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Omelhor sentimento é o Amor, 
sentir-se amado (a) é a calma-
ria do coração, é alento, paz e 

alegria. O amor de Deus nos traz esse 
sentimento perfeito, o cuidado eterno e 
supremo, é ter a plenitude nos braços 
do Pai que nos leva a experimentar a 
verdadeira alegria.

Ser fi lho de Deus é um grande privilé-
gio, o qual é acompanhado de benefí-
cios. São Paulo escreveu: “Se somos 
fi lhos de Deus, então somos herdeiros; 
herdeiros de Deus e co-herdeiros com 
Cristo” (Romanos 8.17). 

Como fi lhos de Deus, temos o direito 
de receber tudo o que Deus tem. “Ben-
dito seja o Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos abençoou com 
todas as bênçãos espirituais nas regi-
ões celestiais em Cristo” (Efésios 1.3).

Portanto, somos abundantes, trans-
bordamos riqueza e amor, Deus nos 

concede a felicidade e faz com que nos 
sintamos completos.

Talvez você pode estar se perguntando 
como alguém tão perfeito como Deus, 
consegue nos amar, com um amor 
tão intenso e profundo como esse? O 
amor Ágape é produzido por observar e 
contemplar a beleza da pessoa amada, 
então quando Deus olhou para a hu-
manidade, Ele já tinha conseguido ver 
beleza em nós. Pois somos imagem e 
semelhança de Deus. 

Quando Deus nos vê, Ele não está 
simplesmente nos vendo, Ele não está 
simplesmente nos admirando por nos-
sa força ou por nossa beleza exterior. 
Quando Ele olha para nós, está procu-
rando ver a beleza de Cristo em nós, 
ao ver o que eu e você podemos nos 
tornar em Cristo é que esse amor tão 
sublime se manifestou.

Diante desse amor testemunho que, 

minha experiência pessoal com o amor 
de Deus transformou minha vida, mes-
mo com tribulações, sinto uma alegria 
interior, uma alegria contagiante, que 
move a minha missão.

A certeza que vem do amor, viverei 
para o amor e voltarei para o amor, me 
doarei ao carisma amor e misericórdia 
com toda alegria do meu coração.

O amor a Deus nos lança ao amor ao 
próximo; se isso não acontece em nos-
sa vida, algo está errado  e precisamos 
rever nossos conceitos, fé e verdade, 
porque a Palavra de Deus nos assegu-
ra: podemos saber que amamos os fi -
lhos de Deus, quando amamos a Deus 
e guardamos os seus mandamentos. 
Pois isto é amar a Deus: observar os 
seus mandamentos. E os seus ensina-
mentos não são pesados, pois todo o 
que nasceu de Deus, vence o mundo (I 
Jo 5,2-4).
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Que maravilha é ser um

Filho de Deus!Filho de Deus!
“Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros; herdeiros de 

Deus e co-herdeiros com Cristo” (Romanos 8.17).
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OCatecismo da Igreja nos en-
sina que os tempos e os dias 
de penitência são momentos 

fortes da prática penitencial da Igreja, 
tempos apropriados aos exercícios 
espirituais, às liturgias penitenciais, às 
peregrinações em sinal de penitência, 
às provações voluntárias como o jejum 
e a esmola, a partilha fraterna como as 
obras de caridade e missionárias (n. 
1438).
Encontramos o sentido de bem ex-
perimentar, todos os anos, o tempo 
da Quaresma, preparando-nos para 
viver a memória da Paixão, Morte e 
Ressurreição de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, gesto que defi ne a “nova e 
eterna Aliança” que Deus estabelece 
conosco.
Essa penitência que buscamos viver 
nesse tempo, em especial, é uma 
reorientação de toda a nossa vida, 
recorda-nos o Catecismo, um caminho 
de conversão para Deus de todo o 
nosso coração, rompendo com todo o 
pecado e nos fazendo criaturas novas. 

