
SETEMBRO DE 2020 * ANO 35 Nº87

Mensagem daMensagem da
Irmã AliceIrmã Alice

(PÁG 06)(PÁG 06)

ProjetoProjeto
Social KidsSocial Kids

(PÁG 06)(PÁG 06)

Homenagem aos Homenagem aos 
36 anos36 anos

 
(PÁG 09)(PÁG 09)



Presidente da Obra: Doralice Pereira
Vice presidente: Flávia Felix Sales Rosa
Jornalista Responsável: Pedro Luvizotto-MTB
83.667
Fotos: Comunicação Magnificat
Email: revista@commagnificat.com.br
O conteúdo dos anúncios são de responsabilidade dos 
anunciantes, assim como os textos assinados

PÁGINA 02

Comunidade 
Magnificat

36 ANOS

Doralice Pereira 
(Presidente)

Somos inseridos na igreja 
como Novas Comuni-
dades, consagrados a 

Deus através de um carisma 
de fundação. O nosso carisma 
é amor e misericórdia, temos 
por fundadora a Irmã Alice de 
Souza Sant’Ana, religiosa Sa-
lesiana. Vivemos a radicalidade 
do nosso batismo, através da 
profi ssão dos Conselhos Evan-
gélicos, escritos em nosso Es-
tatuto e Regra de vida. Somos 
uma comunidade missionária, 
formada por diversos estados 
de vida, na forma de aliança e 
de vida. 
A Comunidade Magnifi cat 
nasceu do primeiro grupo de 
oração da Renovação Caris-
mática Católica em São José 
dos Campos, grupo de oração 
Nossa Senhora Auxiliadora, do 
qual a Irmã Alice fazia parte do 
núcleo. Movidos pela palavra 

de Deus e orações diante do 
Sacrário, sentiram-se impulsio-
nados a buscar águas mais pro-
fundas, ouviram o chamado de 
Deus para evangelizar os que 
sofrem e acolher os pequeninos 
de Jesus. 
No dia 24 de setembro de 1984, 
foi colocada a pedra funda-
mental, pelo bispo diocesano 
Dom Eusébio Oscar Scheid, 
nascendo então a Comunidade 
Magnifi cat. Uma comunidade 
toda de Maria, por esta razão 
o nome Magnifi cat. Começou 
então uma linda missão, vidas 
transformadas em todos os as-
pectos, o carisma amor e mise-
ricórdia foi se revelando. 
Atuamos com forte evangeli-
zação, por meios de encon-
tros, retiros, grupos de oração, 
missas, plantão de atendimento 
de oração, comunicação e for-
mação, seminários, etc. Reali-

zamos trabalhos sociais, com 
crianças, famílias e adolescen-
tes. Amparando e acolhendo 
todos que procuram, sem distin-
ção. Assim a Comunidade Mag-
nifi cat transforma realidades, 
trabalhamos sempre em favor 
do resgate e da preservação da 
dignidade humana, sobre tudo, 
dos que mais necessitam. 
Somos um sinal vivo e presente 
do amor e da misericórdia de 
Deus no mundo. “Não vos con-
formeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação 
do vosso espirito, para que pos-
sais discernir qual é a vontade 
de Deus, o que é bom, o que 
Lhe agrada e o que é perfeito” 
(Romanos 12,2). 

Feliz Aniversário! 36 anos 
realizando a vontade de 
Deus!
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Visita de Dom César à 
Comunidade Magnifi cat

Para nós, da Comunidade Magnifi cat, foi 
uma imensa alegria receber a presen-
ça pastoral missionária do nosso Bis-

po José Valmor César Teixeira - Dom César.
Sua visita veio renovar e reanimar os mem-
bros da comunidade, em meio ao desafi o 
atual que vivemos por conta da COVID 19.
Com o Bispo recebemos, também o Pe. João 
Alves, o Pe. Geraldo Magela dos Santos e o Pe. 
Luis Fernando Siqueira, o qual foi apresenta-
do ofi cialmente como nosso Diretor Espiritual.
Dom César mostrou-se muito satisfeito com 
o trabalho de evangelização realizado du-
rante a pandemia, através das mídias e 
redes sociais, onde muitas pessoas tes-
temunham a efi cácia desta ação evange-
lizadora. Ele se alegrou ainda, com o tra-
balho desenvolvido com as famílias e as 
crianças carentes neste tempo desafi ador.
A presença do Bispo nos trouxe a oportu-
nidade de maior proximidade, revelando 
a fi gura de Jesus, o Bom Pastor. Compar-
tilhamos a nossa realidade de ovelhas, e 
fomos encorajados com palavras de es-
perança para continuar nossa missão.

