocorre das mais
variadas formas e que esta oração pode
de acordo com a inspiração ser feita em
repetidas oportunidades, entretanto,
em cada uma delas, precisamos crer no
poder de Jesus que se manifesta concretamente em nós.

PÁGINA 04

M

A paternidade...

e chamo Hamilton Gomes, tenho 54 anos, sou pai de quatro filhos: Raíssa, Hamilton Junior, Ana Clara e Ana Cláudia. Ser pai foi
a maior benção que aconteceu na minha vida, e me sinto abençoado
todos os dias por vivenciar essa vocação, que é um presente de Deus.
Pai, é uma palavra com significado tão forte, e quando penso nela me
vem a reflexão que para ser um bom pai, um pai segundo o coração de
Deus, é necessário ter sido um bom filho e ser um bom marido, é uma
construção onde Deus vai nos moldando como vasos na mão do oleiro.
Através dessa vocação, conseguimos transmitir para os nossos filhos a
grandeza de Deus em nossa vida, o quanto Ele está presente em cada
detalhe da nossa história. Você só enxerga a importância dessa palavra:
pai, quando você ouve dos seus filhos o quanto você é importante na
vida deles, porque o Pai, assim como a mãe é um grande espelho para
seus filhos, e por isso eles enxergam em nós o amor, o respeito, o carinho e o carinho de Deus.
Ser pai é uma benção, trilhamos o caminho de santidade em família, e
minha maior inspiração para ser um bom pai para os meus filhos é o
exemplo de São José, um homem temente a Deus, que sempre entregou tudo nas mãos do Senhor. Acredito que o segredo para viver essa
vocação segundo a vontade de Deus, é sempre se abandonar nos braços dEle e deixar que Ele te molde, e te ensine a ser um pai de verdade
e buscar sempre a intercessão daqueles que também vivenciaram esse
chamado.
Por Hamilton Gomes (PSVP)

SUSPENSA
NORMALIZAR AS
E QUANDO TUDO
TORNARÃO
RE
S
DE
DA
ATIVI
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Nicole Félix (CM)

Pai...

Pai,
Quantas lembranças essa pequena palavra desperta em nós?
Figura que representa cuidado, afeto, segurança e amor.
Ele que é capaz de renunciar a si mesmo em favor dos seus;
Ele que é capaz de prover com suor de suas mãos o necessário para
aqueles que dependem de seus cuidados;
Ele que é capaz de doar de si em razão a um bem maior;
Seus ensinamentos, exemplos, experiências representam amparo
frente as turbulências da vida e seu amor torna-se segurança para
as escolhas que um dia ousamos realizar.
Gratidão a todos os pais que um dia decidiram corresponder ao chamado da vida com responsabilidade, criando, educando e ensinando
aos seus a verdadeira essência do amor, a capacidade de se doar por
algo ou por alguém, refletindo ao mundo a beleza do comprometimento e do compromisso humano.
Obrigada pai por dar a vida, entregar-se e por nos ajudar a crescer e
nos tornar pessoas melhores.
Nós da Comunidade Magnificat desejamos um feliz dia dos pais e que
Deus possa abençoa-los e fortalece-los na missão. Gratidão!

PÁGINA 06

FALA JOVEM!
Sou feliz na minha vocação
“Sou feliz no chamado que Deus me fez a ser
Magnificat e levar o amor e a misericórdia
por todo o mundo” (Luígi CM)

“Minha maior alegria está em fazer a vontade de
Deus,
D
sou muito feliz por Ser Magnificat!” (Joice CM)

“Na minha liberdade, Senhor, te dei minha vida e hoje sou
feliz! Ouvir Sua voz e corresponder a esse amor, vai além
do que sonhei por toda minha vida! (Lizandra CM)

“Sou feliz em minha vocação por poder transbordar o carisma que Deus usou para me salvar”
(Lucas CM)

“Minha vocação é um presente! Me alegro em acordar
todos os dias e saber que Deus planejou cada detalhe
da minha vida e que em minha vocação Ele foi carinhoso em escolher me fazer Magníficat.” (Nauany CM)