Essa conversão é uma obra da graça 
de Deus que reconduz os nossos cora-
ções a Ele. 
O que acontece, muitas vezes, é que 
sabemos bem de tudo isso, mas ainda 
resistimos em não deixar nossas vidas 
serem transformadas pela força dessa 
Palavra. Escutamos bem o apelo 
de Jesus, mas não nos movemos 
para deixar essa Palavra transformar 
nossos corações e nossas atitudes. O 
mundo seria muito mais cristão, se os 
próprios cristãos radicalizassem suas 
atitudes nesses ensinamentos deixa-
dos por Jesus. Ainda estamos longe 
de praticar uma autêntica justiça nos 
pequenos atos, praticar a misericórdia 
nos nossos relacionamentos, vivenciar 
a mansidão e a bondade em todos os 
momentos.
É um tempo forte para se praticar o 
jejum, a oração e a esmola e, acima de 
tudo, deixar o coração ser, verdadeira-
mente, transformado em cada atitude. 
Do contrário, tudo se torna uma prática 
externa, sem fundamento e sem im-

portância. Deus quer que rasguemos o 
coração e não as vestes, ou seja, Ele 
espera atitudes de mudança interior.
Que este tempo especial da nossa 
caminhada religiosa na Igreja, possa 
nos amadurecer nesse discipulado, 
comprometendo-nos mais com a cau-
sa do Evangelho, compreendendo as 
atitudes de Jesus que viveu, radical-
mente, a obediência ao Pai.
Ele morreu por mim e por você e não 
podemos fazer menos que isso por 
nossos irmãos e irmãs na fé. Que essa 
Quaresma nos faça pessoas novas, 
transformadas pela graça do Espírito 
e prontas para celebrar o verdadeiro 
sentido da Páscoa!
Deixemo-nos ser conduzidos pelo 
Espírito para o deserto de nossas vi-
das, refl itamos na angústia da solidão, 
sobre os valores da nossa vida, sobre 
o que ainda devemos valorizar mais, 
e que o Espírito nos dê forças para 
superar nossas difi culdades e medos e 
nos prepare para uma vida nova como 
bons cristãos!

Pe. Silvio César

Quaresma: Quaresma: 
Exercício de reconciliaçãoExercício de reconciliação
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Wanderley (CM)

Aprimeira coisa que precisamos saber é 

que a Sagrada Família foi pensada por 

Deus. Deus é o Autor da família, pois 

Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Nasci-

da no coração da Trindade, a Sagrada Família se 

fez presente em nosso meio, na pessoa de Je-

sus, na pessoa de Maria e na pessoa de José. A 

Sagrada Família é o modelo perfeito, sinal fortís-

simo da presença de Deus no meio de seu povo.     

Deus Pai Todo-poderoso poderia ter encontrado 

outras maneiras de Seu Filho vir ao mundo para 

nos salvar, mas quis que tudo acontecesse pelo 

meio mais comum, ou seja, uma família humana, 

com tudo o que isso signifi ca: casa, trabalho, afe-

to, difi culdades, enfermidades, vizinhança, envol-

vimento com a sociedade e daí por diante.      

Ter uma família santa, segundo os olhos e o 

coração de Deus, é jamais permitir que o mundo 

ofusque o brilho, a pureza e a beleza da Sagra-

da Família em nossos lares. Mas, para isso, a 

oração em família se faz indispensável. A família 

é a base da sociedade, daí a importância de se 

defendê-la. Lutar pela família é valorizar um dos 

maiores bens que o Senhor nos concedeu.

Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, foi 

chamado o papa da família. Ele disse: a família 

é o Santuário da vida. Santuário é aquilo que é 

sagrado, que é  santo. Peçamos ao Senhor a 

Graça de imprimir em nossas famílias as virtudes 

da Santa e Sagrada Família de Nazaré.

Oremos: Sagrada Família de Nazaré! A ela 

confi amos nossas famílias e todas as famílias 

do nosso tempo: "Ó Deus de bondade, que 

nos destes a família como exemplo, concedei-

-nos imitar em nossos lares as suas virtudes 

para que, unidos pelos laços do amor, possa-

mos chegar um dia as alegrias da vossa casa. 

Amém".