Ficamos muito lisonjeados com o carinho de 
Dom César, em dispor de seu precioso tem-
po, para visitar a Comunidade Magnifi cat.
A nossa gratidão a Deus, pela vida de nos-
so Bispo Diocesano e dos padres que 
o acompanharam nesta visita pastoral.
Louvado seja Jesus, que conduz 
sua Igreja na luz do Espírito Santo.

Doralice Pereira 
(Presidente)



Pe. Silvio César
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Estamos no mês da Bíblia, 
oportunidade que a Igreja tem 
de sempre fortalecer na vida 

dos cristãos, o sentido e a riqueza 
que a Palavra de Deus tem para 
todos nós! É inconcebível imaginar 
um cristão que não faça do encontro 
com a Bíblia, seu momento de cres-
cimento espiritual de todos os dias.
Escutamos, muitas vezes, de irmãos 
nossos, que é difícil compreender 
o que se lê na Palavra de Deus e, 
dessa forma, esse livro é deixa-
do de lado, esquecido por muitos. 
Como é triste não notar o esforço 
de outros, na dedicação de um tem-
po de leitura, estudo e oração com 
a Palavra. Precisamos ler mais, 
conhecer mais e assim, aproveitar 
da riqueza de tantos ensinamentos, 
para nossa fé. A Bíblia nos ofere-
ce sempre muitos ensinamentos, 
pois se trata de um Deus vivo que 
nos dirige palavras de vida eterna. 
Assim devemos compreender os 
escritos sagrados, como palavras 
dinâmicas, vivas, que têm o po-
der de nos exortar e animar nessa 
longa travessia de nossas vidas. É 
Deus que se dirige aos seus fi lhos, 
fala para nossas realidades, dese-

ja participar de nossa caminhada. 
Em seu livro: A Bíblia no meu dia—
dia” do Mons. Jonas Abib, ele nos 
apresenta 6 regras de ouro para ler 
a Bíblia: 1. Leia a Bíblia todos os 
dias. 2. Tenha uma hora marcada 
para a leitura. 3. Marque a du-
ração do tempo. 4. Escolha um 
bom lugar. 5. Leia com caneta ou 
lápis na mão. 6. Faça tudo num 
ambiente de oração. 
Determine uma ordem para sua 
leitura proveitosa, começando 
pelo “coração da Bíblia” que são 
os Evangelhos e, particularmente, 
pelo Evangelho de Lucas, que nos 
apresenta o anúncio de Jesus Cris-
to, o centro de toda a Palavra de 
Deus. O Novo Testamento pode as-
sim ser o primeiro grupo a ser lido 
e, depois, partir para a longa histó-
ria da formação do Povo de Deus, 
que é o Antigo Testamento, com a 
riqueza dos profetas e dos livros 
sapienciais, entre outros escritos. 
Assim nos motiva o Mons. Jonas, 
que para crescer no amor para 
com a Palavra de Deus, precisa-
mos de um bom treino e de mui-
ta persistência. É preciso vencer 
o comodismo e a preguiça, que 