PÁGINA 07

Projeto Social Kids

Sheila
Assitente Social

O

mês de julho no projeto Social Kids, sempre foi um mês muito esperado por
nossos inseridos e seus familiares, pois todos os anos é realizada a festa do
Arraia do Kids, este ano por conta da pandemia do Corona Vírus e o distanciamento social não seria possível a realização.
Pensando em uma maneira de trazer alegria para nossas crianças e adolescentes,
realizamos o Arraia do Kids de uma maneira totalmente diferente, com cuidado e
proteção. Durante semanas toda equipe preparou atividades, vídeos e um linda surpresa do Arraia na Caixa, a qual foi entregue aos pais no dia da distribuição dos Kits
lanche. A Surpresa contou com uma caixa personalizada, com guloseimas juninas,
pipoquinha da tia Grazi, refrigerante, um brinquedo e uma atividade de pescaria.
Os pais e as crianças entraram no clima do arraia e em casa montaram suas próprias
festas para curtirem a caixa do Arraia do Kids.
Está linda surpresa trouxe muita alegria e gratidão por parte dos pais e também dos
nossos inseridos e claro deixou toda a equipe muito feliz, pois foi preparada com
muito carinho e amor.
E mais uma vez conseguimos diminuir a distância de uma forma segura e diferente, o
resultado de tudo isso pudemos ver nos sorrisos e na alegria que transborda através
das fotos e vídeos.
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Ellen Ramos (CM)

E

Amar, rezar e agir

sse período de pandemia que
estamos vivenciando, deixou
em evidência a desvalorização
da vida, enquanto os profissionais
de saúde se doam para o cuidado
dos enfermos, os pesquisadores
no desenvolvimento da vacina e
alguns na prevenção, no cuidado,
na higienização e no isolamento,
muitos estão vivendo como se
essa situação não fosse real, como
se fossem imunes ou como se
não enxergassem a gravidade, os
números de casos e mortes e as
injustiças presente.
Os números nos contam de pessoas que tiveram famílias, sonhos,
planos. Nos contam das famílias
que perderam seus entes queridos.
Nos contam de pessoas e não são
somente números. Se isso não nos
toca precisamos pensar se estamos
colocando em prática o amor, pois
“Aquele que não ama seu irmão,
a quem vê, é incapaz de amar a
Deus, a quem não vê” (1 Jo 4, 20).
O amor é mais que um sentimento,
é uma decisão. Amar é verbo e nos
conduz a uma ação! Neste tempo
o isolamento é uma das formas

de amar, pois assim estaremos
cuidando de nós e do outro. Eu
sei, porém, que ficar em casa não
é uma possibilidade para todos,
mas é possível se cuidar também
no trabalho, no ônibus ou na rua,
só precisamos nos policiar e evitar
atividades que não são essenciais.
Uma outra forma de amar é partilhar o que temos, o nosso alimento
ou a nossa ajuda, a pessoas que
conhecemos que estão com fome,
frio, sede ou a instituições que
auxiliam essa população. Jesus já
nos disse que Ele está em cada um
desses, “Porque tive fome e me
destes de comer; tive sede e me
destes de beber; era peregrino e
me acolhestes; nu e me vestistes;
enfermo e me visitastes; estava na
prisão e viestes a mim [...] todas
as vezes que fizestes isso a um
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o
fizestes” (Mt 25, 35-36.40).
Para Jesus todas as vidas eram e
são valiosas, a bíblia nos conta
que Ele via aqueles que eram tidos
como invisíveis, ouvia aqueles que
muitos não ouviam, como o cego

que gritou no caminho pedindo
para Jesus o curar (Mc 10, 46-52).
Notava aqueles que não eram notados, como a mulher que padecia
de um fluxo de sangue e tocou em
suas ventes confiando que seria
curada, Ele olhou para ela, Ele a
notou (Mc 5, 25-34). Ele compreendia quem não era compreendido, como a pecadora que queriam
apedrejar, Jesus a compreendeu,
teve compaixão e encorajou-a a
ser melhor (Jo 8, 3-11).
Que possamos ser um pouco mais
como Jesus, agir com amor e misericórdia, com responsabilidade e
solidariedade, com menos egoísmo e mais altruísmo. Atuando na
construção de uma humanidade
mais justa, trazendo no coração a
certeza de que todos são merecedores de uma vida digna e que o
nosso amor deve ser transformado
em gestos concretos, a exemplo de
Jesus, que rezava e realizava, pois
assim como amar, orar também é
verbo e nos move a uma ação.

PÁGINA 09

Dr Wilson Salgado

Cardiologista
Cuidados e dicas sobre
saúde e espiritualidade

A

A natureza na oração
cristã

oração cristã, que
tem suas origens
no Antigo e no
Novo Testamento, não é
uma busca de energias
cósmicas, mas um diálogo
de amor com Deus. Deus é
para nós uma pessoa que
procuramos ansiosamente
ao longo de toda a nossa vida, Nele colocamos a
nossa confiança e com Ele
estamos face a face. Hoje
para muitas pessoas a oração se transformou num
exercício de ioga ou num
relacionamento com a natureza. Sem dúvida, a espiritualidade da natureza é a
voz de Deus, que se comunica a cada um de nós. Mas
não devemos transformar
a natureza num panteísmo.

