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Vida eterna

“Senhor, não permitais que eu jamais seja separado de vós

C

onforme o Catecismo da Igreja
Católica:
1050 : “Com efeito, depois
que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor e por ordem sua, os
valores da dignidade humana, da
humanidade fraterna e da liberdade,
todos estes bons frutos da natureza e
de nosso trabalho, nós os encontraremos novamente, limpos, contudo, de
toda impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao
Pai o reino eterno e universal. Deus
será, então, “tudo em todos” (1 Cor
15,28), na Vida Eterna:
A vida, em sua própria
realidade e verdade, é o
Pai que, pelo Filho e no
Espírito Santo, derrama
sobre todos, sem exceção,
dons celestes. Graças à sua
misericórdia também nós,
os homens, recebemos a
promessa indefectível da
Vida Eterna.
1051: Cada homem, em
sua alma imortal, recebe
sua retribuição eterna a
partir de sua morte, em um
Juízo Particular feito por
Cristo, juiz dos vivos e dos
mortos.
1052: “Cremos que as almas de
todos os que morrem na graça de
Cristo constituem o povo de Deus
para além da morte, a qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, quando essas almas serão
novamente unidas a seus corpos.”

1053: “Cremos que a multidão daquelas que estão reunidas em torno
de Jesus e de Maria no paraíso forma
a Igreja do Céu, onde na beatitude
eterna vêem a Deus tal como Ele
é, e onde estão também, em graus
diversos, associadas com os santos
anjos ao governo divino exercido pelo
Cristo na glória, intercedendo por nós
e ajudando nossa fraqueza por sua
solicitude fraterna.”
1054 : Os que morrem na graça
e na amizade de Deus, mas não
estão totalmente purificados, embora seguros de sua salvação eterna,

passam depois de sua morte por uma
purificação, afim de obter a santidade
necessária para entrar na alegria de
Deus.
1055: Em virtude da “comunhão
dos santos”, a Igreja recomenda os
defuntos à misericórdia de Deus e
oferece em favor deles sufrágios,
particularmente o santo sacrifício

eucarístico.
1056 : Seguindo o exemplo de
Cristo, a Igreja adverte os fiéis acerca
da “triste e lamentável realidade da
morte eterna, denominada também
de “inferno”.
1057: A pena principal do inferno
consiste na separação eterna de
Deus, o único em quem o homem
pode ter a vida e a felicidade para as
quais foi criado e às quais aspira.
1058: A Igreja ora para que ninguém
se perca: “Senhor, não permitais que
eu jamais seja separado de vós”. Se
é verdade que ninguém
pode salvar-se a si mesmo,
também é verdade que
“Deus quer que todos sejam
salvos” (1 Tm 2,4), e que
para Ele “tudo é possível”
(Mt 10,26).
1059 : “A santíssima Igrejja romana crê e confessa
firmemente que no dia do
jjuízo todos os homens comparecerão com seu próprio
corpo diante do tribunal de
Cristo para dar contas de
seus próprios atos.”
1060: No fim dos tempos, o Reino
de Deus chegara à sua plenitude.
Então, os justos reinarão com Cristo
para sempre, glorificados em corpo
e alma, e o próprio universo material
será transformado. Então Deus será
“tudo em todos” (1 Cor 15,28), na
Vida Eterna.
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PÁGINA 02

Pe. Silvio César

A

Purificados pela
misericórdia de Deus

o professarmos a nossa fé,
como cristãos, acreditamos
que, unindo a nossa morte à
morte de Jesus, chegaremos pela
misericórdia do Senhor, na vida
eterna.
De maneira muito catequética, a
Igreja Católica nos fala do juízo final,
do céu, do purgatório e do inferno,
após o nosso julgamento diante do
bem ou do mal que praticamos.
O Catecismo da Igreja Católica, no
número 1030, diz-nos que aqueles
que morrem na graça e na amizade
de Deus, mas não completamente purificados, embora tenham a
salvação, passarão após a morte,
por uma purificação, para obterem a
santidade necessária para entrarem
na alegria do Céu.
Celebramos neste mês de novembro, o Dia de Finados, dia que recordamos nossos parentes e amigos
que já partiram desta vida e que,
em muitas celebrações, recordamos
seus nomes como gratidão a Deus
pela vida que tiveram e pedimos o
“descanso eterno” para suas almas.
Um modo bonito de atualizarmos em
nossos dias, a memória de tantas

