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Doralice Pereira 
(Presidente)

Palavra da presidentePalavra da presidente
“Abra seu coração, este é o momento que o amor nasce.”

Natal é uma data que a 
refl exão vem à tona, 
nossos corações se 
abrem ao amor e a 

compaixão que vem do menino 
Jesus. O real signifi cado desta 
data nos traz a sensação do 
renascimento e do recomeço.

Jesus nasceu e junto com Ele 
nasceu o perdão, nasceu a 
oportunidade dada a nós todos 
os dias do renascimento e da 
conversão diária.

É um momento que a união da 
família se fortalece, o abraço é 
apertado, as mãos são unidas, 
a conexão é lembrada, sorrisos 
são trocados, experiências com-
partilhadas, é uma troca honesta 
e singela. A oportunidade de es-

tar com aqueles que amamos é 
um presente de Jesus, é Ele que 
une a família e nos faz lembrar o 
real sentido do natal.

Que o natal de 2020 seja um na-
tal cheio de novas esperanças, 
que nossa fé aumente e que as 
difi culdades nos fortaleçam. Que 
este natal a gratidão pela vida 
seja vibrante, em meio a tantas 
barreiras que este ano nos trou-
xe, a refl exão nos traga cora-
ções transbordando felicidade. 

Sonhe, busque, espere, ame 
e seja amado! Deixe sua alma 
voar alto, leve seus desejos a 
Deus, Ele é compaixão e lhe 
trará o que precisa.

Dê o seu melhor as pessoas 

que ama e ofereça suas orações 
para aqueles que já partiram. 
Abra seu coração, este é o mo-
mento que o amor nasce.

Nós da Comunidade Magnifi cat, 
agradecemos a todos que estão 
contribuindo para tornar o natal 
de famílias carentes, um natal 
digno com as doações. A cola-
boração é também um ato de 
carinho, compaixão e cuidado 
com o próximo, temos uma mis-
são muito especial que é levar o 
amor e a misericórdia.

Feliz natal a todos e que em 
Cristo continuemos unidos, pois 
somos família, fi lhos amados de 
Deus.

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
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Palavra da presidente Preparando-nos, Preparando-nos, 
espiritualmente, para o Natal!espiritualmente, para o Natal!

Pe. Silvio César

Onascimento de Jesus é um sinal 
de esperança para um povo 
sofrido, representado por aque-

les pastores que estavam próximos do 
local em Belém. Sabemos da vida difícil 
daquele povo em Israel e a chegada 
do Messias, nascendo numa noite fria, 
em uma gruta distante e sendo coloca-
do numa manjedoura, trouxe paz aos 
corações. 
Esse tempo tão doloroso que estamos 
vivendo em 2020, com essa pandemia, 
pode ser uma signifi cativa oportunidade 
de nos imaginarmos no acontecimento 
dessa noite histórica, em que José e 
Maria peregrinaram por diversos luga-
res, procurando um lugar para o parto 
do Menino. 
Preparando-nos, espiritualmente, para 
celebrar o Natal, recordemos a noite 
silenciosa, longe do barulho das pesso-
as, onde Jesus nasceu, e vivamos essa 
festa religiosa com mais profundidade, 
aproveitando do isolamento que somos 
obrigados a passar, para nos imaginar-
mos naquela gruta, distante das badala-
ções sociais que estamos acostumados 
a viver.
Na humildade dos pastores, refl itamos 
sobre o desafi o de viver esse mesmo 
testemunho em nossas atitudes, com 
mais simplicidade, desprendimento e 

bondade, que são virtudes tão nobres e 
que nos ajudarão a compreender melhor 
a mensagem de Jesus. É a presença 
de Deus nas “ausências” do isolamento 
social.
Nas ruas mais vazias e menos barulhen-
tas, transportemo-nos para Belém, onde 
os anjos cantam: “Glória a Deus nas 
alturas e paz na terra aos homens de 
boa vontade”, paz que tanto desejamos, 
mas que tão pouco esforço fazemos 
para semear um comportamento pacífi -
co, respeitoso, paciente. 
Deus veio para os pobres, para os sim-
ples, para os humildes e Seu desejo é 
trazer paz para todos os corações, pois 
Ele armou a Sua tenda entre nós, assu-
mindo a nossa condição humana e nos 
apresentando o Céu como nossa meta.
Creio que esse tempo tão assustador, 
com tantas perdas, com a dor que dila-
cera o mundo todo, recordando-nos, que 
diante desse sofrimento, não existem 
ricos ou pobres, pois muitas famílias fo-
ram destruídas e a dor se espalhou por 
todos os lados, tempo de desemprego, 
tempo de medo, tempo de solidão... em 
tudo isso, o Natal pode, enfi m, ser ce-
lebrado da forma como tudo começou. 
Ali estava a Família Sagrada, isolada 
do mundo, sofrendo os desafi os do 
tempo e, ainda assim, oferecendo para 