muitas vezes, paralisam-nos em 
todas as iniciativas boas da vida. 
Deixe Deus falar diretamente con-
tigo e não existe um modo mais 
seguro, que escutar a Sua própria 
Palavra, pois abrindo o Livro Sa-
grado, sentimos o respirar de Deus 
e seu olhar de misericórdia ao nos 
dirigir cada ensinamento. Para 
compreendermos bem tudo isso, 
é preciso sempre pedir a ação do 
Espírito Santo antes de tudo, Ele 
que nos dá o dom da compreensão 
e da sabedoria para desfrutarmos 
de tudo o que nossos olhos encon-
trarão nessas palavras e abrir o 
coração para o encontro de amor 
e transformação de nossas vidas. 
Que neste mês da Bíblia, esforce-
mo-nos para assumir esse com-
promisso de fé e, dessa forma, as-
sumamos o compromisso de fazer 
do encontro diária com a Palavra 
de Deus. Nossa fonte de espiritu-
alidade e de testemunho cristão.
“Fala Senhor que teu servo es-
cuta!” (1Sm 3,9) e não temos 
mais dúvidas que “só tu tens pa-
lavras de vida eterna” (Jo 6, 68).
    
   

Um Deus que se faz palavra...Um Deus que se faz palavra...
“Fala Senhor que teu servo escuta!” (1Sm 3,9)



Um Deus que se faz palavra...
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FALA JOVEM!FALA JOVEM!

A Sagrada Escritura...

Eu tenho o costume de ler o evangelho do dia pela manhã, assim eu me 
aproximo da bíblia e da liturgia diária, que ficam em meu coração duran-
te todo o dia. Uma boa dica, é ler e refletir sobre as passagens, pesqui-

sar as palavras ou aquilo que ficou com dúvida, se apropriar da história.

A palavra de Deus é de extrema importância na minha vida, Ela é a 
bússola que me orienta na busca pela santidade, na busca pela verda-

de. Gosto muito de fazer as leituras diárias e em minha oração pes-
soal meditar alguma passagem, isso me dá força, me alimenta para 

vencer os desafios de cada dia.

 Busco fazer a Lectio Divina! Faço minha oração invocando Espirito Santo, após a 
leitura da Palavra, em seguida medito, rezo, contemplo silenciosamente, buscan-
do ouvir o que o Senhor quer me falar. Por fim, busco conservá-la na minha vida!

A leitura da Bíblia faz uma diferença enorme em minha vida. As leituras pro-
vocam reflexões e aprendizados. Para facilitar o acesso ao evangelho do dia, 
baixei um aplicativo chamado ‘passo a rezar’, através de áudio ele apresenta 

o evangelho e conduz uma meditação e reflexão a partir do texto proposto, 
proporcionando a possibilidade de estar mais próxima de Deus em meu dia a 

dia.

Algo que sempre faço antes de começar a ler a Bíblia, é procurar um lugar 
calmo e quieto e também fazer uma oração antes pedindo que o Espírito 

Santo ilumine minha mente para que eu consiga entender o que Deus quer 
me dizer

Joice CM

Lizandra CM

Nicole CM

Ellen CM

Luigi CM

TERÇA-FEIRA
09h - Missa por cura interior (agendamento por telefone)
20h - Grupo Familía de Nazaré (Transmissão pelo Facebook)

QUARTA-FEIRA
20h- Missa por cura e libertação (agendamento por telefone)

QUINTA-FEIRA
20h - Adoração ao Santissimo Sacramento (Transmissão pelo
Facebook)

SÁBADO
17h - Grupo de Oração Jovens Seduzidos (Transmissão pelo Facebook)



Áminha querida Obra Social e Assistencial Magnifi cat, eu quero dizer que sou feliz, porque 
o que Deus pediu, o que Deus colocou em nosso caminho, em nosso trabalho, abraçamos 
com muita alegria e com o desejo de realizar a vontade de Deus. Me parecia certa que a 