pessoas queridas por nós.
A Igreja Católica denomina purgatório, esta purificação final dos eleitos,
que é completamente distinta do
castigo dos condenados, ensina nosso Catecismo no número 1031. E
desde os primeiros tempos, honrou
a memória dos defuntos, oferecendo
sufrágios em seu favor, em especial,
o sacrifício eucarístico. Por isso, é
comum em cada missa que participamos, celebrar por aqueles que
morreram e também pelas almas do
purgatório, acreditando que nossa
oração, possa ir de encontro com
a misericórdia de Deus, por esses
irmãos que ainda não chegaram
à visão beatífica de Deus, que é o
Paraíso (cf. n. 1032).
A Palavra de Deus, em algumas passagens, ajuda-nos a compreender
bem a existência desse lugar santificado e desse lugar de tormento.
Recordemos a passagem do homem
rico e daquele pobre que ficava
à sua porta quando morreram. O
pobre é levado pelos anjos junto de
Abraão e o rico é sepultado, e um diálogo se estabelece, mostrando bem
a diferença de ambos lugares e os

méritos que cada um teve em vida.
Que possamos, a partir desses ensinamentos, buscar sempre uma vida
de santidade, sabedores de nossas
fraquezas e dos nossos pecados.
Por isso, a Igreja nos oferece o
Sacramento da Reconciliação, para
que possamos ter uma vida reconciliada com Deus e buscar sempre as
coisas do alto, buscar o céu como o
nosso maior desejo.
É a esperança dos novos céus e da
nova terra que desejamos, a luta
contínua para suportar as tentações
e escapar dos pecados e, com nossa morte, sermos contemplados pela
misericórdia do Pai.
Assim, compreendemos o purgatório como esse tempo que Deus nos
concede para o encontro definitivo
com Ele, mas antes, sermos purificados de alguma mancha que ainda
nosso coração carrega, dos ressentimentos, ódio, injustiças ou tantas
outras fraquezas que carregamos
em vida.
Que a misericórdia de Deus nos
alcance e nos apresente o Céu
como nossa morada definitiva.

PÁGINA 03

Joice Dias CM

A

Santidade

santidade consiste na nossa mais intima

mos perfeitos no amor, e a perfeição, nos diz Santa

união com Cristo que deseja que todos

Terezinha, é fazer a vontade de Deus, em ser o que

nós sejamos santos, ao contrário do que

Ele quer que sejamos, é muitas vezes ter que abrir

muitos pensam, ela não está destinada apenas para

mão das nossas vontades e desejos para obedecer

vocações específicas como sacerdotes, religiosas,

a Deus, fazer renúncias e sacrifícios por amor a Ele,

celibatários, mas também para aqueles que são

tendo em vista o nosso alvo, que é o céu, lá não

casados, como o exemplo de São Luíz e Santa Zélia

existirá dor, tristeza, sofrimentos, haverá somente

Martin, pais de Santa Terezinha do Menino Jesus,

alegria, mas enquanto vivermos nesta Terra teremos

que viveram a santidade dentro da vocação do ma-

que passar pela cruz.

trimônio. Ser santo também é um chamado para os

No entanto, a santidade também é um caminho de

jovens que vão para a faculdade, encontram com os

alegria, e nós só seremos plenamente felizes viven-

amigos, praticam esportes, mas que tem um grande

do a caridade, pois fomos criados a imagem e seme-

amor por Jesus e um olhar atento as necessidades

lhança de Deus, por isso, somos chamados a essa

do próximo.

comunhão de amor com Ele e ao próximo.