Deus se encontra no universo, mas não é o universo. Podemos ver algumas
pessoas abraçarem árvores, caminhar descalças no
orvalho da noite, ou silenciar diante da beleza de um
nascer ou pôr do sol... São
coisas boas, mas isso não é
oração. A oração exige sair
de nós mesmos e tentar
nos relacionar com o totalmente Outro, com Deus.
Cantemos a beleza da natureza como faz o salmista,
ou como fizeram os santos,
mas não busquemos salvação na natureza. Mas podemos buscar na natureza um
lugar solitário, tranquilo,
mergulhar em um bosque,
escutar o som de uma cascata e tudo isso será uma

ajuda para a nossa oração,
para louvar a Deus infinitamente maior que tudo
isso. A pacificação com o
mundo criado nos ajuda a
entrar em comunhão com
Deus amor: “Olha o arco-íris e bendize o seu Autor,
ele é magnífico em seu esplendor. Forma no céu um
círculo de glória, as mãos
do Altíssimo o estendeu”
(Livro do Eclesiástico: Eclo
43,11).
(adaptado de “Cem Conselhos para Rezar Bem”, Frei
Patrício Sciadini, ocd; EDIÇÕES LOYOLA, São Paulo,
Brasil, 2012)
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Psicóloga Maiara

P

Procrastinação

rocrastinação: O que é,
por que acontece e como
melhorar?
Procrastinação é o comportamento de adiar/prolongar
atividades, tarefas, obrigações,
que precisam ser feitas. Quem
procrastina com frequência,
tem a tendência a se sentir
deprimido, frustrado e com a
sensação de incapacidade.
E por que procrastinamos?
Em termos comportamentais,
procrastinamos, pois, nosso
cérebro prefere reforçadores
imediatos àqueles que são de
médio e longo prazo. É muito
mais prazeroso desligar o despertador pela manhã e voltar a
dormir, do que fazer exercícios
físicos e sentir os benefícios
após um período de frequência. Também existem questões
psicológicas que incentivam a
procrastinação, como o per-

feccionismo e a dificuldade de
organização, por exemplo.
Como eu posso diminuir meu
comportamento procrastinador?
- Pense o que de fato você
quer fazer: Muitas vezes, você
está deixando para depois algo
que não sabe exatamente que
é e consequentemente fica
fugindo disso. Por exemplo:
preciso arrumar meu quarto, mas deixo para depois. O
que seria arrumar seu quarto?
separar roupas sujas, varrer o
chão, arrumar as gavetas? Fica
mais fácil fazer algo que você
sabe exatamente o que é.
- O perfeito é inimigo do
bom: Você já ouviu esse ditado? Ele faz muito sentido para
quem é procrastinador perfeccionista. Este tipo de procrastinador deixa tudo para depois,
pois, tudo o que ele começa a

fazer está ruim (em sua perspectiva), quer perfeição nos
mínimos detalhes e tende a
procrastinar para não se sentir
frustrado. Lembre-se, se você
não se der oportunidades de
começar, dificilmente algo sairá
realmente bom, um dia.
- Técnica pomodoro: Estratégia muito conhecida, consiste
em fazer algo por um determinado período e após, separar
um tempo para uma pausa.
Por exemplo, você estuda por
25 minutos e tem 5 minutos
de folga para ver o celular,
descansar etc. Assim, você se
sente menos disperso e mais
motivado.
É importante saliente que um
profissional da saúde mental
pode te ajudar.

Maiara Cristina Silva
Psicóloga
CRP 06/136239
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Camila Pereira
(Nutricionista)

Mudanças alimentares
que ajudam na obesidade

S

egunda a Organização
Mundial da Saúde a obesidade é caracterizada pelo
acúmulo de gordura corporal
que pode estar localizada em
uma parte ou distribuída em
todo o corpo, causadas por
diversos fatores como genética,
estilo de vida, alimentação, metabolismo e fatores ambientais
que podem trazer malefícios a
saúde. Ela faz parte do grupo de
doenças crônicas não transmissíveis, assim como as doenças
cardiovasculares, diabetes mellitus e neoplasias (câncer).
Sabemos que mais da metade da população brasileira de
adultos apresentam excesso de
peso, atualmente visto em todas as faixas etárias, que causa
maiores preocupações quando
presentes em crianças e adolescentes. Mas o que fazer para
mudar esse cenário e buscar
melhor cuidado para com a