vontade de Deus era acolher os mais necessitados e por isso, eu abracei a obra e a obra foi cres-
cendo. Porque Deus quer dar a esse povo, a essa população, as suas bênçãos, as suas graças, e 
aí é o lugar preparado para receber as graças de Deus, as bênçãos de Deus, a todos aqueles que 
aí chegam e precisam de ajuda de qualquer forma, de oração, de trabalho e de acolhimento. 
Enfi m, a Obra Magnifi cat é uma obra abençoada por Deus desde de antes de ser começada. Deus 
já falava ao nosso coração que era uma obra dEle, uma obra abençoada. Por isso eu desejo que o 
Magnifi cat continue respondendo ao projeto de Deus, esse projeto é de Deus. Continuem trabalhan-
do, observando o que Deus fala, o que Deus coloca no coração e todos serão muito abençoados. 
Eu quero dizer a todos que colaboram, que participam, que abraçaram essa tarefa, que eu sou 
muito grata, pois quando Deus nos chamou para abrir essa obra para o bem dos mais necessitados, 
Ele não disse que seria só para a Irmã Alice, a Irmã Alice foi apenas para começar a obra, e Ele tem 
os fi lhos prediletos que abraçam essa causa. Eu desejo que todos sejam muitos felizes por estarem 
servindo, esta obra não é para o nosso lucro, é para o bem dos fi lhos de Deus. Eu desejo a todos 
força e coragem para dar continuidade a essa obra de Deus. 

Irmã Alice 
(Fundadora CM)
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Com certeza vocês acompanharam os nossos úl-
timos dias. Foram dias de muito sofrimento para 
nós, pois Irmã Neide foi chamada por Deus para 

o gozo da vida eterna. A Obra Magnifi cat deve imensa 
gratidão a ela, ela e eu trabalhamos juntas por muito tem-
po aí em São José dos Campos. Nos dedicamos juntas 
por muito tempo a Obra Magnifi cat com atendimento as 
famílias carentes na região do Putim. 
Para manter o nosso trabalho com a população da pe-
riferia tínhamos que conseguir recursos para alimenta-
ção e vestes para eles, como também para remédios e 
outras necessidades dos mais carentes. Para conseguir 
recursos, recorríamos a barracas para bazar aos fi nais de 
semana, como também barracas nas festas que normal-
mente eram realizadas na cidade ou nas redondezas da 
cidade. 
Além desde trabalho, tínhamos as responsabilidades do 
nosso trabalho na residência junto ao Instituto Nossa 
Senhora Auxiliadora. Diante desses compromissos resol-
vemos pedir a licença de nossa superiora e estabelecer nossa residência na Obra. Conseguimos 
então um espaço onde construímos a casa para retiros, o salão, a capela e tudo mais que está aí 
e o que está construindo e sendo aproveitado para a glória de Deus e para ajudar os irmãos. No 
céu, juntos, teremos a glória de Deus em recompensa. 
Juntos vamos pedir a Deus as alegrias da glória eterna para a Irmã Neide que já concluiu tudo o 
que foi possível fazer aqui na Terra em favor dos irmãos em especial os mais necessitados. Com 
ela estaremos um dia quando Deus nos chamar para a vida eterna. 
Quero agradecer as nossas superioras do nosso Intituto, a Providencial do Instituto que sempre 
nos apoiou, nos visitando e demonstrando interesse por nossos trabalhos. Que tudo seja para a 
glória de Deus e que Ele abençoe a todos. 
Com muitas saudades... Irmã Alice. 

oomm  cceerrttee
ttiimmooss  ddiiaa
nnóóss,,  ppooiiss

Irmã Alice 
(Fundadora CM)



Eu sou Carlos Alberto, casado com a Evelyn Aline, temos uma fi lha que se chama Sara Gabriele. Sou fi lho adota-
do, a minha mãe não tinha condições para me criar e a família que me adotou é uma família muito especial, o 
que eu sou é graças a eles. Nunca fui um fi lho rebelde ou desobediente, eu fui coroinha e depois fi quei afastado 
da igreja uns 8 anos, pois estava sem forças, sem vontade para ir as missas. Até que um dia o meu cunhado me 
convidou para ir num grupo de oração e eu fui, até hoje eu lembro desse dia, foi dia 14 de março de 2003. Uma 
serva fez uma oração por mim, que tocou no fundo do meu coração, neste dia eu fui batizado no Espírito Santo. 
A partir desse dia eu voltei a frequentar as missas. Eu conheci a Comunidade Magnifi cat, em uma missa no ano 
2012. Uma serva que eu conhecia me fez um convite para eu começar a fazer o caminho de formação na Comu-
nidade, eu aceitei e entrei na Comunidade Magnifi cat em 2012. Em 2016 eu me consagrei e o meu ministério 
hoje é o de formadores. Eu só tenho a agradecer a Comunidade Magnifi cat, pois ela mudou a minha vida e a hoje é o