Mais do que realizar atos heróicos, o que nos torna

Portanto, não tenhamos medo de buscar o caminho

santos é viver a plenitude da caridade, como nos diz

de santidade, de nos entregar a vontade amorosa

São Paulo: “Ainda que distribuísse todos os meus

de Deus Pai, e assim no final de nossas vidas po-

bens em sustento dos pobres, e ainda que entre-

dermos dizer: “Combati o bom combate, terminei a

gasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver

minha carreira, guardei a fé” ( II Tim 4, 7).

caridade, de nada valeria!” (I Cor 13, 3). Este é o
caminho para viver a santidade, Deus quer que seja-

PÁGINA 04

FALA JOVEM!

A santidade é possível!

Santos e Beatos jovens
Carlo Acutis é um jovem recém beatificado que nos ensina que mesmo sendo jovenzinhos nós podemos sim ser Santos, basta que tenhamos o olhar em
Jesus. Sejamos originais e não nos tornemos meras fotocópias.

Luígi
g CM

Nicole CM

Santa Bernadete Soubirous, foi uma jovem que recebeu a graça de
ver a Santíssima Virgem e pode com ela conversar e orar. Em Lourdes,
soube defender as aparições de Nossa Senhora com muita força e
convicção, sem deixar de lado sua simplicidade e humildade. Em uma
das aparições Nossa Senhora disse a ela: “Não prometo fazer-te feliz
nesse mundo, mas sim no outro.” Que por intercessão dela, possamos
pedir maior devoção para com Maria Santíssima e a graça da boa
saúde e disposição. Santa Bernadete Soubirous, rogai por nós!

Beato Pier Giorgio Frassati é um grande exemplo que é possível ser
santo sem deixar de ser jovem, ele era estudante, adorava esportes e
estar com os amigos, porém tinha um grande amor por Jesus, a igreja
e os pobres. Que na nossa busca pela santidade os nossos olhos estejam voltados para o céu “Verso l’alto!” – “Para o alto” como ele diz!

Joice 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)
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#

Nicole CM

N

CM musical

este mês, falamos bastante sobre o céu e vamos compartilhar com vocês
uma música e a cifra, que nos ajuda a sonhar com o céu! A desejar o convívio
dos eleitos e a buscar aqui na terra, meios para que isso seja possível!

Convívio Dos Eleitos
Banda Arkanjos
Tom: G

G
O Senhor me libertou
C9
O que mais me prende aqui!
Em D C9
Nada me seduz nada.
G
Meu amor por ti Jesus
C9
É o que tenho de valor
Em D C9
Nada me atrai nada.
Am
Bm
C9
Tarde te amei mais te encontrei
Amor.
Am
Bm
C9
Meu maior bem é ser todo teu

Jesus
Am
D
Por nada eu te trocaria
Bm
Em
Por nada eu te deixaria
C9 D
Nada, nada!
G
C9
Concedei-me o convívio dos
eleitos
Em
D
C9
Eu sonho com o céu a todo
tempo!
Am7
Bm7
Não quero as honras, nem quero riquezas!
C7m
D4(7/9)
Quero me esconder, eu prefiro
o paraíso!

PÁGINA 06

Testemunho retiro
cura interior
Muito obrigada, foi uma benção! Que Deus abençoe esta
Comunidade! Quero também agradecer pela Dinairdes! Eu já
participei de alguns encontros com ela e foi uma benção! Um
abraço carinhoso a todos!

Vilma
15:00

15:00

15:00

Obrigada de coração por esses teus filhos consagrados e muito
dedicados guerreiros fiéis à missão que o Senhor lhes confiou!

Foram muitas graças! A presença de Deus e da nossa mãezinha! Senti uma leveza muito grande. Ultimamente estava
com muita indisposição, e um peso sobre mim. Graças a
Deus estou sentindo uma leveza, e muito mais disposta. Fui
liberta pela graça do Espírito Santo. Sou grata a Deus por
esta Comunidade Magnificat, por toda equipe, pela Dinairdes, pelo ministério de música, que foi uma benção, e por
todos os servos que fizeram parte deste encontro tão rico da
benção de Deus.

