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Doralice Pereira 
(Presidente)

São José é aquele a quem 
confi amos a área fi nanceira da 
Comunidade. Pai adotivo de 

Jesus, esposo da Virgem Maria, fi el aos 
planos de Deus e Patrono da Igreja. 
Poderosa é a sua intercessão para que 
providência de Deus aconteça neste 
lugar.

“José fi lho de Davi não tenhas medo de 
receber Maria como esposa, porque ela 
concebeu pela ação do Espírito Santo” 
(Mateus 1,20)

Neste mês celebramos São José. Deus 
Pai quis que seu fi lho tivesse um pai 
na terra, e José cumpriu esse papel de 
forma tão sublime, cuidou dos maiores 
tesouros “Jesus e Maria”.

Neste tempo tão difícil nós temos São 
José, o Justo que se submete a von-
tade de Deus. Nós contamos com os 
seus cuidados todos os dias, tocamos 
essa providência de Deus com a certe-
za da participação direta de São José.

Nem uma pessoa que procurou ajuda 
voltou de mãos de vazias... Estamos 
conseguindo honrar os compromissos 
para manter essa obra de Deus. 

Somos imensamente gratos a todos 
que são canais da providência para 

essa missão maravilhosa a nós cofi ada 
por Deus, de ser Amor e Misericórdia 
no mundo.

Oração a São José 

A vós, São José, recorremos em 
nossas necessidades e com confi ança 
pedimos a vossa proteção.

Pelo amor que vos unia a Virgem 
Imaculada e Mãe de Deus, e, por vosso 
amor de Pai para com Jesus com insis-

tência, vos pedimos: volvei bondoso o 
vosso olhar para a herança que Jesus 
resgatou com o Sangue Preciosíssimo 
e vinde com o vosso poder em nosso 

auxílio!

A vós, São José, recorremos em 
nossas necessidades e com confi ança 
pedimos a vossa proteção.

Pelo amor que vos unia a Virgem 
Imaculada e Mãe de Deus, e, por vosso 
amor de Pai para com Jesus com insis-
tência, vos pedimos: volvei bondoso o 
vosso olhar para a herança que Jesus 
resgatou com o Sangue Preciosíssimo 
e vinde com o vosso poder em nosso 
auxílio!

A vós, São José, recorremos em 
nossas necessidades e com confi ança 
pedimos a vossa proteção.

Pelo amor que vos unia a Virgem 
Imaculada e Mãe de Deus, e, por vosso 
amor de Pai para com Jesus com insis-
tência, vos pedimos: volvei bondoso o 
vosso olhar para a herança que Jesus 
resgatou com o Sangue Preciosíssimo 
e vinde com o vosso poder em nosso 
auxílio!

Amém!

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

São José: São José: 
Ecônomo Comunidade MagnificatEcônomo Comunidade Magnificat
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Como sacerdote que ama a Igreja, 

vivo os mesmos sentimentos que 

todas as pessoas estão vivendo, 

diante desta terrível pandemia que ocupa 

todos os cantos do mundo, com tamanha vio-

lência, ao tirar do convívio de tantas famílias, 

milhares de pessoas.

Estamos, como Comunidade Cristã, diante 

do “calvário” da vida, paralisados frente a 

este incrível vírus que não escolhe realidade 

ou classe social, mas que onde chega, tem o 

poder de nos angustiar pelo medo e pela dor.

Em todos os lugares onde estamos presen-

tes, logo no início, a decisão de suspender 

temporariamente as celebrações e outros 

eventos presenciais, foi sensata e profunda-

mente comprometida com a defesa da vida 

e com o amor ao próximo, recriando-nos de 

muitos modos, para não “abandonar” o gran-

de rebanho dos nossos irmãos e irmãs na fé, 

ainda que nos custasse grande constrangi-

mento.   A Igreja, como espaço privilegiado 

onde se transmite a fé e onde se fortalece 

a vida cristã, encontrou grandes desafi os e 

incertezas, convidando-nos a um novo modo 

de abraçar a vida humana, tão dilacerada 

pela dor. Sendo essa comunidade que ne-

cessita se revelar, cada vez mais, como casa 

de acolhida, para viver o que professa, esse 

isolamento que nos foi imposto pela pande-

mia, trouxe-nos dor e tristeza. 