Sou Flávia Felix tenho 46 anos, sou casada com Márcio Luiz há 25 anos e temos duas fi lhas, a Nicole e a Francine. 
Há 15 anos atrás fui apresentada a Comunidade Magnífi cat, ao conhecer a fundadora Irmã Alice fi quei encantada 
com sua vida de dedicação e doação, uma jornada de Amor e Misericórdia para com as famílias e todos que pas-
sam por essa Obra. Fui acolhida juntamente com minha família, participamos de muitos encontros, retiros e forma-
ções. Hoje eu e minha família somos chamados a uma caminhada com Cristo, que a cada dia Deus nos presenteia 
com seu amor e sua infi nita bondade. Deus é bom sempre! O Espírito Santo que age em nós chama-nos a enten-
der que mesmo em meio as adversidades da vida, o Senhor continua presente e convocando-nos a vencermos a 
cada dia. Tenho vivido estes anos uma experiência concreta do amor de Deus em minha vida, acredito fi rmemente 
que Deus nos ama e, por isso, nunca nos abandona.Neste tempo de pandemia e isolamento social, passamos a 
refl etir, é um tempo de encontro com Deus. 
Através da comunidade temos a graça e a oportunidade de assistir e acompanhar diversas lives: Missa, Adoração, 
terços, grupos de oração para famílias e jovens.A busca pelo conhecimento espiritual, crescimento pessoal, uma 
vida com Cristo constante não pode parar. Vamos em busca de Jesus e de Nossa Senhora, porque sabemos que 
eles são nosso alicerce. 
Assim, conhecer e vivenciar o carisma através da Comunidade Magnífi cat está sendo como uma luz em minha ca-
minhada. Sou grata à Deus todos os dias da minha vida. 

A paz de Jesus e o doce amor de Maria!
Uma breve refl exão sobre o que é ser Magnifi cat para mim.
Nossa mãe fundadora Irmã Alice sempre nos ensinou que ser é estar. Compreendo que estar é a única manei-
ra de conhecer a profunda realidade do que somos, para assim podermos viver a missão na sua integralidade. 
Viver essa missão é o que dá sentido á minha vida. Mesmo nesse tempo tão difi cíl de isolamento social, quan-
do tudo parece querer minar nossa fé, a oração tem sido o meio mais efi caz que me dá a clareza e a graça 
de presenciar o cumprimento do que parecia tão distante, mas estava tão perto, pois podia ver que estavam 
inteiramente nas mão de Deus. O que está nas mão do Senhor não tem pressa, pois é certo que vai cumprir. 
Pois, o tempo é DELE. A nós basta orar e confi ar. Um abraço!

Eu sou Magnifi cat...
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Sheila 
Assitente Social

Nesta matéria não falarei 
de quais são os proje-
tos desenvolvidos na 

Comunidade Magnifi cat, mas sim 
os resultados que todo o trabalho 
social proporcionou as famílias 
atendidas ao longo destes 36 anos 
de Comunidade Magnifi cat.
Isso, são 36 anos de trabalho, este 
é um local que desde o seu prin-
cípio teve como missão ajudar o 
próximo, reintegrar a dignidade da 
pessoa humana, principalmente as 
famílias em vulnerabilidade social.
Nasceu da inspiração vinda do 
Espirito Santo a nossa querida 
Fundadora Irmã Alice, que deu 
início aos trabalhos, onde foram 
atendidas inúmeras crianças em 
situação de desnutrição e foram 
amparadas mães em situação de 
vulnerabilidade.
Os projetos e seu desenvolvimento 
foram modifi cando ao longo dos 
anos, sempre com um olhar para 
realidade e com objetivo de aten-
der a demanda existente na região. 

