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Doralice Pereira 
(Presidente)

Nossa Senhora sempre esteve 
presente desde o nascimento 
da Comunidade Magnifi cat. O 

grupo fundante orava diante do sacrá-
rio, perguntava ao Senhor qual seria 
o nome para esta casa; Deus revelou 
aos corações “MAGNIFICAT”, todos 
confi rmaram e houve uma explosão de 
alegria tão grande que todos fi caram 
em estado de graça.

“Minha alma glorifi ca ao Senhor, meu 
espírito exulta de alegria, em Deus meu 
salvador” (Lucas 1, 46 – 47).

Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, 
sempre caminhou a frente da Comuni-
dade Magnifi cat, para nós missionários, 
Nossa Senhora Auxiliadora, é o grande 
poder que fez a igreja triunfar ao longo 
da história e será a garantia para o 
êxito fi nal da sua missão.

Dom Bosco, nosso baluarte, se tor-
na apostolo de Maria Auxiliadora dos 
cristãos e nos deixa o legado dessa 
grande devoção, “somos uma comu-
nidade toda de Maria”, esse carinho 
imenso queremos manifestar a Nossa 
Senhora, que cuida de nós, de nossas 

famílias e ela cuida de todas as áreas 
da Comunidade Magnifi cat.

A presença de Nossa Senhora é uma 
presença cheia de compreensão e ter-
nura com aqueles pequeninos de Jesus 
que chegam à Comunidade Magnifi cat, 
é ela quem os acolhe.

Sua presença é poderosa, intercessora 
de todo governo e administração, seus 
braços abertos e coração cheio de 
amor, sempre a esperar aqueles que 
Deus envia e chama ao carisma Amor 
e Misericórdia.

A ela queremos nos dirigir rezando:

“Oh Maria, virgem poderosa, tu grande 
e ilustre defensora da igreja, tu auxilia 
maravilhosamente os cristãos, tu como 
exército em ordem de batalha, tu que 
destruístes todas as heresias em todo 
mundo; Oh Maria, nas nossas lutas, 
nas nossas afl ições, defendei-nos do 
inimigo e na hora da morte acolha nos-
sas almas no paraíso. Amém!”

Que a Virgem Auxiliadora continue 
protegendo com o seu manto sagrado 
toda a família Magnifi cat, todos os ben-

feitores, o Brasil e o mundo inteiro. Que 
Nossa Senhora seja o nosso sustento e 
nossa força.

“E Maria disse:

A minha alma glorifi ca ao Senhor, meu 
espírito exulta de alegria em Deus, 
meu Salvador, porque olhou para sua 
pobre serva. Por isto, desde agora, me 
proclamarão bem-aventurada todas 
as gerações, porque realizou em mim 
maravilhas aquele que é poderoso e 
cujo nome é Santo. Sua misericórdia 
se estende, de geração em geração, 
sobre os que o temem. Manifestou 
o poder do seu braço: desconcertou 
os corações dos soberbos. Derrubou 
do trono os poderosos e exaltou os 
humildes. Saciou de bens os indigentes 
e despediu de mãos vazias os ricos. 
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado 
da sua misericórdia, conforme promete-
ra a nossos pais, em favor de Abraão e 
sua posteridade, para sempre.” (Lucas 
1, 46-55)

Nossa Senhora Auxiliadora rogai por 
nós!

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

Maria AuxiliadoraMaria Auxiliadora
da Comunidade Magnificatda Comunidade Magnificat
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Neste ano jubilar, festejando os 
40 anos de nossa diocese, em 
tempos difíceis de pandemia, 

vamos colher juntos as lições que o 
momento nos impõe. 

É preciso recriar-se, inovar! É neces-
sário reinventar nossa ação pastoral 
e iniciativas de evangelização.  Nossa 
missão continua, no esforço de pe-
quenas reuniões, nos recursos midi-
áticos que, graças a Deus, temos à 
disposição no renovado ardor, que nos 
compete. “Ai de mim se eu não pregar 
o Evangelho”.

Aproveito para agradecer o incansável 
apostolado e a constante preocupação 
em não parar.  O dinamismo, próprio 
do Espírito Santo, que nos move e nos 
orienta, nos conduzirá mais e mais a 

uma compreensão de que a Igreja so-
mos nós. Somos o corpo do Ressusci-
tado no mundo, sal e luz para todos os 
povos e em todas as situações. Somos 
uma Igreja viva e somos pedras vivas 
nesse edifício espiritual, como nos diz 
Pedro em sua primeira carta.

Que nossa ação evangelizadora e pas-
toral esteja sempre em comunhão com 
o Papa e com os Bispos, no exercício 
fi el da missão. Que essa comunhão 
seja vista pelo mundo, para que o 
mundo creia, como pede Jesus em sua 
oração sacerdotal no Evangelho de 
João.

Diz o Papa Francisco: “Todos nós, cris-
tãos, devemos evangelizar com a nos-
sa vida, com o nosso exemplo e com a 
nossa Palavra. Levante-se, aproxime-

-se e parta da situação concreta. Um 
método simples, o método de Jesus”. É 
assim que queremos prosseguir. 