A familia é o A familia é o 
Santuário da vidaSantuário da vida

A família é a base da sociedade, 
daí a importância de se defendê-la“
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FALA JOVEMFALA JOVEM

O amor misericordioso de Deus

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)

Mas porque envolver o pecado? Muitas ve-

zes não somos capazes de observar nas 

pequenas coisas o tamanho deste amor, 

em um respirar, abrir os olhos, olhar ao seu redor e 

ver as maravilhas de Deus no seu dia a dia.

 O pecado nos cega, nos faz pensar que Deus irá 

nos castigar, e assim nos afastamos lentamen-

te Dele, de seus caminhos e da missão que nos 

é confi ada. Diversas vezes passei por momentos 

de difi culdade, justamente por achar que não era 

digno, hoje continuo sendo falho, mas confi ante em 

seu amor e sua misericórdia. Agora pense em sua 

história de vida, em todas as áreas que Deus agiu 

por puro amor, sua família, sua vida pessoal, em 

caminhos que o mundo tentou te colocar.

 Neste ano que se passou tive muitos aprendiza-

dos, tive uma perda que arrancou um pedaço de 

mim, mas a todo tempo soube que os planos de 

Deus são maravilhosos, era só olhar ao meu redor, 

pois olhe ao seu redor! Será mesmo que Deus não 

te ama? Ele nunca desistiu de te amar e nunca irá, 

apenas aprenda a reconhecer nas pequenas coi-

sas. Seja grato até quando as suas vontades pes-

soais não dão certo, pois algo muito melhor está 

por vir.

Em nossas orações falamos em vivermos a santida-

de e para que Deus faça sua vontade, mas quando 

vamos de encontro com este amor que leva-nos a 

algo melhor, deixamos de lado a vocação, a missão 

e desconfi amos de sua misericórdia. 

Que possamos sentir o verdadeiro amor que é de 

Deus, não um amor falho do mundo, mas um amor 

que transborda e nos preenche.

“Nenhum pecado é maior que a misericórdia de Deus”

Lucas Mateus CM
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Amisericórdia é a expressão 

do amor gratuito de Deus 

pela humanidade. Não há 

mérito por parte dos homens. Deus 

simplesmente nos ama. Seu amor 

misericordioso salva e restaura o ser 

humano. A nossa Igreja tem a missão 

de tornar isso possível, em ser a mi-

sericórdia de Deus no mundo. O Papa 

Francisco nos convida a viver essa 

missão em que ele nos diz ser “um 

modo para despertar a nossa consci-

ência, muitas vezes adormecida diante 

do drama da pobreza e para entrar 

cada vez mais no coração do Evange-

lho, onde os pobres são os privilegia-

dos da misericórdia divina”. Um modo 

de cumprir esta missão de misericórdia 

é ter uma prática de vida a exemplo 

do nosso preciosíssimo mestre Jesus 

Cristo. 

Obras de Misericórdias Corporais: 

1) Alimentar os famintos; 

2) Dar de beber a quem tem sede; 

3) Vestir os despidos; 

4) Dar moradia aos peregrinos; 

5) Visitar os enfermos; 

6) Visitar os presos; 

7) Sepultar os mortos.

E as Obras de Misericórdia Espiritu-

ais: 

1) Dar bom conselho; 

2) Ensinar os ignorantes; 

3) Correção fraterna; 

4) Consolar os afl itos; 

5) Perdoar as injúrias; 

6) Sofrer com paciência as injusti-

ças; 

7) Rezar pelos vivos e pelos mortos.

Essas obras fazem diferenças na vida 

das pessoas, sabemos que o 

nosso corpo precisa de uma série 

de componentes para se manter 

em pé, como o alimento saudá-

vel, atividades físicas e temos a 

parte da espiritualidade, o alimen-

to da alma e ter coração em paz, 

sendo fundamental o amadureci-

mento da fé. 

Sermos misericórdia em busca 

da dignidade daqueles que sofrem. A 

partir do primeiro contato que o nosso 

coração tem com a misericórdia de 

Deus, nunca mais seremos os mes-

mos. Pois sabemos que os maiores 

pecadores que confi aram na misericór-

dia, se tornaram santos. Mesmo sendo 

pecadores e ao experimentamos a mi-

sericórdia saída do coração de Deus, 

indo de encontro no mais profundo das 

nossas misérias humanas, podemos 

nos aperfeiçoar e sermos pessoas 

melhores. É preciso exercitar o caris-

ma da misericórdia para intensifi car as 

suas Obras.