Firmou parceria com a prefeitura 
em 1994, onde mais de 150 mil fa-
mílias foram atendidas ao longo de 
21 anos de parceria, com recursos 
materiais, orientação e encaminha-
mentos a rede de proteção social. 
Foram capacitadas mais de 1500 
pessoas com ofi cinas de marcena-
ria, serralheria, padaria, confeita-
ria, corte e costura, artesanato e 
outras as quais proporcionaram 
um meio de trabalho e geração de 
renda as famílias.
Sempre com um olhar para crian-
ças e adolescentes inspirado por 
Dom Bosco um santo baluarte da 
Instituição, desenvolveu atividades 
com cunho esportivo e cultural, 
já passaram pelo que hoje é o 
chamado Projeto Social Kids em 
média 500 crianças e adolescen-
tes. Temos relatos de pais que par-
ticiparam das atividades no início, 
cujos os fi lhos hoje fazem parte do 
Projeto, temos adolescentes que 
entraram crianças e temos muitos 
que saíram do projeto e tiveram 
suas vidas transformadas, com au-

xílio e orientação ofertado ao longo 
dos anos, que hoje se encontram 
em cursos superiores, estágios, 
atleta cidadão e etc. 
Eu como assistente social da Co-
munidade Magnifi cat posso dizer 
com toda certeza que os trabalhos 
sociais desenvolvidos foram e são 
de extrema importância para a 
população desta região de vulnera-
bilidade. 
Todas as ações desenvolvidas ao 
longo dos anos, proporcionaram as 
crianças, adolescentes, adultos e 
idosos, uma nova perspectiva de 
vida, ofertando oportunidades de 
um futuro melhor e o resgate da 
autonomia. 
Continuamos este trabalho tão 
lindo e importante tendo sem-
pre como missão proporcionar 
o melhor para nossa população 
atendida.
Deus abençoe.

Projeto Social Kids



SOLIDÁRIOS NA 
MisericórdiaMisericórdia
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Ocanto de Maria no Magnifi -
cat (Lc 1,46-55), expressa 
júbilo e também um clamor 

a Deus: “Sua misericórdia se 
estende de geração em gera-
ção...”.  
Este clamor ecoa livremente no 
dinamismo das realidades huma-
nas, especialmente a realidade do 
pobre. O Pai das Misericórdias, 
que tudo vê, desperta no homem 
as formas mais inusitadas, para 
enaltecer os humilhados na sua 
condição humana.
A Comunidade Magnifi cat nasce 
nesta perspectiva de Deus, valen-
do de um grupo de fi éis que abrin-
do o coração e a mente perce-
beram que podiam além de orar, 
tocar na indigência do próximo. 
Com esta missão, a Irmã Alice 
e o pequeno grupo iniciaram as 
atividades da Comunidade. Não 
faltou ousadia, para ela expandir 
este chamado a todo aquele que 
“tocado” por Deus, quisesse con-
tribuir com esta obra de Amor e 
Misericórdia.

Vivendo da providência, a Comu-
nidade sempre recebeu doações 
para sua manutenção. Acontece-
ram doações de variadas formas, 
até surgir o Sócio Contribuinte, 
mais tarde Sócio Evangelizador e 
atualmente Solidário na Misericór-
dia.
Em cada irmão percebemos a 
manifestação amorosa de Deus, 
constantemente presente na vida 
da Comunidade; irmãos que não 
medem esforços para estender a 
mão e ajudar. 
Muitas foram e são as formas de 
contribuição: cofrinhos, doações 
em contas bancárias, carnê, bo-
leto, considerando ainda as doa-
ções (prendas, objetos, utensílios, 
e até animais) e serviço voluntá-
rio, para os mais diversos eventos 
realizados na Magnifi cat. Tudo 
com muito amor e carinho!
Esta forma inusitada de evange-
lizar atraiu, ao longo dos anos, 
inúmeros adeptos que foram 
agraciados em suas necessidades 
(espirituais, humanas e sociais), 