O grande desafi o, foi a forma como atingir 

os fi éis da nossa Igreja durante o tempo 

de isolamento social, para que ninguém se 

sentisse desolado, ou mesmo abandonado, 

pelas nossas comunidades, um desafi o que 

nos fez mais zelosos e presentes em cada 

realidade.

O que, muitas vezes nos entristecia, eram as 

partilhas dos fi éis, falando-nos da “saudade” 

de participar de uma celebração eucarísti-

ca e, sobretudo, da Santa Comunhão. Os 

sentimentos se misturavam entre o medo 

e a saudade, o que, despertou em muitos 

irmãos na fé, um redescobrir da beleza e da 

necessidade de estarmos em comunhão na 

Igreja e preenchidos pela presença santi-

fi cante do Senhor Jesus. Dessa forma, a 

Igreja caminhou bem no início da pandemia 

e vem caminhando, por esses longos meses, 

já com celebrações presenciais, com todo 

cuidado de proteção, para que tão logo esse 

vírus possa desaparecer do nosso meio. Aos 

poucos, vamos acreditando, ousadamente, 

na esperança de dias melhores. 

Algo que esteve muito presente no meu 

coração, foi realmente confi rmar que não 

existimos para viver em isolamento e, que a 

Eucaristia, é essa identidade de comunhão 

que Cristo desejou para todos os seus discí-

pulos e seguidores. Como era difícil celebrar 

a Santa Missa tendo apenas um aparelho 

de celular ou uma câmera como companhia, 

mas ainda assim, não deixamos de inten-

sifi car todo o sentido mistagógico de cada 

celebração. Se o Cristianismo se move num 

clima permeado de muito amor, precisamos 

como discípulos, viver essa intensa forma 

de relacionamento e vivê-la em comunidade, 

amando-nos uns aos outros, demonstrando 

esse amor de Deus que nos alcança em 

todas as nossas necessidades. 

O grande desejo e a grande esperança é que 

tenhamos atitudes mais “crísticas”, onde a 

mansidão, o amor, a misericórdia, a justiça, a 

acolhida e a alegria pautem nossos corações 

e nossas atitudes, para nos tornamos uma 

Igreja, após essa pandemia, como verda-

deira comunidade dos seguidores de Cristo, 

exalando o amor de Deus por todos os can-

tos de imenso mundo que vivemos, renova-

dos na força do Espírito Santo e próximos da 

realidade dos nossos irmãos e irmãs na fé.

Pe. Silvio César

A Igreja dianteA Igreja diante
da COVID-19da COVID-19
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Nicole CM  CM musical#
O mês de março na igreja é dedicado a São José e estamos vivenciando o ano dele 

também, como foi decretado por nosso Papa. Então, esta edição do quadro CM 
Musical só poderia ser com essa música, que traz com muita sensibilidade o sim 

de José, bem como a sua importância na vida de Jesus. Que possamos aprender com 
ele a estarmos dispostos aos planos do Senhor e assim dar o nosso sim com alegria. 

Simplesmente JoséSimplesmente José
Eugenio JorgeEugenio Jorge
Ton :ATon :A

E              B/D# 
Eu tão simples,    tão pequeno 

C#m                 G#m 
   Um carpinteiro e nada mais 

A                 E/G# 
   Mas meu Deus olhou pra mim 

     F#m              B7 
e me escolheu pra ser pai do Filho Seu 

E       B/D#             C#m       G#m 
Eis-me aqui , faça-se em mim o Teu querer, 

           A            E/G#      F#m  B7 
Sou teu José, simples José e nada mais 

          A   B/A           G#m   C#m 
Eu sou escravo    de Tua promessa 

           F#m B7        E 
Feito pra amar    até o fi m 

          A   B/A           G#m   C#m 
Eu sou escravo    de Tua promessa 

         F#m  B7            E   C7 
Eu sou feliz     vivendo assim 

F              C/E 
Eu tão simples,    tão pequeno 

Dm                  Am     
   Um carpinteiro e nada mais 

( Bb  F/A  Gm  C7  F  C/E  Dm  Am  Bb F/A  Gm  C7 ) 

          Bb  C/Bb          Am    Dm 
Eu sou escravo    de Tua promessa 

           Gm  C7        F 
Feito pra amar    até o fi m 

          Bb  C/Bb          Am    Dm 
Eu sou escravo    de Tua promessa 

         Gm  C7             Bb F/A Gm C7 (F) 
Eu sou feliz     vivendo assim 
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FALA JOVEMFALA JOVEM

São José 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)

“São José é exemplo de obediência e 
temor a Deus.”