As obras de 

MISERICÓRDIA

Evelise 
(Formadora Geral)



PÁGINA 07

Lizandra Lima CM

Assim José amou Jesus. Em comemoração 

aos 150 anos da declaração como Padroeiro 

da Igreja Católica, declarado por Beato Pio 

IX, no dia de 8 dezembro de 1970. Aquele que defende 

e protege. Na Sagrada Escritura é revelado o quanto 

José zelou, amou, foi um guardião, um pai e esposo 

que protegeu o sagrado que Deus o confi ou.  

 Papa Francisco nos presenteia com a Carta Apostólica 

Patris-Corde, podemos encontrar em São José a fi deli-

dade e simplicidade deste pai, e esposo amoroso. Nos-

so Papa partilha suas refl exões pessoais, esse desejo 

que gritou em seu coração neste tempo de pandemia, 

onde encontramos em diversas pessoas, trabalhadores 

e familiares, em que vimos que não nos salvamos sozi-

nhos. Pessoas que nos inspiraram a ter um olhar de fé, 

em sua simplicidade, muitas vezes invisíveis, passam 

por despercebido, mas estão ali dando a vida, servindo,

 Como Comunidade Magnifi cat, é de grande louvor 

comemorar esta dádiva, pois São José é nosso ecô-

nomo. Confi amos a ele as fi nanças de nossa comuni-

dade, intercessor da nossa casa Magnifi cat. Por isso 

nosso coração se alegra, em saber o quanto que com 

este ano de São José temos a certeza que ainda mais 

pessoas sentirão este amor de pai, vindo dele.

Pai Amado, na ternura, obediência, no acolhimento, 

com coragem criativa, trabalhador, na sombra. Temos o 

convite de adentrar na vida deste santo homem, com o 

coração inundado de amor, e tão importante na história 

da Igreja. Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum 

Santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício 

como José, seu esposo (Carta apostólica, Patris-Cor-

de).

Entreguemos a ele, amado São José, nosso ano de 

2021, sua poderosa intercessão em nossas vidas, pelo 

nosso país e por todo mundo. Sendo ele, “guarda fi el e 

providente dos maiores tesouros do Pai eterno: o Filho 

de Deus e a Virgem Maria”. Como dizia, São Bernardi-

no de Sena.                                               

São José este ano é teu!

Ano jubilar de 

Sáo JoséSáo José
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Dicas para bem viver o Dicas para bem viver o 

Tempo da QuaresmaTempo da Quaresma
Quaresma: 

Tempo de conversão;
Tempo especial de graças e de renovação 

espiritual;
Tempo favorável e de reconciliação com Deus! 
Algumas práticas podem nos auxiliar na vivência 
desse momento de fé e encontro com Deus, entre 
elas estão:

1. Quarta-feira de cinzas
Comece recebendo as cinzas, refl etindo sobre a 
transitoriedade da vida e a vida eterna.

2. Oração
A oração nos auxilia a entrar em comunhão com 
Deus, nos tornar íntimo d’Ele, e de seu amor. Se 
possível, intensifi que sua oração, seja ela pessoal 
ou comunitária.

3. Palavra de Deus
Procure meditar a palavra de Deus, sobretudo a li-
turgia diária e por meio dela fortalecer a fé e o ama 
Deus.

4. Jejum e exercícios de mortifi cação
Realize a prática do jejum conforme as próprias 
condições, especialmente às sextas-feiras. Oferte à 
Deus pequenos sacrifícios para vencer as fraque-
zas da carne.

5. Esmola
Ajude famílias e pobres necessitados, partilhando 
daquilo que você possui.

6. Confi ssão
Realize uma boa confi ssão a partir de um bom exa-
me de consciência, entregando a Deus todas as mi-
sérias do coração.

7. Santa Missa
Participe da Santa Missa sempre que puder! Reali-
zando uma boa ação de graças, louvando e adoran-
do a Jesus.