Ivana

Silvia

M. das Gracas

15:00

Foi Maravilhoso!!! Fiz o encontro todo e em nenhum momento me senti sozinha
em casa. Eu estava junto de todos. Jesus é maravilhoso como disse a Dinairdes,
não ter sido presencial não foi barreira para Ele chegar em nossos corações. O
depoimento do sábado a noite me mostrou uma realidade que acontece muito
com a gente. O nosso trabalho aqui fora vai nos exigindo cada vez mais, e se não
formos firmes e disciplinados, aos poucos não arrumamos tempo para as coisas
de Deus. As palestras da Dinairdes, me tocaram muitas vezes. Agradeço muito!!!
Enquanto eu ouvia a música, uma frase me tocou muito forte, e não deixarei de
lembrar dela todos os dias ao amanhecer: É impossível não fazer de Ti meu ideal!
Sou muito grata a Comunidade, aos palestrantes, enfim todos que trabalharam
nesse retiro. Deus os abençoe imensamente.

Comunidade Magnificat, eu agradeço de coração em participar deste
Marly
Retiro, foi uma benção na minha vida, estava há muito tempo afastada do
grupo de Oração, mas senti a presença de Deus abençoando meu lar e
de todos que eu pedi. Muito obrigado, sinto uma gratidão imensa. Jesus
15:00
Vive e Reina em nossas vidas é só confiar sempre. AMÉM
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Evelise Aparecida
(Formadora Geral)

A

A importância da
formação

Formação é de suma
importância para o processo do conhecimento
de si mesmo, em que nos possibilita a revisitar o seu interior diante da sua história de vida. Para
que haja o resultado almejado é
preciso entender que
fomos criados a imagem de Cristo e que
não estamos prontos
e não somos perfeitos,
como se fossemos uma
massa de bolo, que
precisamos ser colocados em uma forma
do próprio Jesus. Onde
este processo é árduo,
complexo e dinâmico,
no entanto, pode ser
necessário acrescentar
fermento, ou tirar o excesso de
trigo. Acredito que o ser humano
foi criado para enfrentar e vencer
desafios, pois em cada um se
encontra um nível de maturidade
humana e espiritual. Nós fomos
chamados, escolhidos e somos
convidados a crescer. É importante
deixar-se iluminar a nossa alma

pela luz do Espírito Santo, permitindo uma visão plena sobre si
mesmo. Quando nos doamos livremente, atingimos uma maturidade,
não a perfeição, mas conseguimos
crescer humanamente e espiritualmente, vencer as limitações, os

medos, os traumas, as angústias,
dificuldades de relacionamentos
e até certa violência em nosso interior quando somos confrontados,
que tudo isso precisa ser lapidado. Não é fácil aceitar cair nossas
máscaras e permitir que vejam
o quanto às vezes nos tornamos
uma pequena criança em nosso

interior, que anseia por amor, luz,
com medo de ser atingida. Somos
um mistério para nós mesmos e
Deus conhece a raiz mais profundo do nosso íntimo, mas nos
ama incondicionalmente. Ele quis
e chamou cada um. Aqui germina
o amor próprio, aqui é
um autoconhecimento
a luz do conhecimento
divino. É o encontro
com a construção da
sua identidade, com o
conhecimento do amor
de Deus. Fazer e ter
atitudes sem compromisso é fazer coisas
diferente de sua própria
identidade. Autoconhecimento de sua
identidade é conhecer
o projeto e a missão de Deus para
você. Reassumir tudo que está no
interior e colocar diante Dele, para
que seja reordenado por amor e
se permitir um processo de infinita
construção pelo poder do Espírito
Santo.
Evelise Aparecida dos Santos
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Ana Clara Martins