todos nós, o maior e mais belo presente: 
Jesus Cristo!
Hoje nasceu para vocês um Salvador, 
que é o Messias, o Senhor! Que deixe-
mos nossos corações se distanciarem 
de tudo o que não representa o Natal e, 
tocados pela cena do presépio, transfor-
memo-nos em pessoas mais bondosas, 
mais simples e semeadoras de um novo 
tempo de paz! Tudo isso é possível 
quando ousamos deixar Cristo nascer 
em nossos corações!
Preparemo-nos espiritualmente assim, 
deixando que a Estrela que brilha sobre 
a gruta de Belém, conduza-nos por um 
novo tempo, um novo caminho, uma 
nova vida!
Um santo e feliz Natal para você, mes-
mo você que diz não ter mais motivos 
para celebrar essa festa. É Jesus quem 
celebramos! Ele que veio como “Luz” 
para iluminar nossos passos e não nos 
deixar desanimar nunca. Hoje nossos 
olhos se dirigem para Belém!
Espiritualmente é tempo de fortalecer 
nossa fé, reencontrar o sentido de Cristo 
em nossa vida, permanecer mais tempo 
em oração, contemplando a “noite san-
ta”, que em meio ao frio e ao isolamen-
to, tanta paz e amor trouxe ao mundo!

@eobichopet.shop
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Advento – Tempo de espera e Advento – Tempo de espera e 
preparaçãopreparação

Advento – adventus, em latim – sig-
nifi ca vinda, chegada. Nos prepara-
mos para tanto quando buscamos 

realizar algo como um diploma, casamento, 
uma viagem. Geralmente planejamos e nos 
preparamos para estes grandes momentos, 
quando eles chegam, vem aquele misto de 
emoções.
O Advento é o tempo de espera, de expec-
tativa, tempo de esvaziarmos para o que 
o Senhor chegue, para que Ele reine em 
cada um de nós. Tempo de olharmos nosso 
íntimo, para o nosso secreto. É tempo de 
preparamos nossos corações para receber 
o Amor de nossas vidas, o libertador, quem 
virá para trazer a luz na escuridão! Como 

é bom saber que nesta terra pisou o Sal-
vador do mundo, Aquele que veio trazer a 
salvação para cada um de nós.
Preenchemos nossos corações com tan-
tas informações e acontecimentos nestes 
últimos meses. Foi um ano que nos afetou 
emocionalmente, nos amedrontou e nos 
assustou. Permitamos que neste tempo o 
Senhor resgate em nós o mais puro amor 
pela vida, esperança no amanhã e que 
possamos deixa-Lo crescer em cada um de 
nós!
Oh! Vem, Senhor, não tardes mais! Vem 
saciar nossa sede de paz!

Lizandra Lima
CM
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FALA JOVEM!FALA JOVEM!
Jesus é ...

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)

Luígi CM

Joice CM

Alisson CM

Ana Julia CM

Ellen CM

Francine CM

Gustavo CM

Isabella CM

Lucas CM

Nathália CM

Pedro CM

Joelma CM

Thayná CM

A razão de tudo! É aquele que faz tudo por mim e vejo seu amor 
exalar em todos os meus dias, nos detalhes ELE se faz!”

“O meu melhor amigo”

“Meu melhor amigo, Aquele que eu posso contar 
em todos os momentos da minha vida”

“O Amor da minha vida, Jesus é o meu melhor amigo, Ele que 
está comigo em todos os momentos, eu não sei o que seria de 

mim sem Jesus!”

“A razão da minha vida, se tirar Ele de mim, não 
sobra nada!”

“O amor mais puro e genuíno que tive a oportuni-
dade de experimentar”

“Tudo.”

“Tudo para mim”

“É a verdade, o caminho e a luz, nosso maior 
refúgio e melhor amigo.”

“É o sufi ciente”

“O centro da minha vida”

“É o Caminho, a verdade e a vida!!!”