Nicole Félix CM
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Projeto social Kids

OProjeto Social Kids vem a 

cada ano buscando renovação 

para melhor atender crianças, 

adolescentes e seus familiares que são 

acompanhados, com esse período pan-

dêmico sabemos que muitas famílias 

dependem desse atendimento e tem se 

sustentando com esse apoio social.

O suporte que se dá através do acompa-

nhamento e desenvolvimento dos inseri-

dos e seus familiares é muito importante 

e a equipe do Projeto vem crescendo 

em conhecimento e estrutura para que 

a cada passo possamos dar o melhor 

resultado para os atendidos que princi-

palmente no cenário atual dependem de 

acolhimento. 

Mês de Janeiro iniciamos os trabalhos no Projeto Social Kids dando 

continuidade aos trabalhos que já vínhamos realizando nesse período 

de pandemia dando suporte necessário.

Na primeira semana realizamos várias reuniões organizando as pro-

postas de atividades a serem realizadas no decorrer do ano e em 

busca de novas estratégias buscando sempre novos resultados para 

melhor acompanhar as famílias. Já na segunda semana retornamos 

com a entrega dos kits e matérias socioeducativos, o kit lanche do 

qual é referente à alimentação que era consumida no local antes do 

período pandêmico e o material socioeducativo que são atividades 

impressas para que os atendidos possam realizar suas atividades 

acompanhando o vídeo de cada ofi cina e como forma de acompanhar 

o crescimento social de cada criança e adolescente atendido no Pro-

jeto Social Kids.

Atualmente a entrega desses itens ocorre uma vez por semana e com 

horário defi nido tomando todos os cuidados na hora da entrega se-

guindo as orientações do ministério da saúde, respeitando o distancia-

mento social, uso da máscara, álcool em gel e um dia antes de cada 

entrega orientamos os familiares e cuidadores responsáveis pela 

busca dos kits do quão importante é manter todos os cuidados para 

com a saúde de todos. Seguimos realizando nossas atividades na 

linha de frente na área social no enfrentamento a Covid-19, buscando 

amenizar as difi culdades dos inseridos com as ferramentas que nos 

foram confi adas, não tem sido tempos fáceis, mas continuamos nos 

reinventando levando atividades lúdicas que possa descontrair não 

somente a criança e adolescente atendida no projeto como sua família 

num modo geral, para que esse vínculo seja cada vez mais estável e 

afetuoso, sabemos que além de ser um trabalho Social é uma Missão 

de ser um suporte para os que mais necessitam.

 E para esse ano de 2021, esperamos que assim que possível, pos-

samos voltar com nossas atividades presenciais, para poder presti-

giar mais a cada momento, nos divertindo, trocando conhecimentos, 

aprendendo com as diferenças e espalhando muitas coisas boas.

Erika (Social Kids)

Allana (Social Kids)
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Dr Wilson Salgado
Cardiologista

Saúde e dicas sobreSaúde e dicas sobre
espiritualidadeespiritualidade

Não é mistério para nin-
guém. As pessoas mais 
inteligentes ou mais 

simples sabem que não se pode 
começar a construir uma casa 
pelo telhado, nem pela decoração 
e nem pelas paredes. O primeiro 
passo é fazer um projeto, calcular 
bem o material e depois lançar 
fundamentos que sejam sólidos e 
que não sofram abalos. A palavra 
de Deus nos recorda essa ver-
dade: “Portanto, todo aquele que 
ouve estas minhas palavras e 
as põe em prática será como um 
homem prudente que construiu 
sua casa sobre a rocha. Caiu a 
chuva, vieram as enxurradas, so-
praram os ventos e deram contra 
a casa, mas ela não caiu, porque 
estava alicerçada na rocha (Mt 
7,24-25). Antes de iniciar a nos-
sa vida de oração, é necessário 