Ana Paula CM
M

O

Os quatro
temperamentos

presente estudo trata-se
dos temperamentos dentro
do campo da psicologia, as
quais são essenciais para o autoconhecimento e auxilia os Cristãos na
busca pela santidade.
Em definição, eles configuram como
um aspecto da personalidade em
que diz respeito às nossas disposições e reações perante alguma situação. São os conjuntos de tendências que tem relação com a forma
de ver o mundo, os interesses e as
habilidades.
Os estudos sobre temperamentos,
surgiram em 400 a.C e foi iniciado por Hipócrates, e desde então
tem sido objetos de estudos para
grandes filósofos, neurocientistas,
psicólogos, entre outros. Em geral,
as teorias apontam a existência de
quatro temperamentos: o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o
melancólico. Cada temperamento
tem suas características particulares,
bem como cada um carrega consigo,
a forma de reagir a determinadas si-

tuações, na qual essa situação pode
deixar marcado na sua vida.
O temperamento sanguíneo é de
reação rápida e as coisas podem te
marcar superficialmente. O fleumático já tem uma reação lenta, porém
com marcas também superficiais. O
colérico, assim como o sanguíneo,
tem uma reação rápida nas diversas
situações, porém as coisas o podem
lhe causar marcas profundas. Por
fim, o melancólico, tem uma reação
lenta e uma impressão profunda.
Nesse ínterim, o temperamento não
é o destino de cada pessoa, não é
algo fixo e consolidado que não pode
ser melhorado e aperfeiçoado com o
tempo, porém é um conjunto de inclinações íntimas que brotam da construção fisiológica do ser humano.
Cada um dos quatro temperamentos,
possui defeitos e qualidades
mais marcantes. Os coléricos
são mais orgulhosos e autossuficientes, mas, também são
exemplos de líderes e pessoas
decididas. Os sanguíneos

costumam ser barulhentos e egocêntricos, contudo, possuem como
qualidade a simpatia e o entusiasmo.
Os fleumáticos são introvertidos e
desmotivados, entretanto, também
são calmos e eficientes em suas
tarefas. E os melancólicos são indecisos e antissociais, porém, também
costumam ser leais e dedicados.
Por fim, concluímos que cada temperamento apresenta sua individualidade, porém, não é um padrão pré-estabelecido, são apenas inclinações
que o indivíduo costuma ter. Logo,
tais temperamentos podem ser melhorados através da busca constante
pela mudança e aperfeiçoamento, à
qual devemos usar da nossa aptidão
para nos aproximarmos do outro e
usar da nossa característica individual para servir ao próximo.

PÁGINA 09

Sheila
Assitente Social

Projeto social Kids

N

o mês de outubro no Projeto Social kids, em comemoração ao dia
das crianças realizamos uma programação especial. Preparamos
um ambiente acolher e adaptado para os tempos de pandemia da
Covid-19. Foram distribuídos kits especiais de saquinho surpresa e brinquedos que doação realizada pela Ri Happy através da campanha de dia das
crianças.
Durante o mês, foram realizados vídeos pelos monitores com brincadeiras
levando um pouco de alegria e diversão para nossos inseridos.
Mesmo neste tempo difícil que ainda estamos vivendo de isolamento devido
a pandemia, sempre trabalhamos pensando em proporcionar atividades e
conteúdo de qualidade que levem alegria e agreguem conhecimentos.
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Dr Wilson Salgado
Cardiologista
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Dai a César o que
é de César

esus sempre foi presença
desconcertante diante dos
líderes religiosos do povo
de Israel. No Evangelho (Mt
22,15-21), o Mestre se depara
com a insidiosa pergunta dos
fariseus sobre a legitimidade do
tributo à Cesar. Para uns, pagar
o tributo ao império romano era
reconhecer uma diminuição do
poder protetor de Deus em favor de seu povo. Por outro lado,
recusar-se a pagá-lo podia ser
interpretado como rebelião à autoridade constituída. Eis porque
qualquer resposta de Jesus seria
motivo de condenação. O Mestre
escapa da cilada ultrapassando a
questão do que é lícito ou ilícito e
pede que lhe mostrem a moeda
do imposto. Traz ela a imagem e
inscrição de Cesar. Diz então Jesus: “Dai a Cesar o que é de Ce-