“Pra mim Jesus ‘é’, porque são tantas coisa que Ele é pra mim 
que eu não consigo achar uma palavra exata!”
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Evelise Pereira
(Formadora Geral)

Senhorio de JesusSenhorio de Jesus
Anossa vida tem um novo 

sentido, quando reconhe-
cemos com humildade, 

a autoridade plena e eterna de 
Jesus sobre nós. Se Ele é o nos-
so Senhor, signifi ca que não há 
outro, sendo assim seremos seus 
simples servos. Onde temos uma 
liberdade inexplicável, nada sen-
do imposto, mas com o coração 
livre em nossas escolhas, por-
que o jugo do Senhor é suave e 
seu peso é leve, portanto, posso 
optar não por querer viver sobre 
sua autoridade, independente 
da nossa vontade, é Ele que tem 
esse controle, em que na palavra 
nos diz: “Toda a autoridade me foi 
dada no céu e sobre a terra” (Mt 
28,18). Por mais que queremos 
nos afastar, Ele conhece o nosso 

íntimo mais profundo do que nós 
mesmos. Sabemos que se algo 
que está em desequilíbrio moral, 
do mais simples furto, corrupção, 
atitudes reprováveis, podendo 
cair no abismo do pecado, das 
nossas misérias, no sombrio de 
nossos sentimentos ou ações, 
basta que permitamos abrir a 
porta para Ele entrar e agir de 
forma arrebatadora e ao mesmo 
tempo misericordiosa, tudo pode 
se renovar. É preciso permitir o 
restaurar de Deus.
O pecado nos aprisiona, mas Ele 
nos apresenta todos os dias seus 
prodígios milagres, curas e liber-
tações. Quando experimentamos 
fazer a sua vontade, deixamos 
tudo em suas mãos e vamos sen-
tindo uma necessidade de ser-

mos dependentes Dele. Quando 
Ele está conosco, temos a cer-
teza de que fi ca visível através 
de nossas atitudes, nosso com-
promisso com a nossa missão, 
em que cada gesto e sentimento 
deve refl etir o seu amor. É nesse 
olhar que percebo quem está ao 
meu redor, acolhendo e amando 
com a mesma intensidade do seu 
amor por nós. Que a nossa ama-
da Nossa Senhora Auxiliadora 
nos acompanhe com sua pro-
teção materna, a fi m de perse-
verarmos confi antes. Abraços 
fraternos a todos.
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2020...
Quais aprendizados esse ano foi capaz de 

nos proporcionar?
Um ano repleto de dúvidas, medos, incer-

tezas e inseguranças, marcado por dores, ansieda-
de e muitas angústias. Entretanto, um ano capaz 
de proporcionar a possibilidade única de refl etirmos 
a própria vida, 
de dar valor as 
coisas antes 
rotineiras e en-
contrar sentido 
nas coisas mais 
simples. 
Aprendemos que 
a presença do 
outro é de extre-
ma importância, 
que não nasce-
mos para estar 
só e é através da 
relação que construímos a nós mesmos. Reapren-
demos o valor das coisas que realmente importam, 
da presença física, dos encontros, das partilhas e 
das experiências compartilhadas. Momentos estes, 
de amparo para alma, capazes de restaurar nossos 

dias difíceis e fortalecer-nos no enfrentamento do 
sofrimento.
Redescobrimos na humanidade a possibilidade de 
criar e se reinventar diante das adversidades, de se 
adaptar às circunstancias e de compartilhar a dor, a 
empatia e a caridade. Há ainda em nós a capacida-

de para o bem, em 
dividir suprimentos, 
alimentos, até mes-
mo a esperança de 
momentos melho-
res.
Embora difícil 
devido a todos os 
aspectos de sofri-
mento, 2020 nos 
proporcionou a pos-
sibilidade de refl etir 
sobre a fi nitude ao 
qual estamos ex-

postos cotidianamente, nos fazendo pensar sobre 
nossas decisões, nossas escolhas e caminhos, 
contribuindo para oportunidade em buscar e encon-
trar sentido único e irrepetível diante da vida.