“São José é exemplo de zelo.”

“São José é exemplo de homem segundo a von-
tade de Deus, de obediência e acolhimento”

“São
ta

“São José é exemplo de humildade, amor, fé e 
obediência a vontade de Deus”

“São José é exemplo de confi ança em Deus! Foi 
na sua pequenez que Deus habitou.”

“Sã

Nicole CM

Lizandra CM

Luígi CM

Joice CM

Francine CM
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Dia da Anunciação do Anjo a 

Virgem Maria, nesta data de 

25 de março, que a nossa 

igreja celebra com grande alegria o 

mistério da solenidade da Anuncia-

ção do Senhor. Para nós cristãos, a 

Encarnação do Verbo de Deus que 

precisamente assume com simpli-

cidade a natureza humana, como 

afi rmou o Papa São Leão Magno: “A 

humildade foi assumida pela majes-

tade, a fraqueza pela força e a mor-

talidade pela eternidade”. Foi com a 

plenitude do anúncio da origem de 

Jesus, que celebramos exatamente 

nove meses depois, seu nascimento, 

no Natal. Na sagrada escritura, em 

Lucas 1:26, a Anunciação ocorreu 

no sexto mês de gravidez de Isabel, 

a prima de Maria, mãe de São João 

Batista, onde os primeiros cristãos 

lembravam as palavras do Arcanjo 

Gabriel. Aprendemos na catequese 

sobre coincidir a Anunciação e a 

Encarnação. Durante séculos, esta 

solenidade teve sobretudo caráter 

mariano, provavelmente depois da 

edifi cação da basílica constantiniana 

sobre a casa de Maria, em Nazaré, 

no século IV. Mas o Papa Paulo VI 

devolveu-lhe o título de “Anunciação 

do Senhor”, repondo o seu carácter 

predominantemente cristológico no 

século VI. Em síntese, trata-se de 

uma “celebração” que era e é festa 

de Cristo e da Virgem: do Verbo que 

se torna fi lho de Maria e a Virgem 

escolhida para a mais alta missão, o 

Senhor está com ela, encontrou gra-

ça aos olhos do Altíssimo, e se torna 

Mãe de Deus” (Marialis cultus 6). No 

momento da anunciação, Maria é a 

mais alta expressão da expectativa 

de Deus e do Messias. Devemos 

sempre meditar essa passagem 

da “anunciação do nosso Senhor”, 

Lucas 1: 26-38. Ela é a porta de en-

trada para a nossa intimidade com o 

Messias. Precisamos repetir o “sim” 

de Maria, palavra tão pequena, sim-

ples, com um mistério profundo, mas 

cheio da graça libertadora e salva-

dora no mundo atual em que convi-

vemos, tanto na família, no trabalho, 

na comunidade, na sociedade, que 

sejamos guiados e iluminados com 

teu poder.

Anunciação do Anjo a Anunciação do Anjo a 

Nossa SenhoraNossa Senhora

Evelise 
(Formadora Geral)
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Cidinha CM

Em uma realidade onde o atributo mais usado para as 

mulheres é “empoderada”, quero lembrar que antes 

de qualquer adjetivo, a mulher é , por excelência, o 

ser mais belo e gracioso que Deus criou.

Exala a essência Daquele que a plasmou! É o perfume, a 

delicadeza que harmoniza com toda criação. Sua beleza é 

sublime e sua suavidade como de uma fl or.

Na sensibilidade esconde uma força para enfrentar, com con-

fi ança e determinação, os desafi os de cada momento, sem 

perder de vista seus ideais.

A mulher carrega sobre si muitos títulos, e neles encontra-

mos mães, fi lhas, esposas, companheiras, profi ssionais, re-

ligiosas, com histórias de vida sofridas ou não, porém todas 

são preciosas. 

A Sagrada Escritura, traz em Provérbios 10,31: 

“Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao 

das pérolas é o seu valor.”

Entendemos então, que a mulher é mais preciosa do que as 

pérolas! E quando se diz preciosa, o signifi cado não limita à 

palavra. Vai além do que nosso entendimento pode decifrar. 

Nela está contido o papel da mulher para humanidade: gerar 

vida. Isto é belo! Isto é precioso!

De uma mulher nasceu o Filho de Deus, e através de Maria, 

nos é revelado o plano de salvação do Pai para o homem. É 

por meio de uma mulher que o criador traz ao mundo a luz, 

que transforma as trevas da noite em dia, a morte em vida.

Maria é o sinônimo do “ser mulher”, e não há como compa-

rá-la.

Na Bíblia, encontramos ainda outras preciosas escolhidas 

por Deus: Sarah, Ana, Ester, Rute, Débora, Raab e Miriã, 

que se destacaram por seus atributos, especialmente pela fé 

e coragem.

O Papa Francisco faz sua homenagem às mulheres dizendo:

“A mulher é a harmonia, é a poesia, é a beleza. Sem ela, o 

mundo não seria assim tão belo. Não seria harmônico.”

Seja feliz por ser mulher, por ser preciosa!

Mulher, você éMulher, você é
Preciosa..
“A mulher é mais preciosa do que as pérolas!”
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TemposTempos

LitúrgicosLitúrgicos
Quanta riqueza em nossa Igreja 

Católica Apostólica Romana! E 
uma delas é a experiência dos 

Tempos Litúrgicos. Ano Litúrgico é rota-
tivo e se divide em: Tempo do Advento, 
Tempo do Natal, Tempo da Quaresma, 
Tempo da Páscoa e Tempo Comum. Es-
tamos em um Tempo que se fundamenta 
a nossa fé, nos faz voltar os corações ao 
sentido de tudo, a obra da salvação. Tem-
po que nos faz voltar ao mais íntimo do 
nosso coração.
Viver a quaresma é viver a preparação 
para a maior festa de nossa Igreja. E para 
comemorar precisamos nos dispor de 40 
dias, para este grande momento de fé. E 
nestes dias buscamos os remédios con-
tra o pecado, o Jejum, tirar aquilo que 
nos faz pecar, conforme a sua necessi-
dade, aquilo que temos mais difi culdade 
em viver sem. Agir de maneira contraria. 
Vencer por amor! E como vencer sem a 
Oração? Impossível, não é mesmo!? É 
ela que nos sustenta! 
E o pedir a Deus, é uma resposta de con-
fi ança à Ele, nos fazendo assim vence-
dores nesta penitência ao qual nos dis-
pomos a fazer. E a Caridade, como diz 
nosso Santo Padre, Papa Francisco: “A 
caridade para com o próximo nos estimu-
la a nos reconhecermos como fi lhos de 

um único Pai, que nos criou e nos ama”. 
Nos encontramos como escravos do di-
nheiro, temos o convite de ter esse olhar 
misericordioso e providente, assim como 
o Pai tem em cada segundo da nossa 
vida.
Passando a quaresma, entramos na Se-
mana Santa, viver na íntegra é funda-
mental. Mergulharmos no mistério da Pai-
xão, Morte e Ressurreição, daquele que 
é o sentido de nossas vidas, o próprio 
Amor, Nosso Senhor Jesus Cristo. Como 
não estar com Ele em cada momento? 
Como não caminhar com Ele em seus úl-
timos passos na Terra?
Iniciamos a Santa Semana, participando 
da bênção e procissão de Ramos, que-
remos homenagear a Cristo, proclaman-
do a sua Divina Realeza. Na Segunda-
-feira Santa, contemplamos Jesus ter os 
pés ungidos por Maria de Betânia, com o 
perfume do amor e gratidão. Na Terça-
-feira, é revelado por Jesus, o que passa 
no coração de Judas Iscariotes. Na Quar-
ta-feira, acontece a Procissão de Encon-
tro, encontro do Senhor dos Passos com 
Nossa Senhora das Dores, doloroso en-
contro de uma mãe com seu Filho, que se 
entregará por nós.
Na Quinta-feira Santa, pela manhã, é 
celebrada a Missa Crismal. Esta celebra-

ção, que o Bispo consagra o santo crisma 
e benze os óleos usados no Batismo e 
na unção dos enfermos. Se dá o início do 
Tríduo Sacro, com a celebração da Missa 
da Ceia do Senhor (cerimônia do Lava-
-pés), recordamos a instituição da Euca-
ristia e do sacerdócio católico, bem como 
o mandamento do amor com que Cristo 
nos amou até o fi m (cf. Jo 13, 1).
A Sexta-feira Santa, não há Santa Mis-
sa, mas celebração da Paixão do Senhor 
que consta de três partes: liturgia da Pa-
lavra, adoração da Cruz e sagrada Comu-
nhão. Vivamos este dia em clima de silên-
cio e de extrema gratidão, contemplando 
a morte de Jesus na cruz por nosso amor. 
É o dia que vivemos o luto.
O Sábado Santo é o dia de oração silen-
ciosa e de profunda contemplação junto 
ao túmulo de Jesus. A Vigília Pascal, em 
honra ao Nosso Senhor Jesus Cristo, 
composta pela liturgia da Luz, da liturgia 
da Palavra, da liturgia Batismal e da litur-
gia Eucarística. Sendo guiados pela luz 
do Círio Pascal, tendo renovado a nossa 
própria fé, resgatando a nossa esperan-
ça na Ressurreição. Que possamos estar 
ali, juntinhos à Jesus, neste momento que 
marca a história. Que nos marca com o 
Amor!

Lizandra Lima CM
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Projeto social Kids
Tempos

Litúrgicos

Sheila
Assistente Social

Oano de 2021 começou e ainda temos que ter todo cuidado e seguir 
os protocolos, devido a pandemia.
Não foi possível retomar as ofi cinas que já desenvolvíamos, mas 

estamos aqui para compartilhar algo novo que teve início neste mês de fe-
vereiro.

Horta Solidaria 

Em parceria com um Fundo de Solidariedade de São José dos Campos de-
mos início a ofi cina da Horta Solidaria.
A ofi cina tem por objetivo capacitar e instruir sobre como desenvolver uma 
horta e mantê-la saudável e produtiva. Também tem como proposta a multi-
plicação da horta pelos participantes em outros locais.
Os inscritos na ofi cina juntamente com colaboradores do Fundo social de-
ram início a este trabalho, que está sendo realizado com muita parceria e 
dedicação pelos participantes.
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Dr Wilson Salgado
Cardiologista

Saúde e dicas sobreSaúde e dicas sobre
espiritualidadeespiritualidade

Conta-se que o notável pin-
tor francês Renoir, já se-
xagenário e bastante afa-

mado pela vitalidade que deu ao 
impressionismo, foi procurado por 
um jovem admirador interessado 
em aprender as artes do dese-
nho. Porém, alegando um tempo 
escasso para tal empreitada, o 
apressado discípulo desejava sa-
ber quanto tempo duraria o apren-
dizado, pois fi cara assombrado 
ao ver que o grande mestre fora 
capaz de fazer uma bela pintura 
com delicadas pinceladas, mas 
com uma rapidez espantosa. Dis-
se Renoir: “Fiz este desenho em 
cinco minutos, mas demorei 60 
anos para consegui-lo”.
É a revelação da sabedoria da-
quele que consegue maturar, sem 
pressa, a experiência de vida. 
Esse é o problema do mundo mo-
derno:  a agitação, a pressa e a 
preocupação se tornam um esti-

lo de vida e acabam controlando 
nosso ritmo cotidiano, tornando-se 
fonte inesgotável de ansiedade. 
Vivemos perdidos numa fl oresta 
de compromissos e atividades, 
incapazes de perceber alguma 
trilha estreita para poder andar 
e respirar. Mesmo com tudo que 
foi inventado para facilitar a vida 
– celular, internet, e-mail, mensa-
gens instantâneas – parece que 
não temos tempo para nada. 
Há muita inquietação por bai-
xo das águas do cotidiano. Tudo 
tem que ser pra já; temos perdi-
do a paciência, o sossego, a paz. 
Fizemos do verbo “esperar” uma 
relíquia do passado. Tudo parece 
imprescindível. Tudo urge. Parece 
que muitas vezes é a agenda que 
controla nossa vida. E 
corremos o risco de es-
vaziar-nos e nos frustrar-
mos porque queremos 
correr muito esperando 

já os frutos, quando temos apenas 
plantado a semente. Sofremos 
porque não vemos de imediato os 
frutos do nosso esforço. 
A pressa constante é mais um 
dos muitos transtornos que vem 
afetar nossa qualidade de vida. 
Se fi zéssemos uma “faxina” em 
nossos compromissos e deveres, 
boa parte desapareceria rápido 
no “ralo do bom senso”. Vivemos 
uma quantidade de experiências 
rápidas, amontoadas, sem possi-
bilidade de avaliação... O cotidia-
no torna-se convencional e, não 
raro, carregado de desencanto, 
pesado, estressante... 
Aliviar a vida, o coração e o pen-
samento... eis o desafi o... Deixe-
mos as pressas de lado, pois o 

Pressa: Pressa:  
vida sem sentido vida sem sentido 

e sem sabor!e sem sabor!
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Ellen Oliveira 
Psicóloga

Eu me formei recentemente em Psicologia, gostaria 

então de apresentar para você, nesta edição,  al-

guns aspectos da psicoterapia e sua importância.

O que é psicoterapia?  

A psicoterapia é um processo que se dá por meio de um en-

contro entre o psicoterapeuta e a pessoa que está procuran-

do atendimento. Nestes encontros, que podem ser semanais 

ou quinzenais, são trabalhadas e refl etidas questões que o 

cliente apresentar. Podendo ser algo que está sendo difícil 

de lidar, algo mais urgente, algum ponto especifi co ou até 

algo que ainda não se sabe ao certo nomear. Resumindo, é 

um encontro onde se encontra uma escuta atenta e capaci-

tada para ouvir aquilo que for apresentado e a partir disso 

buscar meios de lidar com essas questões.  

Quem precisa de psicoterapia? 

Esta é uma pergunta muito particular, somente cada pessoa 

pode responder se deseja ou não este atendimento. Por 

muito tempo, muitos acreditaram (e ainda alguns acreditam), 

que o atendimento de psicoterapia é para “loucos”. Isso não 

é verdade, quem passa por um processo de terapia não é 

“louco” ou fraco, mas é alguém muito corajoso, que optou 

por tocar em feridas ou pontos da vida que estão latentes. A 

psicoterapia é para todos que desejam!  

Quais os resultados? 

Assim como a pergunta anterior, esta também é muito pes-

soal, depende muito do que a pessoa está procurando e de 

que abertura ela dá ao processo. Mas, a psicoterapia é mui-

to benéfi ca, pois vivemos em um mundo muito ativo, quase 

não temos tempo para o cuidado pessoal, para compreender 

aquilo que nos acontece e aquilo que estamos sentindo ou 

pensando. A psicoterapia é esta pausa, este momento de 

cuidado, de escuta e de fala, de busca pela compreensão da 

existência e de como viver de uma forma mais leve.  

Dessa forma, o meu conselho é procurar algum profi ssional 

que você confi e e iniciar este processo de cuidado consigo 

mesmo. A melhor forma de encontrar um bom profi ssional 

é pedir indicações. Se você for iniciar a psicoterapia, fi que 

tranquilo, pois é um processo que tem um ritmo para cada 

cliente e o psicólogo proporcionará um espaço acolhedor e 

confortável para você. Qualquer dúvida, estou à disposição, 

inclusive para indicar bons profi ssionais. Você não está sozi-

nho e pedir ajuda não é sinal de fraqueza! Você é importante 

e merece cuidado!  

O que é? Quem precisa? 
Quais os resultados?

PsicoterapiaPsicoterapia

Ellen Oliveira 

CRP 06/167944
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Karla Neves CM

ESTILO E 

MODA
Se você faz parte do time de pessoas que 

olham para as roupas e acham quase tudo 
bonito e mesmo sendo antenada no mundo 

da moda, ainda tem medo de fazer misturas ou ten-
tar algum truque de estilo novo? Então vem comigo, 
que você não vai se arrepender! 
Para entender qual o seu estilo, o primeiro passo é 
entender a imagem que quer passar e o que faz você 
se sentir confortável, independente da peça que você 
estiver usando!

E esqueça essa história de 
que você só pode descobrir o 
seu estilo quando ainda está 
com 20 ou 40 e poucos anos, 
você pode passar por esse 
processo com qualquer idade 
e em qualquer fase da sua 
vida. 
• O primeiro passo é se au-
toconhecer, o que vestimos 
é real expressão daquilo 
que queremos transmitir ao 
outro mesmo sem perceber = 
Autoconhecimento.
• Prioridades, tenha priorida-
des.

• Necessidades, ter aquela peça é 
realmente necessário!?
• Busque por pessoas que te ins-
piram, procure por referências de 
looks sempre que a dúvida vier, o 
Pinterest tá aí para nos ajudar!
• Observe o seu estilo de vida, 
passo muito tempo no trabalho? 
Fico em casa, vou a universidade, 
passeio com os amigos, leve em 
conta o estilo e qual impressão deseja transmitir.
• Busque equilíbrio entre ser e parecer...
• Experimente e quebre padrões.
A moda quem faz é você!
Todavia você deve levar em consideração alguns 
pontos bem importantes como autoconhecimento, 
entender melhor seu corpo, criar as próprias referên-
cias, experimentar e não ter medo de arriscar e, até 
mesmo, contar com a ajuda de um profi ssional de 
estilo.
Espero ter ajudado, mas fi quem ligadinhos porque 
nossa próxima matéria está cheinha de dicas pra 
você! 
Até a próxima! 
Deus abençoe, e bora arrasar!

“ A moda quem faz é 
você .”
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Épossível afi rmar que nossa comunidade é 
formada por um lindo time de pessoas; pes-
soas que unem força em prol de uma causa 

maior, ajudar e fortalecer os mais necessitados. 
Juntos podemos proporcionar às pessoas mais 
carentes uma qualidade de vida mais digna. 
Ser um solidário na misericórdia é fazer parte 
dessa força, em um só coração, uma só missão. 
Contribuir para essa causa é se doar, é ser e fazer 
diferença na vida de pessoas. 
Os recursos fi nanceiros para a manutenção dos 
serviços ofertados são oriundos de eventos be-
nefi centes (feiras, ações entre amigos, venda de 
alimentos, locação de espaço para eventos, entre 
outros), além de doações materiais e fi nanceiras 
espontâneas e esporádicas de benfeitores; porém, 
por conta do novo CORONAVÍRUS não podemos 
contar com a maioria dos meios para obtenção des-
ses recursos. Podemos assim identifi car a impor-
tância de nossos parceiros contribuintes.  

Atualmente estamos com um grande projeto de ino-
vação com parcerias jurídicas, assim, juntar gran-

des marcas e empresa em um só propósito. 
O projeto Magnifi cat Essência presta atendimento e 
acompanhamento sócio assistencial às famílias em 
situação de vulnerabilidade social, buscando por 
meio de suas ações, ofertar orientação, encami-
nhamentos a rede de proteção social do munícipio, 
bem como proporcionar o ambiente de acolhida, 
acesso, inclusão social e repasse de alimentos. 
Você, seja da parte física ou jurídica, ve-
nha conhecer nossos projetos e missão, 
seja um membro e ajude, contribua, faça 
a diferença!

Solidários na
Misericórdia

Poliana CM

(Projeto SLM)
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Aconteceu...

Na última semana de janeiro, 
iniciamos no Grupo de Oração 

Família de Nazaré, encontros kerig-
máticos que têm sido cheios da graça 
de Deus. Em março teremos os dois 
últimos encontros, dia 2 e dia 9, as 
20hs, através do Facebook da Comu-
nidade Magnifi cat, venha participar 
conosco e experimentar deste amor 
incondicional do Pai. 

Acontecendo...

No dia 7 de fevereiro, aconteceu o 

primeiro encontro vocacional da nossa 

Comunidade, o encontro ConheSer, onde 

é apresentado o nosso carisma e nossa 

missão, e iniciado o caminho de formação e 

de discernimento vocacional. 

Vai acontecer...

Você que não pôde participar 
do primeiro encontro vocacio-

nal, terá a chance de participar do 
segundo e do terceiro encontro, que 
acontecerão dia 7 e 28 de março 
em nossa comunidade. Venha 
participar e conhecer melhor nossa 
família. 

ANIVERSARIANTES 
SOLIDÁRIOS NA MISERICÓRDIA

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)

A Comunidade Magni  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! 

ANIVERSARIANTES...

Ana Lucia N. A. Silva ...................... 23/03

Olda Godói ........................................24/03


