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Feliz Ano Novo...
“Há um novo tempo, existe uma nova esperança”

E

nfim chegamos a conclusão do

cionar nossos olhares a Deus e a Ele

esperança, Jesus diz ‘’faço nova todas

ano de 2020, um ano onde tra-

agradecer nosso dia a dia. Toda pos-

as coisas’’, tornemos então o ano de

vamos batalhas, passamos por

sibilidade de felicidade está nas mãos

2021 o ano da esperança e do recome-

tantos momentos difíceis e turbulentos,

dEle, junto a Deus somos mais, somos

ço, fortalecidos por Deus. Com amor

mas permanecemos fortes e quem nos

irmãos em Cristo, somos a misericórdia

e misericórdia juntos faremos um ano

fortalece é o Criador, Pai, Protetor, que

no olhar.

rico em benções, conquistas e bonda-

nos concede todos os dias a oportunidade de alcançamos a vitória.

O fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco so-

de. Um coração bondoso é um coração
que transborda, que nossos corações
transbordem juntos e iniciemos um ano

Aos nossos colaboradores, parceiros,

bre a vida, lembrar das maravilhas que

solidários, consagrados, vocacionados

temos a agradecer. Toda nova etapa

e amigos, encontrar palavras para um

deve ser comemorada, ganhamos uma

Devemos ter a gratidão de todas as

agradecimento se torna um trabalho

ótima oportunidade de eliminar tudo

coisas boas que conquistamos e

difícil, pois a gratidão é imensa e indes-

que não traz felicidade e assim obte-

iremos conquistar, pois ser grato nos

critível.

mos mais espaço para vivemos novas

faz merecedores. Ao ser fiel ao pouco,

alegrias.

Deus nos confia mais, então vibre a

O trabalho nos capacita para o conhecimento, maturidade e evolução, essa

Á Nossa Senhora peço a intercessão e

benção é a soma de pequenos esfor-

para Jesus peço que continue nos dan-

ços repetidos todos os dias, conquistar

do forças, foi um longo e sofrido ano,

isso é bom, mas atingir esse sucesso

muitas batalhas ainda virão, mas com a

junto a vocês é satisfatório, é a defini-

força do alto, somos vencedores desde

ção de dever cumprido.

já e tomamos posse disso.

É um excelente momento para dire-

Há um novo tempo, existe uma nova

magnifico.

fé e a gratidão, faça sua oração e se
aproxime cada dia mais do Pai, Ele é o
alento e abraço acolhedor.

Um feliz ano novo a todos!
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Flávia Félix
(Vice presidente)

QUEM
SOMOSNÓS?
A

Associação Privada
de Fiéis - Comunidade
Magnificat é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, assistência social
e promoção humana integral e
utilidade pública federal, fundada
em 24 de setembro 1984 pela
religiosa salesiana irmã Alice de
Souza Sant’Ana.
A finalidade é socorrer e amparar materialmente e espiritualmente pessoas em situação de
vulnerabilidade. O atendimento
é realizado com famílias, idosos,
jovens e crianças, por meio de
assistência, oficinas e encontros, oferecendo lindos projetos
sociais como: Projeto Magnificat
Essência, Projeto Maria Gestante, Projeto Social Kids e Bazar
Magnificat.
A comunidade católica Magnificat existe e atua na região do

Putim em São José dos Campos, há 36 anos no perfil das
“Novas Comunidades”. Nela,
homens e mulheres, casados,
celibatários e solteiros, se consagram a Deus a partir do carisma de fundação “Amor e Misericórdia”, dedicam suas vidas ao
serviço do Reino de Deus, sob a
graça da igreja de Cristo.
O carisma de fundação da
Comunidade Magnificat surgiu
do mover do Espírito Santo no
coração da fundadora irmã Alice,
nascendo do coração do Pai. O
carisma impulsiona o chamado
a esta comunidade, ao desejo
de levar a conhecer no mundo o
Amor e a Misericórdia de Deus,
principalmente aos que mais
sofrem. A espiritualidade do carisma é marcada pela graça do
novo pentecostes na Renovação
Carismática Católica e pela espi-

ritualidade dos Santos baluartes:
São José, São João Bosco, São
João Paulo ll e Santa Teresa de
Calcutá e juntamente com as
devoções à Divina Misericórdia,
Sagrado Coração de Jesus e a
Nossa Senhora Auxiliadora, que
é para a comunidade um grande modelo de santidade, pois a
comunidade é toda dela, o nome
Magnificat é em sua homenagem.
A comunidade segue em sua
missão evangelizando através
das formações, missas, retiros,
grupo de oração para famílias e
grupo de jovens. Usando todos
meios de comunicação. Tudo
com muito carinho, respeito,
transparência e amor pelo ser
humano.