Como foi

Senhorio de Jesus

Nicole Félix 
CM
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Sheila 
Assitente Social Projeto social Kids

Este ano devido a Pandemia da Covid-19, tivemos que nos adaptar e 
viver de uma maneira diferente, com maiores cuidados de higieniza-
ção, respeitando espaçamento e usando máscaras.  Mesmo diante 

de todas essas mudanças, algo que não mudou foi o amor desempenhado 
em cada ação e atividade. Os sorrisos de cada um que desenvolve o traba-
lho social, continuou presente e agora nítido no olhar.
Foram muitas ideias para atividades, ofi cinas e brincadeiras, sempre pensa-
das com muito carinho, com objetivo de levar o projeto Kids para dentro da 
casa dos nossos inseridos. Sempre contamos com a participação dos pais 
e das crianças, que através das devolutivas de fotos e vídeos, foi possível 
perceber que o trabalho, mesmo que remotamente, estava tendo resulta-
dos. E assim chegamos em Dezembro este mês que signifi ca tanto para 
nós, nos trazendo uma nova esperança. 
E o Natal Solidário mesmo que de uma maneira diferente, está sendo pre-
parado com muito amor e carinho para as nossos inseridos e as famílias 
atendidas na Comunidade Magnifi cat.
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Ana Paula CM

Este ano iniciamos em novem-
bro duas campanhas de Natal 
Solidário 

1° Campanha Natal Solidário 

arrecadação de produtos de limpeza 
e alimentos, que serão organizados 
em cestas pela equipe, para distribui-
ção em dezembro para população em 
situação de vulnerabilidade social.  
Pretendemos atender de 100 a 150 
famílias, mas será conforme o rece-
bimento das doações.  A distribuição 
acontecerá com horário agendado, 
mantendo distanciamento, respeitan-
do as normas da Organização Mun-

dial de Saúde, devido a pandemia da 
Covid – 19.

2° Campanha Natal Solidário 

arrecadação de brinquedos e itens 
para montagem do saquinho de gu-
loseimas. Este ano devido a pande-
mia da Covid- 19, não realizaremos 
a tradicional festa do natal solidário, 
apenas distribuição das sacolas de 
brinquedos e saquinho de guloseima. 
A família retira um convite na recep-
ção e comparece no dia e horário 
agendado para retirada da sacola 
da família, será permitida apenas a 
entrada do pai ou responsável para 

retirada, não será permitida entrada 
de crianças para não gerar aglomera-
ções e tudo será realizado conforme 
as orientações e normas da Organi-
zação Mundial de Saúde.
Pretendemos atender 400 crianças, 
por isso contamos com as doações 
de colaboradores inclusive na arre-
cadação das guloseimas, pois para 
arrecadação dos brinquedos temos 
duas empresas parceiras Unimed 
São José dos Campos e Ri Happy 
realizando arrecadação dos brinque-
dos.
Desde já agradecemos a todos cola-
boradores.

Campanha 
Natal Solidário 

Sheila 
Assitente Social



PÁGINA 10

O amor não O amor não 
cansa!cansa!

“Deus é amor” (1Jo 4,8). 
Mas nem tudo que chama-
mos “amor” é Deus. Talvez 
essa palavra esteja des-
gastada em determinados 

ambientes, pelo uso e pelo abuso. 
O amor é primariamente um senti-
mento, mas se fi car apenas nesta 
primeira fase da sensibilidade será 
instável e pouco duradouro. Todos 
os seres humanos fazem alguma 
experiência de amor. No entanto, 
muitos não se sentem amados. 
Para crescer, para ser profundo, 
o amor precisa passar do mero 
sentir ao querer que compromete 
a vontade. A imagem idealizada 
do “amor romântico” não corres-
ponde a realidade do verdadeiro 
amor, mais discreto e duradouro. 
O “primeiro amor” é belo, mas não 
necessariamente profundo. Como 
diz o poeta Carlos Drummond de 
Andrade: “Amar é privilégio de 
maduros, que amor começa tarde”. 

Todos os seres humanos experi-
mentam, desde que nascem até 
o fi m da sua vida, a necessidade 
ineludível de amor, atenção, valori-
zação, carinho e ternura. Mas para 
muitos, sentir e saborear o amor 
continua sendo um sonho, um 
projeto, não uma realidade vivida. 
Por outro lado, a pessoa que foi 
amada na sua infância será capaz 
de amar quando chegar à idade 
adulta. A capacidade de amar e 
a capacidade de trabalhar são as 
características essenciais do ser 
humano adulto e maduro (Freud). 
Uma pessoa que não ama não 
parece pessoa: come, bebe, cresce 
e se reproduz, como os bichos. O 
que nos torna pessoas é o amor, 
a abertura aos outros e ao Outro 
(Deus). Na primeira infância, todo 
ser humano é pura sensibilidade, 
carência de afeto e incapacida-
de de conquistar por si mesmo o 
desejado amor. Quem ajudará as 

eternas crianças que somos a com-
preender que Deus é Amor e que 
Ele é maior do que todos os nos-
sos anseios, carências e culpas? 
Criados à imagem do Deus-Amor, 
não alcançaremos a nossa realiza-
ção humana se não formos capa-
zes de amar. No verdadeiro amor, 
no “perfeito amor” não há temor. 
As dúvidas e os medos nascem 
da nossa limitação humana. O 
místico diz que o que caminha no 
verdadeiro amor “não cansa nem 
se cansa” (S. João da Cruz, Avisos 
2,18).