lançar fundamentos sólidos para 
que não nos sujeitemos a um 
momento de puro entusiasmo, de 
vento fugaz, de sentimentalismo 
e depois de algum tempo volte-
mos a uma vida sem espaço para 
Deus. Temos de nos convencer 
de que quando rezamos não 
estamos fazendo um benefício a 
Deus. Os primeiros benefi ciários 
da oração somos nós. Rezamos 
para sermos pessoas mais huma-
nas, mais atenciosas aos outros, 
menos agressivas e mais abertas 
ao perdão e à misericórdia. Não 
há como duvidar de que a oração 
é uma escola de vida e de huma-
nização. Quem começa a rezar e 
se convence de sua importância 
e, apesar das quedas e fragilida-
des permanece fi el, vai mudando. 
Não há como continuar a sermos 
os mesmos se todos os dias dia-

logamos com o Senhor livremen-
te, como fi lhos com o Pai, amigos 
com o Amigo Jesus. Se lemos a 
sua palavra e nos esforçamos por 
vive-la algo vai acontecendo em 
nós. Trata-se de parar um pou-
co e de lançar alicerces sólidos 
sobre a pedra sólida que é Cristo. 
Ele é a palavra de Deus que vai 
orientando a nossa vida: ilumina 
a nossa mente, dirige as nossas 
ações e vai moldando o nosso 
comportamento não mais pelas 
leis “das vantagens, do interesse, 
do bem-estar egoístico”, mas pela 
lei suprema do amor.                        
[Adaptado de Frei Patrício 
Sciadini, ocd: “CEM Conselhos 
Para Rezar Bem” / Edições 
Loyola, São Paulo, Brasil, 2012]

Por que 

rezar?rezar?
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Camila
Nutricionista

Um novo ano já começou e em meio a 
tantas incertezas e mudanças que a 
pandemia trouxe, o desejo de cuidar da 

saúde se renova com as metas para melhorar a 
qualidade da alimentação, se tornar mais ativo 
realizando algum tipo de atividade física, aumen-
tar o consumo de água e por aí vai. Pensando na 
alimentação de que maneira é possível melhorar a 
qualidade da alimentação?
Muitos iniciam uma nova dieta, mas mais impor-
tante do que fazer dieta é conseguir manter uma 
alimentação balanceada, adequada e sufi ciente 
para você de acordo com suas necessidades, pre-
ferências, rotina, recursos fi nanceiros e realidade. 
O guia alimentar para a população brasileira des-
creve uma alimentação balanceada, adequada e 
saudável aquela que tem como base da alimen-
tação, isto é ter o maior consumo dos alimentos 
in natura ou minimamente processados como as 
frutas, verduras e legumes, cereais e tubércu-
los (arroz, milho, trigo, aveia, batata, mandioca, 
mandioquinha, inhame), leite e derivados, carnes, 
aves, ovo, peixe, nozes e sementes (castanhas, 
amendoim, amêndoas) e em menor consumo os 

alimentos processados como alimentos enlatados, 
em conserva, condimentos, pães. E se possível 
evitar alimentos ultraprocessados como bolachas 
recheadas, biscoito de pacote, refrigerante, suco 
em pó e industrializado, doces.
Começar com pequenas mudanças ao longo da 
semana pode ajudar a criar novos hábitos alimen-
tares, como diminuir de forma gradual o consumo 
de bebidas adoçadas antes de retirar imediata-
mente da alimentação. Incluir uma fruta ou mais 
ao longo do dia e uma verdura ou legumes como 
salada no almoço ou jantar pode ajudar a aumen-
tar o consumo desses alimentos, além de serem 
fontes de vitaminas e minerais importantes para o 
organismo e fonte de fi bras que auxiliam no bom 
funcionamento do intestino e sensação de sacie-
dade. Se for possível variar uma fruta, verdura e 
legumes de acordo com suas preferências alimen-
tares na semana pode contribuir para variar os ali-
mentos e melhor chance de equilíbrio no consumo 
de nutrientes presentes nos alimentos. Comece 
pelo que for possível para você no momento e que 
tenha melhor chance de manter a longo prazo.

Nutricionista

Começo de ano e

Alimentação saudávelAlimentação saudável
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PENSE

FORA DO LIXO
Receitas para ajudar na redução do lixo 

Hoje eu vou trazer uma receita do ca-
nal do Youtube Casa Sem Lixo, que 
qualquer um pode fazer e assim evitar 

embalagens que aumenta a produção do lixo. 
Neste canal tem outras receitas fáceis e que 
contribuem para o movimento a favor do meio 
ambiente. 

Sabão liquido
INGREDIENTES: 
- 1,5 litros de água 
- 1 barra de 100g sabão de coco (de prefe-
rência o que tenha embalagem ecológica)
- 25ml de álcool (45 ou 70) 
- 1,5 colher de sopa de bicarbonato de sódio

MODO DE FAZER: 
- Coloque a água para ferver numa panela 
maior que 1,5 litros para não transbordar. 
- Enquanto isso, rale o sabão de coco. 
- Assim que a água ferver adicione o sabão 
ralado e mexa até dissolver bem. 
- Em seguida, desligue o fogo, acrescente 
o álcool e o bicarbonato de sódio. Misture 
mais um pouco (5 minutos) e deixe esfriar. 
- Assim que esfriar coloque no(s) pote(s) 
(costumo usar várias garrafas de vidro, por-
que rende 1,5 litros!)

Ellen Ramos CM
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Nicole CM  CM musical#
Amúsica desta edição é da Comunidade Shalom. Queremos através dela te convidar a 

rezar e se preparar para esse tempo tão importante da Igreja - a Quaresma -. Que nes-
te tempo assim como Santa Teresinha possamos reconhecer que sem a misericórdia do 

Senhor, nada somos, e que seu infi nito amor nos alcança todos os dias. Se voce toca ou canta, 
aproveite e se coloque na presença de Deus através do seu dom.

Vivo de misericórdiaVivo de misericórdia
Comunidade ShalomComunidade Shalom
Ton :ATon :A

[Intro] F  C/E  G/B  Am7  Dm7  Fm

   C9          Dm7           Em7
Senhor meu coração não se elevou
          Am7      Am/G
Nem se encheu de orgulho
      F              G4
Pois vejo minha condição
     F                 G4
Reconheço que não há então
G#°      Am7            Em7       F
Mérito algum, pois vivo de misericórdia
   C9   G/B
Enfi m
Am7       Em7
Grandezas não procuro
    Dm7    F               G
Nem coisas   superiores a mim

    Fm               C9
Por isso eu ponho em Ti
          G/B         Am7
Minha esperança oh Senhor

 Em           F

Agora e para sempre
   C/E              Dm7
Mantenho a calma, sossego a alma
      F          G              C9
E me deixo conduzir... ponho em Ti
          G/B         Am7
Minha esperança oh Senhor
 Em           F
Agora e para sempre
   C/E              Dm7
Mantenho a calma, sossego a alma
Fm             C        
Pois confi o em Ti

( C  G/B  Am7  F )
( G  C  G/B  F )

F      C/E       Dm7                       C
Como criança me aquieto em teus braços 
Senhor,
       F   C/E       G/B  Am7
Pois sere...no e tranqui...lo
Dm7              G          Fm
Me sacio em teu amor... por isso
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Aconteceu...

No dia 26 de janeiro, aconteceu 
a live do primeiro encontro 

Kerigmático, serão sete no total. 
Venha participar conosco desses 
encontros, Deus quer renovar o 
seu povo. Toda terça-feira, ás 20 
horas, através do Facebook e do 
Youtube da Comunidade Magni-
fi cat. 

Acontecendo...

A Comunidade Magnifi cat deseja a todos os aniversariantes um feliz aniversário. Que 
Deus os abençoe sempre e que Maria Auxiliadora interceda por cada um. A contribui-
ção de vocês permite a continuação da missão evangelizadora, muito obrigado! 

No dia 28 de janeiro, aconteceu a live 

oracional e benefi cente com a Irmã 

Ana Paula, foi um momento incrível e de 

unção, Deus derramou muitas benção 

sobre todos que acompanharam. Você que 

não assistiu, pode acessar o canal do You-

tube ou a página do Facebook, deixamos a 

live salva. Temos muito a agradecer a Deus, 

que possibilitou este momento, a todos 

que assistiram e ao sim da irmã, que com 

carinho realizou esta live. 

Vai acontecer...