sar e a Deus o que é de Deus”.
Assim, também nós devemos
refletir sobre nossos deveres
diante da sociedade civil como
cidadãos conscientes e responsáveis. Por outro lado, o texto
evangélico ensina que o homem,
sem deixar de cumprir as suas
obrigações com a comunidade
em que está inserido, pertence a
Deus e deve entregar toda a sua
existência nas mãos de Deus.
Até das situações políticas mais
contrárias e arreligiosas, Deus
pode servir-se para realizar a
história da salvação, inclusive
diante dos escândalos de corrupção no governo de nosso país
nas últimas décadas. Por exemplo, a autoridade de Cesar e de
outros imperadores permitida por
Deus através das leis da Roma
pagã, serviram para a realização

dos desígnios divinos relativos ao
nascimento e a paixão de Jesus.
Também a paz do grande império e, em seguida, as perseguições dos cristãos foram válidos
instrumentos para a difusão do
Evangelho. Tudo o que há em
nossa vida, assim como a própria vida humana, desde a sua
concepção, pertence à Deus. Por
outro lado, a moeda, que representa o imperador César, tem um
valor relativo, mas o ser humano
tem um valor absoluto porque é
imagem e semelhança de Deus.
Jesus não põe Deus e César no
mesmo nível, senão que toma
partido por Deus. Ao meditarmos
o Evangelho, podemos nos perguntar: DEUS ou CÉSAR: a partir
de quem nós vivemos?
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Polliana Santos
(Profissional de Educação Física)

É

A importância da
atividade fisíca

possível afirmar que a atividade física está diretamente
relacionada a qualidade de
vida, bem-estar, saúde física e
saúde mental. A atividade física
diária pode trazer milhares de
benefícios para a vida.
A atividade física é como se fosse
a manutenção da vida desde o
nascimento até o fim.
Não existe faixa etária ideal para
executar exercícios e movimentar-se, o desenvolvimento motor
de uma criança está totalmente
ligado a prática do movimento,
desde um movimento simples
como um bebe girar seu corpo na
cama desde os movimentos da
fase funcional da criança, saltar,
correr, brincar e praticar esportes,
um indivíduo que tem a vida ativa
desde a infância, terá uma fase
adulta e envelhecimento saudável.
Em relação aos indivíduos que
já alcançaram a terceira idade,
por exemplo, é recomendável a
atividade física para evitar ou retardar os casos de Alzheimer, que
atingem boa parte da população a
partir dos 65 anos e também melhorias significativas parar idosos

com hipertensão, osteoporose,
diabetes e doenças crônicas.
Realizados de forma coletiva ou
isolada, a importância da atividade física para a saúde é também manter o corpo em forma e
resistente.
Qualquer atividade que o submeta
a uma movimentação regular e ritmada gera benefícios, desde que
sua prática seja responsável.
Procure sempre um profissional
qualificado para acompanha-lo
nas atividades físicas e tenha
resultados satisfatórios em seu
bem-estar e em sua saúde.
Se você não tem uma rotina de
exercícios, dê o primeiro passo,
não existe tempo para começar,
não existe tempo para uma vida
nova e saudável.