(Adaptado do livro ‘Projeto de 
vida: amar e ser amado’ – Luís 
González-Quevedo, Padre Jesu-
íta; Edições Loyola, 2ª edição: 
janeiro 2005)

PÁGINA 10

Dr Wilson Salgado
Cardiologista

Saúde e dicas sobreSaúde e dicas sobre
espiritualidadeespiritualidade



PÁGINA 11PÁGINA 11

A dança nos permite ser a 
cada dia mais nós mesmos!

Qual a importância da dan-
ça? Bom, como defi nição, 
o dicionário nos diz que 

é um “conjunto organizado de 
movimentos ritmados do corpo, 
acompanhados por música” eu 
não discordo, mas acredito fi el-
mente que esse é um signifi cado 
raso e vou te mostrar um pouco 
dos meus motivos nesse 
texto. 
Você já deve ter ouvido 
a frase “Quem canta 
seus males espanta”, 
bom, eu sempre acre-
ditei que quem dança 
também espanta seus 
males e consegue levar 
a vida, tanto da forma 
física quanto da forma 
psicológica, muitíssi-
mo mais leve! Já é de 
conhecimento de todos que a 
dança, assim como todo espor-
te, nos proporciona uma melhor 
qualidade de vida por conta de 
exigir grande performance do 
nosso corpo aprimorando ca-
pacidades físicas como força, 

equilíbrio, fl exibilidade, agilidade, 
entre outras.  Mas o que só quem 
é estudante do movimento sabe, 
é que a ela nos ensina diaria-
mente muito sobre nós mesmos. 
Estudar e praticar sequências 
de movimentações nos permite 
entrar em contato com a nossa 
essência, conhecendo nossos 

corpos e nos preparando melhor 
para os “degraus da vida”. Além 
disso, nas aulas de dança apren-
demos a respeitar o espaço, tanto 
físico, quanto de expressão do 
outro, aprendemos a cumprir ho-
rários, respeitar nossos queridos 

professores, trocamos energia e 
aprendemos uns com os outros 
da turma, compreendemos que 
existe um tempo certo para cada 
coisa e que cada um tem o seu 
tempo, aprendemos a ser pacien-
te com nós mesmos e sermos 
gratos por cada conquista, porque 
afi nal, todo degrau mesmo que 

pequeno, te leva mais para 
mais alto. E com tudo isso 
(e mais algumas coisas que 
não consigo descrever aqui), 
a dança nos permite ser a 
cada dia mais nós mesmos.
Eu acredito, que todos nós, 
isso mesmo, todo mundo 
tem um ser dançante dentro 
de si que precisa se expres-
sar, então se permita e seja 
mais inteiro consigo mesmo. 
Escolha um momento da 

sua semana, coloque uma músi-
ca que goste e deixe seu corpo 
ter um momento dele, se permita 
estar presente com você e para 
você! Eu garanto você não vai se 
arrepender.

Thais Amorim
(Ed. Fisíca e 

Profi ssional da dança)
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Nicole CM  CM musical#
Simplesmente amarSimplesmente amar
Walmir AlencarWalmir Alencar
Tom: ATom: A

A    C#m         Bm      A   E
O amor nasceu em meio ao frio de uma noite
    A      C#m           Bm     E D E
Sem um lugar para fi car... desaconchego sim
Bm           C#m       C#    F#m    E      D        G     E
Palhas pra deitar       e ao seu redor    os animais que 
ali moravam
Bm      C#m  C#      F#m    E      D    G
Mesmo sendo Rei,   pobre se fez,     só por amor

A E   A        C#m       F#m    E  D
Simplesmente amar, é o que importa para quem quiser 
servir
     E   A     C#m         F#m   E     D
Simplesmente amar, é a condição maior, suprema    
do servir
  A       Bm      A  E            (A  E G E E)
Eis a     verdadeira vocação       simplesmente amar

A    C#m         Bm       E        A
O amor cresceu em meio a nós e ao homem se 
igualou
     C#m        Bm     E  D  E
Não procurou seus interesses, não...
Bm      C#m   C#    F#m    E D       G     E
Do próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade
Bm        C#m   C#  F#m   E    D   G
Na cruz se entregou e perdoou só por amor