@eobichopet.shop
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Pe. Silvio César

P

O sonho de Deus para nós

ode parecer estranho querer

Senhor Deus fez brotar da terra toda

vidas forem marcadas profundamente

desvendar o sonho de Deus

sorte de árvores de aspecto atraente

pelas palavras de Jesus. É o tempo

reservado para cada um dos

e de fruto saboroso, (...) nascia um rio

mais intenso e duradouro na presença

seus filhos. Seria, quem sabe, uma cer-

que irrigava o jardim” (2, 9-10) configu-

do Senhor que nos ajudará a acostu-

ta prepotência de nossa parte, adentrar

rando o cuidado e o carinho de Deus

mar com Sua face e isso nos preen-

nos mistérios insondáveis dessa imen-

para com o ambiente onde homem foi

cherá de um prazer que o mundo não

sa Onipotência. Mas, percorrendo a Sa-

colocado.

conhece, um prazer que tem o seu

grada Bíblia, logo nos deparamos com

Deus sonha para nós essa vida de li-

preço, que tem o seu comprometimento

um Deus que se deixa ser encontrado

berdade e de beleza, vida que nos pro-

e onde nunca nos sentiremos sozinhos,

e, mais ainda, se deixar ser conhecido.

põe uma sensação de sermos cuidados

pois o nosso Deus é o Emanuel, o

Diversos foram os momentos em que

pelo Seu amor misericordioso, vida

Deus conosco, Aquele que tem desejo

Deus estabeleceu seu contato com

onde não existe o pranto e nem a dor,

de permanecer entre nós.

as pessoas, por meio de sinais ou por

mas, infelizmente, os prazeres momen-

Que possamos fazer de Deus e do Seu

teofanias, onde cada um pode perceber

tâneos do mundo, ganham mais força

amor um valor pessoal e central em

a força e o poder de um Deus que ama

em nossas escolhas e nos seduzem.

nossas vidas. É preciso uma decisão

seu povo e deseja estabelecer com ele

Como é triste trocar a beleza dessa

radical por esse Amor, sentir-se amado

sua Aliança.

eternidade por um prazer momentâneo

profundamente por Deus, mesmo nos

Jesus, vivendo conosco, revela os

que nos desumaniza e nos escraviza,

momentos de provação ou de dificul-

verdadeiros sentimentos de Deus em

tirando de nós a possibilidade de con-

dade que atravessamos. O nosso lugar

relação a cada um de nós. Virando as

quistar o Céu. Mas são prazeres que

é o Céu e lá, recorda-nos a Palavra de

páginas dos Evangelhos, descobrimos

enchem nossos olhos de alegria e não

Deus, que não haverá mais dor e nem

no comportamento daquelas pessoas

nos comprometem com nada. O mundo

lágrimas. Eis o sonho maravilhoso de

que ali se encontram, que Jesus se

onde vivemos é o lugar do descom-

Deus por mim e por você!

depara comigo e com você, oferecendo

prometimento e muitos preferem essa

Ancoremo-nos em Deus e mesmo que

Seu entendimento e Sua compaixão,

facilidade de vida.

venham os ventos fortes, nossa casa

particularmente diante da nossa dor e

Compreenderemos esse sonho de

não será destruída! Deus sonha a vida

das nossas fraquezas.

Deus por nós, quando nos deixarmos

eterna para nós, como o seu maior

Recorda-nos o Livro do Gênesis: “E o

ser seduzidos por Ele, quando nossas

presente de amor!
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FALA CM

2021 será...
“Será repleto de
celebrações!”

“Será um ano abençoado, com muita
saúde e cheio de realizações.”
Ana Cláudia CM

Evelise CM

“Será o ano da Felicidade! Passamos momentos
muito dolorosos em 2020 e com isso tiramos muitas
lições para a vida. Acreditamos que encontraremos
ainda mais a Felicidade naquilo que tem realmente valor em nossas vidas, assim viveremos cada momento
de forma mais intensa e única.