recebendo graças e milagres, e 
que por gratidão fi zeram contribui-
ções, tornando-se parte integrante 
desta missão evangelizadora.
É Jesus, a própria misericórdia de 
Deus, que de geração em gera-
ção, vem curar e salvar a humani-
dade, e quis fazer da Comunidade 
Magnifi cat um instrumento para o 
resgate da integridade e dignida-
de de famílias carentes.
A missão está viva e permanece 
há 36 anos, porque você, Solidá-
rio na Misericórdia (sócio evange-
lizador), amigos, doadores, volun-
tários, benfeitores, missionários 
junto com a Irmã Alice aderiram 
ao chamado de Deus, que quis 
servir-se de homens e mulheres 
para assistir os “pequeninos de 
Jesus” (nome dados aos pobres 
por Irmã Alice).
Permaneça fi el conosco nesta 
bela missão de amor e misericór-
dia. 

Cidinha (CM)nha (CM)



Eu sou um solidário....
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A Edivane e seu esposo Wellington, contaram para nós a experiência que 

vivenciam a respeito da contribuição que doam a Comunidade Magnifi -

cat. Eles contaram que escutavam falar sobre o Dizimo e isso despertou 

o interesse em conhecer melhor sobre. Então 

procuraram na palavra de Deus e encontra-

ram a passagem: “Pagai integralmente os 

dízimos ao tesouro do templo, para que haja 

alimento em minha casa. Fazei a experiência 

– diz o Senhor dos exércitos – e vereis se não 

vos abro os reservatórios do céu e se não der-

ramo a minha bênção sobre vós muito além 

do necessário” (Malaquias 3, 10). Resolveram 

então fazer uma experiência contribuindo 

mensalmente com a Comunidade Magnifi cat 

e a partir dessa experiência a vida deles foi 

transformada, Deus multiplicou!

No início foi difícil, pois eles não tinham o costume, mas à medida que 

foram sendo fi eis, Deus foi abençoando e hoje eles não sabem fazer outra 

coisa a não ser, em primeiro lugar, dar a Deus o que é de Deus. 

Edivane e Wellington
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Dr Wilson Salgado
Cardiologista

O lava-pés: O lava-pés: 
sete verbos de serviçosete verbos de serviço

1º) “Levantou-se da mesa”
Jesus está sentado à mesa 
com os seus apóstolos. A 

um certo momento Jesus “levan-
tou-se da mesa”. Esse gesto era 
insólito, ninguém se levantava 
da mesa, tudo era servido. Os 
apóstolos se perguntam por que 
Jesus levantou-se da mesa? 
Esse gesto ‘do levantar-se da 
mesa’ assume um signifi cado es-
pecial para mostrar que não se 
pode servir permanecendo em 
nosso “comodismo”. Vivemos em 
um mundo comodista que não 
nos permite de ver o que o outro 
necessita, temos a tendência 
de fi car preocupados com nós 
mesmos, com as nossas como-
didades.  Só o amor nos dá força 
para nos levantar com rapidez 
e alegria. A sociedade de hoje, 
cada vez mais tecnológica, nos 
educa a permanecer “sentados” 
a evitar o mínimo esforço, a não 
gastar energia. A preguiça tecno-
lógica é a marca do terceiro milê-
nio. É preciso levantar-se, ir ao 

encontro de Cristo e dos outros 
que necessitam de nós.

2º)  “Tirou o manto”
Há mantos que são sinais de 
poder. O juiz usa a “toga” quan-
do está em serviço, batendo o 
seu martelo para impor silêncio 
e usando de sua autoridade 
para interpretar e administrar a 
lei. Mas, existem momentos em 
que é necessário despojar-nos 
dos sinais externos que possam 
dar aparência de superioridade 
e assumir a autoridade não do 
poder, mas do amor, como Je-
sus. O manto impede a liberdade 
dos movimentos. Não é possível 
lavar os pés de alguém estando 
com o manto. Jesus, com esse 
gesto, nos recorda a necessida-
de de um despojamento não só 
interior, mas também exterior. 
Por isso, no evangelho, Ele nos 
convida sempre a traduzir as 
“nossas palavras” em gestos de 
vida e de amor. Não faz um dis-
curso sobre a solidariedade, mas 

simplesmente nos diz: “Eu tive 
fome e me destes de comer, eu 
tive sede e me destes de beber, 
estava nu e me vestistes”. Os 
discursos cansam e não levam a 
nada; por isso, nesse testamento 
de Jesus as palavras são pre-
cedidas do gesto do lava-pés. É 
necessário arrancar “os mantos 
do poder” para redescobrir a 
verdadeira dignidade humana 
desnuda e despojada de todas 
as aparências... (continua no 
próximo número).