A E   A        C#m       F#m    E  D
Simplesmente amar, é o que importa para quem quiser 

servir
     E   A     C#m         F#m   E     D
Simplesmente amar, é a condição maior, suprema    
do servir
 A       Bm      A  E             A  A G
Eis a     verdadeira vocação       simplesmente amar

D  A          D         C#m  D
Como dizer “Senhor, te amo” sem mesmo vê-lo
        A       D          C#m         D
E ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se 
pode ver?!
A   Bm             B F#
O que não ama não conhece a Deus
         B
Porque Deus é amor!

        B       D#m        G#m   F#    E
Simplesmente amar, é o que importa para quem quiser servir
   E  B       D#m         G#m   F#    E
Simplesmente amar, é a condição maior, suprema      do 
servir
       C#m     E  D#m E G B
Eis a verdadeira vocação
        B       D#m        G#m   F#    E
Simplesmente amar, é o que importa para quem quiser servir
   E  B       D#m         G#m   F#    E
Simplesmente amar, é a condição maior, suprema      do 
servir
       C#m     B             B D#m   E G B
Eis a verdadeira vocação    simplesmente amar.lado e se 
pode ver.
          F#m               B                  E G#m A B7 E G#m F#m B
O que não ama não conhece a Deus.Porque Deus é amor.

Neste mês, comemoramos o Natal do Senhor. Para te ajudar neste tempo, deixa-
remos uma música no qual nos traz uma refl exão extremamente linda. Relata a 
humildade de Jesus, o verdadeiro amor que se fez humilde por nós, o Rei que 

escolheu nascer em uma manjedoura. Nos traz também, o maior ensinamento que Jesus 
nos deixou , AMAR. Que esta música seja um sinal de Deus em sua vida e que te permita 
se aproximar mais dele nesta data tão especial
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Aconteceu...
Este ano, deixou para nós em evidência a 

potência que nós, seres humanos, temos 
de nos adaptarmos, ou melhor, de trans-

formar. Foi um ano de muita dor, mas Deus nos 
ajudou a tudo suportar e nos auxiliou no enfren-
tamento desta tão difícil pandemia que (ainda) 
estamos vivendo! Neste ano, apesar de todo o 
contexto, nós da Comunidade Magnifi cat, reali-
zamos muitas coisas, com a graça de Deus. O 
nosso Projeto Social atendeu muitas famílias e o 
Projeto Social Kids continuou seus trabalhos de 
outras formas, sendo fundamental para as crian-
ças. 
 Além dos projetos, nós tivemos este ano, 
antes da pandemia, um Kairós de Carnaval, que 
foi uma benção. Quando a pandemia iniciou, 
Deus suscitou de continuar nossos grupos de 
oração de forma online e de transmitir outras 
orações em nossa página do Facebook. Também 
realizamos transmissões ao vivo especiais, como 
a de Nossa Senhora Auxiliadora, o aniversário de 
36 anos da Comunidade em setembro, o retiro 
online de Cura Interior em outubro e agora em 
dezembro o retiro, também online, dos jovens. 
Também tivemos em julho o Arraiá Drive Thru 
e agora em novembro o feirão de móveis, com 
todas as medidas de higiene e distanciamento 
social. 
 Deus fez grandes coisas, bendito seja 
sempre o Teu nome! Há muito a agradecer, pois 
sua providência se fez presente em todos estes 
dias de 2020 e ela sempre se fará. 
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Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo

Nós da Comunidade Magnifi cat, desejamos a todos um Feliz 
Natal, que neste tempo do advento cada um de nós, possa-
mos preparar a casa e o coração para a chegada do Senhor. 

São tempo difíceis, mas a vinda do Menino Deus, deve sempre ser 
para nós sinal de esperança. Que possamos viver bem este tempo e 
no dia do Natal, celebrar a esperança, a confi ança, a simplicidade e 
a unidade, que Jesus traga aos nossos lares tudo aquilo que falta! 
 Desejamos também um feliz ano novo, que no último dia des-
te ano possamos louvar e bendizer a Deus, por nossa vida, nossa 
saúde, pela providencia dEle manifestada dia a dia. Que possamos 
pedir por aqueles que partiram, entregar todas as nossas lutas na 
mão daquele que tudo faz e desejar, com muita esperança, que o 
próximo ano seja melhor. Pois nós também seremos melhores! Deus 
abençoe! 