“Será um ano de muitas bênçãos
de Deus, de realizações de sonhos e
promessas, de paz, saúde e alegria”
Joice CM

Anthony e Meire CM

“Será de muita provação e superação
para todos que creem Naquele que tudo
pode. Seremos mais que vencedores!”

“Será SENSACIONAL,
SÓ GLÓRIAS!!”
Karla CM

Cássia CM

“Será um ano de muitas bênçãos, um ano do recomeço. Tempo de acreditar que onde está ferido, Deus
pode curar. Onde foi destruído, Deus reconstrói. Onde
parece que tudo está vencido, Deus triunfará sempre.
Ano que a fé será renovada e restaurada. Ano em que
valorizaremos sempre mais a vida.”

“Será muito bom, alegre e único. Serão mais 365 novos dias e
mais 365 novas chances!”
Luana CM

Dalva 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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FALA CM

2021 será...
“Será repleto de realizações, paz e bênçãos!”

“Será o ano de paz e harmonia
com Maria e o ano da retomada
com Jesus” providenciará.”
Cidinha CM

Marilda CM

“Será incrível! Cheio de
bênçãos”

“Será um ano de recomeços, de
reconstrução e de mudanças.

Marlene CM

Ellen CM

“Será um ano de muitas
conquistas e bênçãos!”

“Será o ano de colher muitos
frutos que Deus nos permitiu

Nauany CM

Luígi CM

“Será um ano de esperança!
Acreditando que Deus em tudo
Nicole CM

“Será uma benção, em Nome
de Jesus, debaixo do manto e
da Poderosíssima Intercessão
de Nossa Senhora Auxiliadora.”
Wanderley CM
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Luígi
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São João Bosco
No próximo dia 31 celebramos o dia de um
santo que é muito amado por nós da Comunidade Magnificat, especialmente nós jovens.
São João Bosco, Dom Bosco, Joãozinho do
nosso coração as denominações são várias, e
esse Santo que para
nós é inspiração nos
faz desejar o céu de
todo coração.
Um dos seus ensinamentos que mais
nos marcou é quando ele associa nossa
vida como andar em
uma corda bamba,
onde muitas vezes
podemos até perder
o equilíbrio, ter altos e baixos, mas quando
temos os OLHOS FIXOS NO SENHOR nada
nos abala.
Dom Bosco é um santo que VIVE EM NÓS,
seu exemplo ultrapassa as gerações, as pessoas que são tocadas pelo testemunho desse

Homem de Deus nunca mais foram as mesmas, a maneira de Adorar Jesus no Santíssimo Sacramento é mais profunda, o amor em
comungar Jesus na Eucaristia é único, a alegria de viver sendo todo de Deus é algo que
contagia.
Que neste dia de grande festa para todos
nós, possamos elevar
nosso coração ao céu e
pedir a intercessão do
nosso amigo. Que possamos ser verdadeiros
filhos de Dom Bosco e
continuar essa missão
que ele começou e que
em cada jovem, possamos ver uma vida a ser
salva.
Nosso grande amigo no céu, interceda por
cada um de nós. Viva Dom Bosco !
São João Bosco, rogai por nós!
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Nicole CM

A

CM
musical
#

música desta edição é da banda Rosa de Saron, a letra desta canção nos provoca grandes reflexões. Se pensarmos no ano que se passou, podemos nos lembrar dos momentos difíceis que vivenciamos, principalmente diante de tantas mudanças que foram
exigidas. Porém, iniciamos um novo ano, novos desafios surgirão, novos dias e meses chegam
a nós. Não podemos nos fechar na escuridão do medo, da incerteza e do desanimo. Precisamos
acender a luz da esperança e assim adentrar este ano acreditando que Jesus está conosco, Ele
nos ajudará a vivenciar todos os momentos deste novo ciclo. Ele nos ajudará a lutar e não desistir. Ele brilhará em nós e por nós.
Acenda a luz
Rosa de Saron
Tom: F#
G
Em7
Bm
Já se sentiu tão fraco, sozinho flutuando pelo ar?
D9/F#
G
Sem nenhum lugar em vista pra pousar?
G
Em7
Bm
Já se sentiu vazio, perdido e procurando um cais
seguro?
C9
Em
Um mundo em que pudesse se encaixar?
Am
D9/F#
Pra acalmar sua alma, seus sonhos libertar
C9
G/B
Mude as vozes que soam em você
C9
G/B
Há mais caminhos para percorrer
Am
D9/F#
Conquiste tudo que é seu sem medo de sofrer
REFRÃO:
Em D9
C G/B
C9
Acenda a luz e deixe brilhar

Em
D9
Em
Agora é sua vez de se encontrar
D9
C G/B
Am
Acenda a luz e deixe brilhar
C
Se ame pra que eu possa te amar
G

Em7

Bm

Já se sentiu estranho, gritando sem ninguém pra
escutar?
D9/F#
G
Como se o mundo inteiro fosse te julgar?
G
Em7
Bm
Já se sentiu pequeno, sem forças pra lutar, fingir?
D
Abra a porta se ela não se abrir
C9

G/B

C9

G/B

Não deixe ninguém insistir que você não sabe e
pode conseguir
Am
(Am/G)
Não desista de nunca desistir
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Nauany CM

Ana Paula CM
CM

S

Solidário na
misicórdia

er solidário na misericórdia é um ato concreto de perseverança e fidelidade, os solidários
nos auxiliam desde as orações até as ações concretas
e neste início de ano nossa
comunidade está de braços
abertos a você que tanto nos
ajuda!
Você esteve ao nosso lado
durante todo o ano de 2020,
que foi um ano atípico e que
precisamos nos reestruturar
e com a sua ajuda atendemos muitas famílias e não
deixamos de cumprir a missão que Deus nos enviou,

agradecemos muito por seu
sim! Louvamos a Deus por
sua vida e por nos ajudar a
levar nosso carisma ainda
mais longe, seguimos juntos
nessa jornada linda do Amor
e da Misericórdia, para ajudar cada vez mais pessoas!
E você que ainda não é um
solidário na misericórdia
pode nos ajudar se tornando um solidário, ligando no
telefone: (12) 3944-1633 ou
através das nossas contas
bancarias. Ajude-nos a continuar nossa missão, seja
um Solidário na Misericórdia
você também! Deus abençoe e que 2021 seja um ano

de bençãos para você e sua
família!
Caixa Econômica:
Agência: 0351 OP: 003
Conta: 319-4
Banco Bradesco:
Agência: 2909-2
Conta: 13665-4
Banco do Brasil:
Agência: 3443-6
Conta: 9031-X
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Sheila
Assitente Social

Projeto social Kids

E

ntão é natal e aqui no projeto Social Kids também nos preparamos
para este tempo tão lindo de fé e esperança.
E mesmo precisando estar distante fisicamente, não poderíamos
deixar de celebrar este momento de forma especial.
E com muito carinho pensando em cada detalhe para nossos queridos
inseridos, preparamos o natal na cesta que foi distribuído junto com lindos
presentes doados pela Campanha da árvore solidária no Shopping Center
Vale realizada pela Rotery Club.
Agradecemos a todos os doadores e parceiros que fizeram do natal de nossos inseridos um momento especial cheio de amor e a alegria.
Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e amor

E

Natal Solidário 2020

ste ano devido a Pandemia da Covid-19, não foi
possível realizar a festa do natal solidário como
todos os anos. Mas preparamos uma distribuição de brinquedos e alimentos, para atender
as famílias e crianças em situação de vulnerabilidade
social.

Tudo foi preparado com muito carinho e só foi possível
a realização dessas distribuições devido as campanhas
realizadas por empresas como Unimed São José, Ri Happy, OAB CAASp, Rotery Club que fizeram campanhas
para arrecadação de brinquedos e outros doadores, este
ano atendemos em média 550 crianças com brinquedos.
Agradecemos também a todos que doaram os alimentos
e produtos de higiene e limpeza, sem sua generosidade
e doação, não teria sido possível a distribuição das cestas, foram atendidas em média 160 famílias.
Agradecemos a todos por fazer parte dessa Obra e nos
ajudar a realizar este trabalho social, que beneficia os
mais necessitados.
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Saúde e dicas sobre
espiritualidade

Fortes como a rocha,
com a ajuda de Deus

I

niciamos um novo ano, 2021,
diante dos grandes desafios
que surgem em nossa vida
nas diversas áreas da ‘família’,
‘saúde’ (também ameaçada pela
pandemia) e ‘bens necessários’.
Dizemos que temos de ser fortes com a ajuda de Deus porque
sem Deus o homem não pode
nada; mas com Deus, pode tudo.
‘Com Ele, tornar-nos-emos fortes como a rocha’. Esta imagem
bíblica – tantas vezes utilizada
pela Sagrada Escritura – adquire uma significação especial ao
referir-se à ‘fortaleza sobrenatural’ que encontra em Deus uma
plenitude infinita: “Javé é a minha
rocha, a minha fortaleza, o meu
refúgio, o meu Deus, a rocha em
que me amparo” (2 Sm 2, 2-3).
Firmemente ancorado em Deus,
o homem que põe a confiança no
Senhor pode dizer como o salmista: “Firmou os meus pés sobre
a rocha e deu segurança aos
meus passos” (Sl 39, 3). Ter fé na
capacidade renovadora de Deus

é acreditar que Ele pode transformar a nossa fraqueza em fortaleza, o nosso barro em rocha firme,
porque acaso não sabes – diz
Isaías – “Que os que confiam no
Senhor renovarão as suas forças,
tomarão asas como as da águia,
correrão sem se fatigar e andarão
sem desfalecer” (Is 40, 28-31).
Por isso é necessário, como diz
João Paulo II, que “peçamos este
dom do Espírito Santo que se
chama o «Dom da Fortaleza».
Quando o homem vê que lhe faltam as forças para «superar-se»
a si mesmo [...], é necessário
que este «Dom do Alto» faça de
cada um de nós um homem forte
e, justamente no momento apropriado, nos diga «na intimidade:
ânimo! ». Contamos, pois, com
um dom sobrenatural, que é um
dom do Espírito Santo.
Os biógrafos de Miguel Ângelo
falam-nos da visão deslumbrante
que teve em Carrara diante de

um imenso bloco de mármore
branco. Naquele momento de
êxtase artístico, vislumbrou entre as irregularidades da pedra
a imponente figura de Moisés. E
dizia: “A única coisa que tive que
fazer depois foi tirar o que sobrava àquilo que Deus me fez enxergar”. Talvez, ao seguirmos o fio
destas reflexões, também Deus
nos tenha feito enxergar a personalidade do homem forte em que
nos deveríamos transformar... Se
assim foi, o que nos resta agora
é empenharmo-nos a fundo, com
a graça de Deus, em destacar-lhe
o perfil, em aparar-lhe as arestas
e esculpir toda a sua esplêndida
grandiosidade no dia a dia, nas
pequenas ocasiões, a caminho
das grandes.
[Adaptado de Rafael Llano Cifuentes - Temas Cristãos: “Fortaleza” / Editora Quadrante, 4ª
edição - São Paulo 2014]
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Ellen Ramos CM

Dicas

SUSTENTÁVEIS
“Pense fora do lixo”

I

niciamos um novo ano, como todo
começo de ano, muitas metas são
estabelecidas por nós, não é mesmo?
E que tal colocar como meta uma vida
mais sustentável? Já falei em edições
passadas sobre a importância do meio
ambiente e da redução da produção de
lixo, nesta edição vou apresentar para
vocês dicas possíveis e simples, mas
que contribuem para a lógica sustentável. E apesar de imediato não parecer
produzir efeito, podem favorecer muito
o nosso mundo.
- Trocar as sacolas plásticas por sacolas reutilizáveis (aquelas que vem em
algumas cestas de natal, são ótimas).
As sacolas plásticas levam em média
100 anos para se decompor e, segundo a Associação Brasileira de Supermercado, são utilizadas cerca de 33
milhões de sacolas plásticas por dia no
Brasil.
- Evitar ou não usar descartáveis... Se
pararmos pra pensar, não tem sentido usar! Seria até mais econômico
aconselhar as pessoas a levarem seus
próprios copos, talheres ou até mesmo
pratos. Atualmente há muitas empresas
sustentáveis que vendem kits com es

ses elementos. Vale ressaltar que para
a produção de um copo descartável é
gastado entre 500 ml a 1 litro de água
(bem mais que a capacidade dele, né?)
- Parar de usar o canudinho, ou caso
você precise usar, troque por canudos
de bambu, de vidro ou de alumínio (esses dois últimos são reutilizáveis, você
pode carregar com você). Um canudinho pode demorar até mil anos para
se decompor e é uma grande fonte de
formação de microplástico, sendo um
dos principais poluentes dos oceanos
(poderia ser escrito uma matéria só
sobre isso)
- Trocar os shampoo e condicionador
líquidos, por em barra, sólidos. Que
não possuem todas essas embalagens.
Trocar o algodão por discos de crochês
(conhecidos como Ecopads)
- Trocar a esponja de lavar louça, por
aquela esponja vegetal, também mais
econômica, não risca os utensílios e
não agride o meio ambiente (aqui cabe
dizer que o sabão em barra, também é
a melhor medida).

- Diminuir o consumo de produtos
industrializados (eu sei que é quase
impossível, mas não custa tentar né?),
optar por marcas que prezam pelo meio
ambiente ou por marcar locais, produtos artesanais, hortas comunitárias e
orgânicas, produtos reciclados.
- Diminuir o consumo de carne, aqui
não estou dizendo que todos precisam
ser vegetarianos, estou apenas aconselhando a diminuir o consumo. Vivemos em uma cultura da carne, onde
todos os dias ela faz parte das refeições. Para a produção de um quilo de
carne bovina, é utilizado em média 15
litros de água (por quilo, hein!).
Além dessas medidas, existem muitas
outras e também aquelas que aprendemos na escola, como não demorar no
banho, fechar a torneira ao escovar os
dentes, separar o lixo e reciclar o que
for possível. Para a mudança do mundo, precisamos mudar o nosso mundo
particular, pequenas mudanças fazem
a diferença. Pesquise mais sobre o
assunto e seja criativo, veja o que você
pode contribuir e vamos juntos construir
um mundo melhor.
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Erika Silva

Testemunho
Jesus eu confio em vós!

De repente me deparei numa UTI, 50% dos pulmões comprometidos devido a
Covid-19, existiam anjos lá, a moça dos serviços gerais, a copeira, enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e os médicos. Mas existia algo
muito maior: DEUS!
Somos tão frágeis, passa um filme na cabeça, pensar na família, amigos e em
pessoas que nos surpreendemos com seus carinhos e principalmente suas
orações.
Teve uma pessoa que sempre estava em oração comigo, “todos os dias”, e
era uma simples frase, mas de grande proporção, era só o que eu precisava
fazer, confiar em Jesus, sendo ela a frase: Jesus eu confio em vós!
E assim essa simples frase, se fez grande nesse período. Deu medo principalmente nos momentos que passava mal, quando precisei me exercitar na
máscara de oxigênio, me sentia fraca, cansada com náuseas e tonturas, até
começar a me dar conta, que era tudo da vontade de Deus, confiar e entregar
a situação nas mãos de Deus e seus anjos que lá estavam.
Tive uma recuperação boa, evoluindo bem a cada dia que se passava. Sensação de que tudo iria dar certo e todos os dias eu falava e ainda hoje falo
com o coração: Jesus eu confio em vós!
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N

o dia treze de dezembro, aconteceu a missa de passagem de etapas dos
membros da Comunidade. Onde novos membros receberam o símbolo, que é
a cruz do Magnificat. Que Deus abençoe essas vocações.

- Encontros kerigmáticos (Online), todas
as terças-feiras, ás 20 horas. Início no dia
26 de janeiro, através do Facebook e do
Youtube da Comunidade Magnificat.
- Live oracional com a Irmã Ana Paula,
dia 28 de janeiro, às 20 horas, no Facebook e Youtube da Comunidade Magnificat.
- Encontro Vocacional – ConheSER
2021, você que deseja conhecer nossa
Comunidade e se sente chamado a vocação Magnificat, venha participar do nosso

ANIVERSARIANTES
SOLIDÁRIOS NA MISERICÓRDIA

Nilton Azevedo .................................. 12/01
Levidar Celia de C. Pereira .............. 20/01
Nilma Ribeiro Pinto ........................... 27/01
Jose Eduardo Torraque ....................... 29/01
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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