 (adaptado de “Espiritualidade 
do avental”, Frei Patrício, ocd; 
3ª edição: dezembro de 2014. 
EDIÇÕES LOYOLA, São Paulo, 
Brasil)

Cuidados e dicas sobre Cuidados e dicas sobre 
saúde e espiritualidadesaúde e espiritualidade
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Nesse mês completamos 36 anos de fundação, 36 anos do sim destemido da nossa Mãe 

Fundadora e de um grupo de pessoas que sem medo disseram sim ao seguir aquilo que 

Deus sonhava para eles. Dando início a essa obra tão linda que conhecemos hoje! 

Queremos neste texto homenagear as muitas pessoas que passaram por nossa comunida-

de e marcaram a nossa história! 

Somos o que somos pela doação, amor e oração de pessoas que se dedicaram a missão que 

Deus nos confiou e continua confiando! 

Agradecemos em especial, por todo amor e dedicação que nossa Mãe fundadora, Irmã 

Alice de Souza Sant´Anna, teve durante todos esses anos, com todas as pessoas e situa-

ções que apareciam. Aqui agradecemos pelos anos que ela ficou na presidência e também 

por todos os outros presidentes que já estiveram à frente de nossa comunidade. Inclusive, 

somos gratos pela nossa presidente atual que é a Doralice Pereira e pela Flávia Felix, vi-

ce-presidente, que estão à frente de nossa comunidade nos conduzindo perante o plano de 

Deus para cada um de nós.

Somos tão gratos pelos muitos membros que passaram por aqui, pelos funcionários e por 

todos os voluntários que nos ajudaram e nos ajudam tanto. 

Aos novos membros, sejam bem-vindos, se estamos aqui hoje é porque muitas pessoas 

preparam esse caminho, a estas pessoas só temos gratidão e honra por poder contar essa 

história que começou lá em 1984, em um pequeno grupo de oração. Hoje, nós Comunidade 

Magnificat celebramos as lembranças e as obras que Deus realizou em nossa comunidade, 

mas também agradecemos a todos que auxiliaram nesse processo de construção e ainda 

fazem parte. 

Gratidão Gratidão 
pel�  36 an� ...pel�  36 an� ...

NNeessssee mmêêss ccoommppllee

Nauany CM



PÁGINA 14

ANIVERSARIANTES 
SOLIDÁRIOS NA MISERICÓRDIA

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)

VAI ACONTECER...
COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DOS 36 ANOS DE 

COMUNIDADE MAGNIFICAT

Estamos completando 36 anos de fundação e precisamos comemorar as bênçãos em todos 
esses anos de comunidade. Teremos uma programação especial de Lives, que vocês não po-
dem perder:
• Dia 24/09 – 19h30: Transmissão da Missa em Ação de Graças
• Dia 25/09 – 19h30: Live Projeto Social Magnifi cat
• Dia 26/09 – 19h30: Live Grupo Jovens Seduzidos por Jesus 
• Dia 27/09 – 15h00: Live Grupo Família de Nazaré 

• RETIRO ONLINE POR CURA INTERIOR

O nosso retiro por cura interior será online esse ano, mas com certeza 
Deus realizará grandes coisas. O retiro será ministrado com a Missionária 

Dinairdes e serão três dias de muita benção. 

Tereza M. Yokoyama .....................................11/09
Everilda A. Moreira Dos Santos ..................12/09
Andreia J. de Jesus Gomes .......................... 21/09
Eunice M. de Sene ......................................... 24/09
Maria Aparecida B. Sousa ........................... 25/09

As transmissões serão feitas pelo:


