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Doralice Pereira 
(Presidente)

Écom o coração apertado de sau-
dades, porém, cheio de gratidão 
a Deus, pela graça de conviver 

com tão incrível pessoa, apaixonado 
por Jesus Cristo, por sua igreja e pela 
Eucaristia.

Dotado de sabedoria, devoto da Vir-
gem Maria, dedicado no preparo das 
homilias que tanto nos ensinou, foram 
verdadeiras formações que recebía-
mos a cada missa.

Disposto sempre a atender as neces-
sidades dos irmãos enfermos, viveu 
intensamente seu sacerdócio, nos 
acolheu como pai e nos aconselhou.

Estava tão presente na Comunidade 
Magnifi cat, celebrando as missas com 
tanto zelo, independente se a assem-
bleia era com cem pessoas ou somente 
com cinco, quanto amor e simplicidade, 
uma dedicação exemplar. 

Padre Sergio o senhor partiu, tudo 
aconteceu tão rápido... Não deu tempo 
para despedidas, Deus o chamou para 
o céu. Sabemos o quanto lutou e nos 
momentos de dor, em estado terminal, 

chamava por Nossa Senhora, ela te 
escutou... Acabou a dor e o sofrimento, 
fi zeste a tua Páscoa.

A morte não é o fi m.

O que nos anima é uma fé viva, que 
crê na vida eterna, esperamos o céu 
onde estaremos para sempre com 
Jesus e Maria.

Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e 
a vida. Aquele que crê em mim, ainda 
que esteja morto, viverá.” (Jo 11, 25) e 
“Eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6). 

A morte é o nascimento para a vida 

eterna. As virtudes da fé, esperança 
e caridade devem estar em nosso 
coração. Saber que esperamos a vida 
eterna e que iremos ver o Senhor face 
a face, nos faz entender a vontade de 
Deus e ter a certeza de que estaremos 
nos braços do Pai.

A morte nos ensina quanto passageira 
é a vida, procuremos viver bem esse 
tempo aqui na terra. Deus deve ser o 
centro de nossa vida, devemos sempre 
buscar a conversão, nos transformando 
com a força do Espírito Santo.

Seguir os mandamentos, buscar ali-
mento na palavra de Deus.

“O Deus da esperança vos en¬cha de 
toda a alegria e de toda a paz na vossa 
fé, para que pela virtude do Espírito 
Santo transbordeis de esperança!” (Rm 
15, 13)

Um dia nos reencontraremos na glória 
de Deus. Saudades sim, tristeza não.

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

Querido, Querido, 
Padre Sérgio...Padre Sérgio...
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Essa tão bonita festa do Domingo da 

Misericórdia, foi instituída no calen-

dário litúrgico da nossa Igreja, por 

São João Paulo II, aos 30 de abril de 2000, 

na Missa de Canonização de Santa Faus-

tina Kowalska, uma religiosa polonesa. As-

sim, o Papa publicou o decreto, convidando 

todas as paróquias e comunidades do mun-

do cristão a celebrar no segundo domingo 

da Páscoa a Festa da Divina Misericórdia. 

Essa iniciativa do Sumo Pontífi ce, foi uma 

resposta ao pedido que Jesus manifestou 

para a Irmã Faustina, registrado no diário que 

ela escreveu, desejando essa festa todos os 

anos: “Desejo que, no primeiro domingo de-

pois da Páscoa, a Imagem seja exposta publi-

camente. Esse domingo é a Festa da Miseri-

córdia” (Diário, 88). Com essa atitude, o Papa 

João Paulo II fi cou reconhecido, por todos 

os cristãos, como o “Papa da Misericórdia”. 

Esse desejo de Jesus é acompanhado de 

um outro pedido, que era a pintura de uma 

imagem, retratando como a irmã enxerga-

va Jesus e trazendo a inscrição: Jesus, eu 

confi o em vós! Assim, Santa Faustina, ofe-

rece-nos uma tão bonita e impressionante 

estampa do coração aberto de Jesus, jor-

rando sobre nós, sua infi nita misericórdia. 

Com a divulgação e o trabalho do Papa 

João Paulo II, essa tradição se espalhou 

rapidamente e hoje encontra, na fé popu-

lar, uma legião de fi éis que demonstram 

grande devoção por Jesus Misericordioso. 

A expressão: “Jesus, eu confi o em vós! ” é a 

jaculatória muito rezada pelo povo, no sentido 

de um total abandono nas mãos do Senhor, 

particularmente, diante de tantas situações di-

fíceis que vivemos. É desejo de Jesus que to-

dos se salvem, que todos alcancem o Paraíso.

Estamos diante do centro da mensagem de 

Jesus, que testemunhou tantos gestos de 

bondade e misericórdia diante do sofrimen-

to humano. Assim deve ser a nossa Igreja, 

uma “casa de misericórdia”, um sinal visível 

de amor e de acolhida, expressando um olhar 

de mansidão e caridade para com todos. 

Não temos dúvida que esse desejo de Je-

sus é a confi rmação de seu amor para 

conosco, ressaltando o seu gesto de en-

trega incondicional na Cruz, derraman-

do sobre toda a humanidade, do seu lado 

aberto, sangue e água, para a purifi cação 

e o perdão de todos os nossos pecados. 

Segundo o relato de Santa Faustina, Cris-

to determinou que todos aqueles que, no 

primeiro domingo após a Páscoa, partici-

parem da celebração da Festa da Mise-

ricórdia, em estado de graça, receberão 

o perdão total dos pecados e o privilégio 

que brota do Sagrado Coração de Jesus. 

Que cada vez mais, o mundo possa co-

nhecer essa tão forte devoção e que Jesus 

Misericordioso seja experimentado por to-

dos nós, fazendo-nos também, homens 

e mulheres, carregados de misericórdia. 

Pe. Silvio César

O Domingo daO Domingo da
MisericórdiaMisericórdia

“Bem-aventurados os 
misericordiosos, 

Porque alcançarão 
misercórdia” (Mt 5,7) 
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Amor e 

MisericórdiaMisericórdia
Carisma missionário

“Todos nós temos uma missão no mundo.”

Todos nós, da Comunidade 

Magnifi cat, somos missioná-

rios do único Senhor, de Je-

sus Cristo, que é  Deus, com o Pai e 

o Espírito Santo, com a intercessão 

de Nossa Senhora Auxiliadora. Todos 

nós temos uma missão no mundo, 

porém, nem todos já fi zeram ou acei-

taram qual ela é. Muitas vezes, não é 

fácil ouvir a voz que vem de dentro, do 

coração, e ter coragem para viver o 

seu propósito, já passamos por isso e 

sentimos os mesmos anseios, e con-

tinuamos aprofundando, assimilando 

o nosso carisma. É necessário um 

período de discernimento, para ouvir 

o chamado de Deus.  Foi o que acon-

teceu com a nossa fundadora, Irmã 

Alice, que nos inspirou com sua co-

ragem, ousadia e fé. Ela sendo uma 

mulher forte e destemida, enfrentou 

muitas adversidades para cumprir a 

sua missão, deixando um legado tão 

grandioso que prevalece até hoje. 

Como exercemos a nossa missão? 

Ela é desenvolvida de forma assídua 

e voluntária nas obras desenvolvidas 

pela Comunidade, como também 

aonde Deus nos colocar no mundo, 

no trabalho, nas escolas... Assim por 

ação e graça de Deus, recebemos o 

nosso chamado a sermos e exercer-

mos o carisma do Amor e da Miseri-

córdia para as pessoas que sofrem, 

de todas as formas possíveis, tais 

como: fi nanceira, espiritual, enfermi-

dade física ou alguma outra situação 

em que esteja passando por alguma 

dor.  A nossa essência é acolher o 

nosso próximo, ir de encontro a sua 

necessidade e evangelizar em todas 

as atividades que exercemos, seja ela 

de evangelização ou de outros traba-

lhos, buscamos unidos na fé, na es-

perança, na unidade, na simplicidade 

desenvolvermos com amor e miseri-

córdia, tendo sempre o cuidado com 

os mais carentes, para transformar, 

promover a vida dessas pessoas.  A 

missão é o máximo desafi o da Igreja, 

é a primeira de todas as causas, é o 

paradigma para toda a vida da Igre-

ja, diz o Papa Francisco. E se você 

sentiu o seu coração tocado com es-

sas palavras, venha nos conhecer, 

entre em contato conosco. Estamos 

aqui para auxiliar você a encontrar o 

seu caminho e cumprir a sua missão.

Evelise 
(Formadora Geral)
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FALA JOVEMFALA JOVEM
O carisma em mim...

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)

Meu nome é Joice, tenho 24 anos e sou missionária consagrada de aliança da Comunidade Mag-

nificat. Quando estava no caminho formativo, ouvi que o carisma está presente em nós desde a 

nossa infância, e que antes mesmo de eu nascer Deus já havia sonhado com a minha vocação, Ele 

sabia que um dia eu seria membro da Comunidade Magnificat, e pude ver no meu passado, nas 

coisas simples, que este sempre foi o meu chamado, e é assim, nas coisas simples, no cotidiano 

que eu tenho a experiência concreta da vivência do carisma. O amor e misericórdia está no sorri-

so que eu dou para o meu irmão, quando eu aconselho um amigo, é amar os meus familiares ape-

sar das suas misérias, reconhecendo que também tenho as minhas, no meu trabalho saber supor-

tar as adversidades, no curso ajudar meus colegas no que eu puder, em suas dificuldades, dentre 

tantas outras situações que Deus coloca na minha vida diariamente para que eu possa viver meu 

carisma. No entanto, não é uma missão simples, para eu amar e ser misericórdia preciso renunciar 

aos meus desejos, minhas vontades e todo egoísmo para sair de mim e ir ao encontro do próxi-

mo, e grande parte das vezes eu falho, mas Jesus em sua infinita bondade e misericórdia acredita 

em mim, mesmo sabendo de todas as minhas misérias. Viver o carisma é também estar sempre uni-

do a Jesus: “ Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito 

fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” (João 15, 5) Sem Jesus nada eu posso fazer, então até 

mesmo no menor ato de amor é por graça de Deus, sou apenas um instrumento em suas mãos e 

sou muito grata por Ele ter me escolhido a ser Comunidade Magnificat, a ser amor e misericórdia.

Me chamo Francine e sou consagrada a Comunidade Magnificat, que conheci na minha infância com minha 

família, que também faz parte da Comunidade, e hoje só temos a graça de ser uma família feliz, fiel e única 

através da Comunidade, foi ali que encontramos o maior amor de nossas vidas, encontramos abrigo, colo e 

consolo, ali crescemos no amor e na fé. Meu amor com a Comunidade Magnificat foi fundado no se doar, foi 

vendo a necessidade do outro, foi apreciando meus pais dando tudo de si para aqueles que necessitavam 

de algo, da mesma forma que o Senhor age conosco, a Comunidade é o exemplo vivo do Cristo repleto 

de amor e misericórdia, e no decorrer de uma das maiores dificuldades que passei onde me vi sem um lar, 

onde vi minha família perder tudo o que havia construído nessa terra, pensamos que nada mais nos restava, 

então o Senhor se fez fiel no amor e na misericórdia, acolheu a minha revolta, as minhas lagrimas, a minha 

infidelidade e me amou profundamente até que não houvesse nada além de esperança e gratidão, então 

hoje agradeço infinitamente a Comunidade Magnificat que me apresentou o Senhor e me faz desejar o céu.

Joice CM

Francine CM
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FALA CM
O carisma em mim...

Me chamo Maria Cássia Silveira e posso dizer que nesses 36 anos de caminha-

da com a Obra Magnificat, pude experimentar o carisma amor e misericórdia na mi-

nha própria vida e na vida de centenas de pessoas que passaram por aqui. Como ela nas-

ceu como uma Obra Social Assistencial e Evangelizadora pude aprender a viver este carisma. 

Posso testemunhar que no princípio eu experimentei esse carisma na minha própria vida, pois com o 

meu temperamento colérico, explosivo, cheio de mágoa e ressentimento, precisei muito do amor e da 

misericórdia de Deus, que era transmitido através da acolhida da Irmã Alice. Passei por muitos momen-

tos de cura interior e libertação que eram ministrados por ela. Hoje sei que ainda preciso de cura, mas o 

amor e misericórdia de meus irmãos vem em meu socorro. Também vi homens, mulheres, jovens, crian-

ças e idosos que foram curados e restaurados através desse carisma. Lembro-me do testemunho de um 

senhor, que chegou desfalecido, mal andava e falava, foi trazido pela família e depois de ser acolhido 

e receber oração, saiu restaurado, quase pulando e dizendo “cheguei morto e volto ressuscitado”. 

Se não fosse o amor e misericórdia, o carisma dessa Comunidade, talvez eu não pudesse relatar esses fatos.

Gratidão Senhor, porque esta obra lhe pertence e nos chamaste a viver esse carisma. 

Ao conhecer a Comunidade Magnificat e o carisma amor e misericórdia, percebi quanto amor, dedica-

ção, carinho e zelo para com os pequeninos e os mais necessitados, tanto na questão material e, tam-

bém, na espiritual, fiquei impactada. Hoje agradeço por Deus me chamar a viver esta experiência, por 

me permitir fazer parte desta Comunidade juntamente com minha família, meu marido e minhas duas 

filhas na missão de evangelização. Eu tive a alegria de sentir o amor de Deus e conhecer sua misericór-

dia ao fazer parte de vários projetos desta comunidade, ao longo desta jornada o quanto presenciei 

de milagres de Deus através das inúmeras oportunidades e encontros com Ele vivo em minha vida e 

através dos irmãos de caminhada.  Esta casa é um lugar de bênçãos e milagres! Que o Espírito Santo de 

Deus abençoe a todos da Comunidade Magnificat!

Cássia CM

Flávia CM
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Lizandra CM

Apalavra Páscoa vem do 

hebreu Peseach e sig-

nifi ca “passagem”. Era 

vivamente celebrada pelos judeus 

do Antigo Testamento, com o ob-

jetivo de comemorar a passagem 

do Mar Vermelho, que foi a passa-

gem da escravidão do Egito para 

a liberdade da Terra Prometida por 

Deus a Abraão. Por isso, os ju-

deus a celebravam, e ainda cele-

bram solenemente. Jesus também 

celebrou a Páscoa em sua última 

Ceia junto aos seus discípulos.

Condenado à morte na cruz e se-

pultado, ressuscitou três dias de-

pois, em um domingo, logo depois 

da Páscoa judaica. A ressurreição 

de Jesus Cristo é o ponto central 

e mais importante da fé cristã. 

Para nós, Páscoa é a festa das 

festas. Vitória de Cristo sobre a 

morte! A fi delidade de Jesus com 

sua missão, não houve falhas, 

veio e nos mostrou que o reino 

dos céus existe. Estamos vivendo 

sua Páscoa, no tempo litúrgico, e 

quanto amor vemos Dele por nós. 

“Por que procurais entre os mortos 

Aquele que vive? Ele não está aqui; 

ressuscitou” (Lc 24,5-6). Ao irem 

visitar o tumulo de Jesus, nada 

encontraram. O desespero de não 

encontrar nada e o medo invadi-

ram aqueles corações. E como 

nos encontramos hoje? Quantas 

vítimas conhecíamos, que devido 

a pandemia, nem podemos nos 

despedir, olhar? Ficou sim em 

cada um de nós um vazio, assim 

como se encontrava aquele túmu-

lo. Como será a Páscoa para nós? 

E o sentido da nossa fé, que com 

todo esse caos, foi se esvaziando?

Segundo o Papa Francisco, na 

Páscoa em 2020: “Para muitos, 

é uma Páscoa de solidão, vivida 

entre lutos e tantos incômodos 

que a pandemia está causan-

do, desde os sofrimentos físicos 

até aos problemas econômicos.”

Porém, Jesus venceu! Ele reina 

em cada um de nós! E quer que 

cada um de nós preencha o co-

ração com a Sua presença nessa 

Páscoa. Tendo a certeza do céu, 

a certeza do Reino que Ele tem 

para cada um de nós. Que nes-

te ano de 2021, possamos olhar 

para alto, acreditando nas pro-

messas que o Senhor fez e tem 

cumprido para cada fi lho amado.  

Uma santa Páscoa! 

Mais do que a morte

é tão forte esse amor
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O Espírito Santo

Vive em nós!
Alguns de nós podem 

pensam o seguinte: “Se 
Jesus estivesse aqui na 

terra, e se pudéssemos vê-lo, nós 
o seguiríamos a qualquer lugar”. 
Mas, em Ezequiel 36, 27, o Se-
nhor diz assim: “Porei o meu Es-
pírito em vós e os levarei a agirem 
segundo os meus preceitos...”. 
Há algo especial sobre essa pala-
vrinha “em”: “Porei o meu Espírito 
em vos”. É incrível descobrir que 
o Espírito de Deus vive em nós e 
que muitas vezes não prestamos 
atenção alguma nele. Ele está em 
nós, toda vez que o clamamos, 
que o desejamos ele se manifes-
ta e nos leva a viver uma vida em 
Deus. 

É indispensável buscar viver no 
Espírito a cada dia para conseguir 
permanecer na caminhada de fé. 

O Espírito Santo é Deus presen-
te em nossas vidas. Viver no Es-
pírito é negar a carne, a vontade 
pessoal e deixar Cristo viver em 
nossas vidas, levando a sua cruz 
(Gálatas 2.20).

Ascendendo ao céu, Jesus dis-
se que estaria conosco “todos os 
dias até a consumação dos sécu-
los” (Mateus 28.20) e realmente 
Ele tem estado conosco através 
de seu Espírito. Estar cheio do 
Espírito de Deus é uma experiên-
cia pessoal e para isso é preciso 
esvaziar-se de si mesmo, porque 
não há como estar cheio de si e 
de Deus ao mesmo tempo. É im-
portante ter um relacionamento 
com Deus. Falar, orar, meditar, 
ler, louvar, ouvir, entender e sen-
tir o que o Senhor fala a nossas 
vidas, usando nossa consciência, 

a Bíblia, as pessoas, os dons es-
pirituais ou a forma como quiser 
falar, podendo ser até mesmo au-
dível. O Espírito de Deus é San-
to e santifi cador, portanto viver a 
vida no Espírito é ser guiado por 
Deus em tudo, tendo a Palavra 
como orientação, como luz para o 
caminho (Salmo 118) e com o fi m 
de alcançar a santidade.

Viver no Espírito não nos leva a 
uma vida só espiritual, mas nos 
conduz à plenitude cristã nos re-
lacionamentos com o próximo e 
com o mundo, principalmente le-
vando-nos a desejar para as ou-
tras pessoas esse viver no Espíri-
to Santo de Deus. Que possamos 
desejar e clamar todos os dias 
essa graça de viver no Espírito, 
pois Ele está em nós.

Marlene CM



PÁGINA 08 PÁGINA 09PÁGINA 09

Projeto social KidsSheila
Assistente Social

Este ano pensamos que tudo seria diferente, que poderíamos retor-
nar com as atividades presenciais, que nossas crianças e adoles-
cente voltariam frequentar o projeto. Mas infelizmente a pandemia 

da Covid-19 ainda é uma situação delicada, com isso, seguimos orientan-
do nossos inseridos e incentivando os cuidados e protocolos sanitários.
Mesmo diante deste momento difícil, não paramos nossos trabalhos, as ofi ci-
nas são disponibilizadas através de vídeos gravados pela nossa equipe, tam-
bém disponibilizamos material impresso e realizamos a entrega de kits lanches.
Desta forma, estamos conseguindo, mesmo que de uma maneira diferente, es-
tar perto das famílias e através das fotos enviadas por nossos inseridos, confi r-
mamos o resultado do trabalho que é desenvolvido com tanto carinho e amor.

Continuemos nos cuidados para nos proteger e proteger a quem amamos. 
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Dr Wilson Salgado
Cardiologista

Saúde e dicas sobreSaúde e dicas sobre
espiritualidadeespiritualidade

O coração é o lugar onde o ser 
humano se revela. As mãos 
são expressão daquilo que 

está presente no coração; um cora-
ção cheio de ternura, bonda-
de, compaixão... se expres-
sa através das mãos ternas, 
bondosas, compassivas, que 
praticam a partilha! Um cora-
ção cheio de violência, arro-
gância, ambições, malícias... 
se expressa através de mãos 
violentas, maliciosas, fecha-
das! As mãos... o espelho da 
alma. O ser humano vale pelo 
que vale seu coração, isto é, 
por aquilo que deseja, busca 
e ama desde o mais profundo 
de si mesmo. É no coração, 
no mais íntimo de seu ser, 
que o ser humano acolhe ou 
rejeita Deus e os outros.  

As mãos estão sempre asso-
ciadas à ação, como a cabeça à ra-
zão e o coração aos sentimentos. As 
mãos, portanto, adquirem uma infi ni-
dade de formas: mãos que levantam 
para abençoar, mãos que se esten-
dem para amparar o cansado, que 
curam o enfermo. Há mãos que nos 
machucam e há mãos que nos paci-

fi cam e até nos divinizam (imposição 
das mãos).  Temos mãos que saú-
dam ou aplaudem e felicitam o que é 
bom nos outros; mãos que perdoam 

ou se abrem para compartilhar, mãos 
que levantam o caído. Sem paterna-
lismo que alimenta o ego de quem dá 
e humilha a quem recebe. Também 
temos punhos fechados, agressivos, 
violentos, assassinos. 

Podemos fazer e dizer muitas coisas 
com nossas mãos. Admiramos as 

mãos dos artistas, as mãos curativas 
dos médicos, as mãos de uma mãe 
que amassam o pão e acariciam, as 
mãos eloquentes dos mudos, mãos 

calejadas do trabalhador, 
mãos daqueles que abenço-
am, servem, partem e repar-
tem... 

É o coração transformado 
que dirige a mão santifi ca-
da, delicada. É o coração 
agradecido que transforma 
as mãos em instrumentos 
de graça. Assim, através 
das nossas mãos, podemos 
comunicar algo maior que 
nós e que não nos pertence.  
Encontramos esta expres-
são em diferentes tradições 
religiosas: “a Mão de Deus”.  
Na nossa mão há a Mão da 
Vida; podemos trabalhar e 
cooperar com esta Mão, fa-

zendo das nossas o prolongamento 
da Mão providente e cuidadosa de 
Deus.

[Fonte: “Quando o Deus da história 
vier, olhará nossas mãos” – Mosteiro 
Itaici, 2015]

As mãos:As mãos:
Espelhos da almaEspelhos da alma
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Juliana Rudge e 
Júlia Cady
(Psicólogas)

Há um ano fomos apresentados a uma 

pandemia, junto com ela a inocência 

de que poderia ser apenas uma fase, 

nos enganamos. No começo, havia se instau-

rado uma esperança que nos colocava em um 

lugar minimamente confortável, seja para fazer 

planos futuros ou para acreditar em uma cura. 

Um ano se passou, continuamos em pandemia, 

não foi apenas uma fase, estamos em pande-

mia, talvez piores do que no inicio disso tudo. 

O isolamento social não é apenas uma atitude 

que benefi cia em âmbito individual, mas 

também e principalmente em âmbito coletivo, 

uma vez que por conta das aglomerações o 

vírus se espalha, ganhando cada vez mais 

força. Contribuindo para a disseminação do 

vírus, tais atitudes impactam na saúde mental 

daqueles que se privam do contato ao próximo, 

mas acompanham diariamente a indiferença, 

o descaso daqueles que não cumprem com o 

isolamento social, ocasionando diariamente e 

em crescimento constante e assustador, mortes 

e contaminações pela COVID-19. Apesar de 

inúmeros posicionamentos irresponsáveis 

contra o isolamento social, este segue sendo 

um dos pilares para controlar o avanço do vírus, 

bem como o uso de mascaras, álcool gel e 

distanciamento social. 

No decorrer da pandemia percebe-se que 

cada vez mais tem se discutido sobre saúde 

mental, tanto dos profi ssionais da saúde que se 

encontram exaustos, como dos que seguiram e 

seguem respeitando os protocolos de isola-

mento necessários para controlar o avanço da 

pandemia.  A preocupação com a saúde mental 

evidencia o quanto a pandemia nos afetou e 

continua afetando. Dezenas de sentimentos 

foram afl orados durante a pandemia, cansaço, 

frustação, desamparo, tédio, solidão, entre 

outros tantos.  Entretanto, em nome da saúde 

mental, há aqueles que também não respeita-

ram o isolamento e estiveram frequentemente 

em aglomerações sem sentir o peso de estar, 

possivelmente, contribuindo para o avanço do 

vírus. Isso vem culminando nos maiores índices 

de morte em todo território nacional nas últimas 

semanas. 

Quando se fala em saúde mental tem-se a 

ideia de um bem estar plenamente em âmbito 

individual, sem considerar os diversos outros 

fatores que atravessam a problemática da 

saúde de maneira geral. Vivenciamos e paga-

mos o preço pelo despreparo dos que em tese 

deveriam nos garantir o básico, acompanhamos 

posicionamentos que não unem uma população 

em um momento em que o coletivo deveria ser 

prioridade, vimos o individualismo em sua mais 

pura forma. Assistimos o colapso da saúde nos 

hospitais de cada cidade no Brasil, o índice 

em crescimento do desemprego, acarretando 

na fome e no principio básico para o combate 

dessa pandemia, a higiene. São em âmbitos co-

letivos como esses e tantos outros que a saúde 

mental é atravessada. Em tempos de pande-

mia, estando em isolamento, foi possível notar 

a importância dos laços sociais para sobrevi-

vência humana. Nesse sentido, como cuidar 

de nós e dos nossos próximos mesmo longe? 

O cuidado, também entendido como amor, 

é o que pauta as nossas relações humanas, 

tanto com nós mesmos como com os outros. É 

através do cuidado, praticado com o amor, que 

será possível nos aproximarmos fi sicamente 

novamente. 

Em tempos em que não somos cuidados pelos 

órgãos responsáveis por cuidar de nós, resta 

cuidarmos de nós mesmos. Isto posto, cuide 

com amor dos seus próximos e sinta por aque-

les que em momento algum puderam serem 

cuidados. 

Saúde mental em

Tempo de Tempo de 
pandemiapandemia

Júlia Cady 
(CRP 06/168066)
Juliana Rudge 
(CRP 06/166496)

y
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Karla Neves CM

ESTILO E 

MODA
As cores têm poder! Seja rosa, azul ou branco, cada 

uma tem sua particularidade em especial. 

Mas qual escolher para ajudar em seu 

mood diário? 

Já parou para pensar na importância da ima-

gem que você passa? Quer você goste ou não 

de moda, as suas roupas dizem muito sobre você, 

nesta edição estou aqui para falarmos um pouqui-

nho sobre as cores! 

A MODA É NADA MAIS, NADA MENOS QUE UMA 

EXPRESSÃO VISUAL DE NÓS MESMOS!

Você é a sua melhor marca, por isso ninguém 

melhor do que você para escolher como quer ser 

interpretado e visto pelo outro!

Mas lembrando que comunicação não é o que 

falamos, mas o que o outro entende, e um poderoso 

instrumento de comunicação são as cores através 

das nossas roupas.

Veremos por aqui algumas cores e os seus 

signifi cados, e bora usar isso a nosso favor!

Os tons mais escuros e sóbrios são ideais 

para dias que pedem mais concentração e 

formalidade. Cores em tons mais abertos e 

vivos são ótimos para quando precisamos de criatividade e 

alegria, por exemplo tons mais claros tendem a ajudar quando 

a tranquilidade, a calmaria e paciência se fazem necessárias!

“ A moda quem 
faz é você .”

O rosa representa equilíbrio,

alegria e tranquilidade.

É perfeito para relaxar e expres-

sar felicidade! Para dias alegres

que tal investir na cor rosa! 

Laranja, talvez a cor que mais 

represente energia na paleta de 

cores.  

O laranja tem o poder de ativar

a criatividade, a comunicação, a

fome e a alegria. Sem dúvida 

nenhuma, ela não pode faltar

nosso guarda-roupas.

Azul, a força da água e do céu!

O azul age contra o estresse e o

nervosismo, trazendo serenida-

de, confiança e calma.

Amarelo, precisando de um

pouco de criatividade? 

O amarelo pode te ajudar! 

Remetendo às energias do sol, 

além de ativar seu lado criativo, 

ele tem o poder de trazer

inspiração e otimismo ao look.

Vai iluminar o seu dia a dia!

Branco, representando a paz e a calma.

O branco é a cor tradicional para dias mais equilibrados. Super aposte em looks all white

(total branco) para momentos de tranquilidade e serenidade.

Preto, representa poder, força, mistério, tristeza e luto.