BUSQUE UM PROFESSOR

saúde? A alimentação pode ser
um bom lugar para iniciar uma
mudança.
O guia alimentar da população
brasileira recomenda para uma
vida em equilíbrio com a saúde uma alimentação que tenha
como base os alimentos naturais como as frutas, verduras,
legumes, cereais de preferência
integrais, leite e derivados de
preferência com menor teor de
gordura e naturais, carnes em
geral e menor consumo de alimentos fonte de açúcares, óleos
e sódio encontrados em maior
parte nos alimentos industrializados.
Fazer pequenas refeições ao
BUSQUE INFORMAÇÃO
longo dia,
evitar longos períodos sem se alimentar, comer
quando estiver com fome, evitar
hábito de beliscar, comer sentado à mesa sem distrações,
como televisão e celular, são
mudanças de comportamentos

no seu dia que também podem
contribuir para diminuição na
quantidade de alimentos que
são consumidos em cada refeição, às vezes sem atenção.
Evitar a compra desses alimentos também pode ajudar na
diminuição do consumo, pois
quando estamos dispostos a
estes alimentos há maior chance
de consumi-los.
Além disso, o consumo em
excesso de bebidas adoçadas
(refrigerantes e sucos artificiais),
alcoólicas e lanches (fast food)
contribuem para o ganho de
SEJA FELIZ
peso, por isso diminuir a quantidade no consumo e a frequência também são importantes,
bem como mudança no estilo
de vida, o sono e atividade física
são fatores que interferem no
acúmulo de gordura corporal.
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Cidinha (CM)

Gratidão

R

“Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um
número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem em gratidão para a
glória de Deus.” (II Cor 4,15)

econhecer os favores e benefícios recebidos de Deus, gera
na Comunidade Magnificat
um profundo sentimento de gratidão para com todos que colaboram
com sua missão de levar o alimento
temporal e espiritual aos mais necessitados.
Queremos repartir este tesouro
com você, já que a Gratidão nos faz
entender melhor nossa missão aqui
na terra. A emoção de receber os
cuidados da Providência Santíssima,
através das doações, renova nossa
confiança e nosso despojamento em
Deus, que é imensamente misericordioso e nada deixa faltar.

do último dia 28 de junho, o Papa
Francisco vai dizer:
“A gratidão, o reconhecimento, é
antes de tudo um sinal de boa educação, mas é também um distintivo
do cristão. É um sinal simples, mas
genuíno do reino de Deus, que é o
reino do amor gratuito e reconhecido.”
Entendemos que a gratidão, para
o cristão, deve ser um símbolo de
honrar e de exercício do amor.
São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos ensina que quanto mais
pessoas obtém a graça de Deus,
mais o coração deve se derramar em
gratidão.

Em cada doação há uma história
para se contar, uma lição a aprender.
Por isto, o gesto de receber e doar
para nós, da Magnificat, vai além de
um atendimento às necessidades de
sobrevivência. É um grande aprendizado, com experiências que valorizam nossos relacionamentos, e nos
tornam pessoas mais afetuosas.
Na reflexão da oração do Angelus,

“Tudo isso é para o bem de vocês,
para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior
de pessoas, faça que transbordem em gratidão para a glória de
Deus.”(II Cor 4,15)
Mesmo que as coisas não aconteçam como nós queremos, sempre
temos motivos para agradecer a
Deus!

Assim a Comunidade agradece de
coração as mais variadas formas de
doações que recebemos e que são
muito valiosas para continuar a missão que Deus nos confiou.
Em meio a uma vida nova, que estamos aprendendo viver para sermos
melhores, por conta da Pandemia, te
convido a fazer parte deste grande
aprendizado que temos ao doar.
SEJA UM SOLIDÁRIO NA MISERICÓRDIA, FAZENDO UMA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A PARTIR DE
R$20,00.
Você estará ajudando a Comunidade
Magnificat a levar o evangelho aos
pequeninos.
Estamos com uma Campanha!
Veja as informações e não perca esta
oportunidade de ser um Solidário na
Misericórdia.
Aqui seu pequeno gesto tem um
grande significado.
Deus abençoe você e sua casa abundantemente!

PÁGINA 13

AJUDE ESTA OBRA!

ANIVERSARIANTES
SOLIDÁRIOS NA MISERICÓRDIA

Benedito Guido dos Santos .......................................................................................... 02/08
Vanderlei Ferreira de Oliveira .......................................................................................04/08
Tereza da Silva Matozzo .................................................................................................05/08
Daniela Regina Fernandes ............................................................................................ 06/08
Fabiana Ines Fernandes ..................................................................................................06/08
Evelise Aparecida dos Santos ....................................................................................... 08/08
Teresa Kanabe ....................................................................................................................13/08
Edevane de Oliveira Melo .............................................................................................. 19/08
Cloves Guido ...................................................................................................................... 22/08
Jandira Maria Ferreira ..................................................................................................... 25/08
Noé Bueno Nascimento ...................................................................................................27/08
A Comunidade Magniﬁcat deseja a todos os aniversariantes,
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)
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