Benefícios da atividade
fisíca
• Reduz os riscos de desenvolvimento de enfermidades
cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral
(AVC) e hipertensão;

• Controle da taxa de colesterol LDL (considerado colesterol ruim) e aumento do colesterol
HDL (uma gordura de boa qualidade);
• Auxilia no controle da hipertensão arterial;
• Ameniza o risco de desenvolver diabetes e
controla a taxa de glicose no sangue;
• Menores chances de desenvolver diversos
tipos de câncer, principalmente quando a
atividade física está associada a uma boa
alimentação;
• A importância da atividade física para a saúde também pode ser um fator para o controle
de peso, também atrelado a uma alimentação
de qualidade;
• Melhora os quadros de depressão, ansiedade, dentre outros problemas relacionados a
transtornos psicossociais;
• A importância da atividade física para a saúde também está relacionada às crianças. Além
de contribuir com a interação social, evita os
quadros de obesidade infantil;
• Em casos de pessoas idosas, a atividade
física contribui com a autoestima. Eles se sentem mais fortes, ativos e com disposição para
realizar tarefas simples da rotina.
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Redução da
produção do lixo

ara falar sobre a redução do lixo, é importante
apontar algo que permeia
a nossa realidade, que é o consumismo. Você já parou para
pensar em todas as coisas que
consome? Se de fato todas elas
são necessárias? Já reparou
quantas embalagens as acompanham? Já pensou que quando
você troca um aparelho eletrônico, uma roupa, um móvel, para
onde vai aquele que você não
usa mais? Será que seria necessário trocar?
Bom, são muitas questões!
Questões extremamente necessárias de serem pensadas! Pois
a configuração atual do mundo,
exige de nós um consumismo
exacerbado. Todas as coisas
são atualizadas de forma rápida e nos sentimos impelidos a
atualizar tudo constantemente...
As nossas roupas, os sapatos, o
celular e assim vai. Precisamos

resgatar a noção de reutilizar, de
renovar, de restaurar e só descartar se houver de fato a necessidade e fazer isso da forma
correta. Se fala muito sobre a
reciclagem e apesar dela ser extremamente importante, ela não
é a solução. A solução é a redução do lixo e para reduzir o lixo,
precisamos diminuir a produção
de tal e consequentemente o
nosso consumismo.
A reciclagem não é a solução,
por justamente não diminuir o
lixo e por não ser possível reciclar todo tipo de lixo. Precisamos
então refletir sobre como podemos começar essa redução.
Para isso é importante pensar
que é algo possível e próximo de
nós, pois se pensarmos que é
algo distante e irrealizável nunca começaremos. A mudança é
diária e sustentada na necessidade de ir contra a lógica atual.
Precisamos nos lembrar, que

as gerações futuras dependem
de nossas atitudes e através de
nossa mudança, podemos ensinar a outros e assim buscar uma
nova lógica, a lógica do cuidado
e da preocupação com o meio
ambiente. Que é a nossa casa!
Na próxima edição, eu vou trazer
algumas medidas efetivas na
redução do lixo. Mas gostaria de
convidá-los a refletir, cada um
sobre o seu consumo e sobre a
sua produção de lixo. E pensem
em formas de diminuir e a importância real que se tem nisto.
Já aproveito para incentivá-los a
buscar sobre o assunto e vocês
verão o grande movimento que
é feito atualmente em relação a
este tema. Deixarei dois perfis do
Insatagram, que possuem canal
no Youtube, que discorrem sobre
o tema: @casasemlixo
@menos1lixo, mas existem muitos outros.
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os dias 23, 24 e 25 de outubro, foi realizado o primeiro Retiro de Cura
Interior Online, com a missionária Dinairdes. Foi um desafio para nós,
mas Deus realizou muitas curas na vida dos participantes e de nós
servos. Foram três dias de alegria, intimidade com Deus e unidade,
ainda que cada um estivesse em sua casa. Neste final de semana, Deus
revelou a Sua grandeza, nos mostrando que basta o nosso sim e a nossa
abertura de coração para que Ele realize sua obra.
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Feliz Aniversário!

ANIVERSARIANTES
SOLIDÁRIOS NA MISERICÓRDIA

Nilda Paiva Lima ..................................04/11
Lucia da Silva Diofo .............................05/11
Luciana Faria Azevedo .......................06/11
Lúcia Gomes dos Reis ........................15/11
Benedito dos Reis ..................................21/11
Geraldo Sinezio Cordeir .....................28/11

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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