O preto nem sempre é uma cor negativa! Além de ser uma cor maravilhosa para vestir e 

combinar com qualquer outro tipo de cor no look

Use as cores a seu favor, moda é muito além de tendência, é 

comunicação! 

Deus abençoe e Nossa Senhora os ilumine!

Até a próxima!

Circulo cromático
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Olá! Muito bom ter esse espaço para te in-
formar sobre como tem sido o atendimen-
to nessa época de pandemia em nosso 

Bazar. 
Primeiro, que se você não conhece, está perden-
do e muito mesmo!  Tem tanta coisa boa, tanta 
novidade, preço simbólico, tudo para você sair 
bem atendido e contente por ter encontrado o 
que precisava e ainda por um preço acessível. O 
Bazar Magnifi cat é imperdível, gente! Sabe aquele 
lugar que você quer fi car mais um pouquinho, vol-
tar no outro dia, chamar os amigos para conhecer, 
trazer doações para nós e ainda ser voluntário? 
Ahhh é bom demais! 
Enquanto durar a fase vermelha decretada no 
estado de SP, estaremos atendendo somente 
pelo site https://bazarcmagnifi cat.wixsite.com/
website e pelo WhatsApp: (12) 99735-5843.
Lembramos que nossa demanda é bem grande, 
mas garanto que ninguém fi ca sem resposta, 
dentro de 1 dia útil! Atenção: Neste número não 
recebemos ligações, apenas mensagens.
• COMPRAR PELO SITE: Você escolhe a 
mercadoria e paga na hora da retirada do produto, 
seja presencialmente no Bazar ou mediante frete 

(consulte nossas taxas de entrega).
• COMPRAR OS PRODUTOS DO SITE, 
MAS COM ATENDIMENTO PELO WHATSAPP: 
Você escolhe o produto no site, manda a foto com 
o número do kit do produto escolhido e aguarda 
que entraremos em contato.
Todos os dias no Bazar, tem sorteio de brindes, 
promoções malucas e descontos excelentes e 
agora também tem 
PROMOÇÃO NO SITE:  TODAS AS MERCADO-
RIAS COM CÓDIGO DE 01 ATÉ 41 TEM 50% DE 
DESCONTO NA HORA DA RETIRADA DO PRO-
DUTO ATÉ O FIM DO ESTOQUE.
VÁLIDO PARA CÓDIGOS EXCLUSIVOS DE 
ROUPAS BEBÊ (cama, mesa e banho não en-
tram) ROUPAS INFANTIL, FEMININO, MASCU-
LINO E TODOS OS CALÇADOS.
Oferecemos frete grátis nas compras acima de 
40,00 na região do Putim (com exceção de mó-
veis) e aceitamos cartão de débito e crédito, po-
dendo parcelar suas compras acima de 50,00.  
Entre em nosso site para conhecer os nosso pro-
dutos e assim que a fase vermelha se encerrar, 
venha conhecer nosso Bazar, que é um espaço 
muito acolhedor e agradável. 

BAZARBAZAR
MAGNIFICATMAGNIFICAT

lá! Muit

Ana Paula CM
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Aconteceu...
ConheSer
No mês de março, aconteceram os dois 

últimos encontros vocacionais abertos 

em nossa comunidade. Como o primeiro 

encontro, em fevereiro, estes dois últimos 

também foram muito bons. Deus em seu 

Encontro das mulheres e Live Mulheres Pérolas de Maria 
No dia seis de março, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, todas 

as mulheres da comunidade se encontraram para um momento de espiritualidade, 

seguindo todos os protocolos. À noite, neste mesmo dia, foi realizada uma live 

especialmente para as mulheres. Foi um dia muito especial. infi nito amor, nos pro-

porcionou momentos de muitas benções. Nós desejamos boas-vindas aos novos 

vocacionados, que Deus abençoe o processo de discernimento de vocês. 

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 IMPO RTANTE 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...

Leila Ferreira Gomes.......................07/04

Mauro Roberto Alves......................20/04

Pintura Social Kids
No fi nal de março, o prédio do Projeto Social 

Kids fi cou de cara nova, graças a essa arte 

incrível que foi criada e realizada pelo Eduar-

do. Esta pintura refl ete muito o nosso projeto 

e traz os nossos santos baluartes, que inter-