No ano dedicado a São José, nosso 
patrono, tendo-o como exemplo de ho-
mem justo e piedoso, intensifi quemos 
nossas orações pela humanidade e 
expressemos nossa fé e nossa espe-
rança em gestos de solidariedade e de 
comunhão entre nós e com os outros. 

Que a virgem Maria, a Senhora Apare-
cida, estrela da evangelização, interce-
da por nós. 

Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB

Bispo da Diocese de São José dos 
Campos

@eobichopet.shop

Somos o corpoSomos o corpo 
do Ressucitado no mundo do Ressucitado no mundo 

Dom César
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Aexperiência de trazer no 
ventre um novo ser, provo-
ca em muitas famílias uma 

alegria imensa, fazendo-as sentir 
colaboradoras com a ação criadora 
de Deus. O fruto de um ato de amor, 
quando desejado e cuidado, é sem-
pre um motivo de grande alegria.
Ao lado dessa alegria em muitas 
famílias, esbarramos também, co-
mumente, em situações de gravidez 
indesejada, interrompida, de risco 
ou outras classifi cações, que nos faz 
questionar sobre o sentido da vida.
Falar hoje sobre esse tema, é sem-
pre muito arriscado, pelo cuidado de 
não pré-julgar atitudes ou posturas, 
mas é também uma forma de expor, 
com atenção, a beleza do valor da 
vida para àqueles que são vocacio-
nados a construção de uma família.
Como é belo ver o amor entre duas 

pessoas que buscam também a 
responsabilidade por uma nova vida, 
que se torna fruto desse amor. A vida 
tem a ver com o amor!
Quantos são os sinais que acompa-
nham esse grande momento, desde 
a mudança do corpo, como o desejo 
de ser mãe, preparando-se para 
acolher a vida nova que está che-
gando e os cuidados concretos com 
essa nova vida.
Muito mais que gerar uma vida, a 
maternidade acontece em todos os 
momentos, com o zelo e a presença 
amorosa de quem, por amor, educa 
em todos os sentidos a sua cria. É 
uma grande responsabilidade ge-
rar e educar o fi lho para que ele se 
torne uma pessoa do bem e com 
valores fundamentais. 
Ser mãe é entender um amor que 
vai além de si mesma, tendo no 

coração sempre a graça de confortar 
e acolher, de sorrir e de abraçar. É 
viver todos os dias e cada momento, 
um amor incondicional, é fortaleza e 
fragilidade que se misturam no dia a 
dia, diante dos desafi os da vida. 
Celebramos, neste mês, esse dia 
tão especial em que agradecemos a 
Deus a vida e a vocação de nossas 
mães, dia em que podemos recordar 
tantos gestos de carinho e de aten-
ção, dia em que sentimos saudades 
daquelas que já se formam ou nem 
as conhecemos, dia de agradecer a 
Deus por essa sublime vocação. 
Que o Senhor abençoe nossas 
mães, que o Senhor abençoe to-
das aquelas que se preparam para 
receber um fi lho e que a chegada de 
todas as crianças seja essa coroa-
ção do amor em todas as famílias.

Pe. Silvio César

Vocação à
MaternidadeMaternidade
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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)

Maternidade

Mãe...
Mãe... uma palavra tão pequena, mas que carrega um grande signi-
fi cado. Mãe é cuidado, carinho, proteção, abrigo, e tudo isso se resu-
me em amor. E o que é o amor se não o ato de se doar para o outro, 
de fazer sacrifícios por aquele que se ama. Mãe, aquela que muitas 
vezes abriu mão de tantas coisas pelo seu fi lho, desde o momento da 
sua gestação, até o dia presente, e sem dúvidas será assim até o fi m 
da sua vida, porque o amor de mãe vai além do tempo que se passa, 
além da distância, e de tantas outras circunstâncias da vida.
Olhar para nossa mãe é enxergar o amor palpável de Deus, um 
Deus que enviou seu próprio fi lho para nos salvar, um Deus que 
se sacrifi cou, um Deus que nos ama apesar de nossas falhas e não 
desiste de nós.
Ser mãe é partilhar da criação, aquela que tem o dom de gerar uma 
vida dentro de si, dois corações pulsando de amor.
Mãe, a obra divina tão magnífi ca que até mesmo o próprio Deus 
quis ter uma, Nossa Senhora, nosso maior exemplo de amor, doa-
ção e sacrifício, ela que esteve presente na vida de Jesus em todos os 
momentos, e aos pés da cruz, de pé, Jesus nos dá Maria como mãe 
de toda humanidade.
Obrigada a todas as mães que são sinal do amor de Deus para os 
seus fi lhos, obrigada por toda doação, sacrifício, afeto, por ser colo 
nos dias mais difíceis, e abraço nos dias felizes, obrigada por ser que 
você é, por ser simplesmente mãe.

Joice Dias CM

uu-
oo, 
s 
dda 

m 
aa, 

a 

osososos 
e

o 
ue

Feliz dia das Mães!
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FALA JOVEMFALA JOVEM

Maria para mim é...
“Maria para mim é aquela que soube amar e confi ar 

em Deus diante de todas as circunstâncias”

“Maria para mim é exemplo de obediência, 
simplicidade, entrega e de zelo. Maria uma grande 

mulher na história”

Nicole CM

Luígi CM“Maria para mim é aquela que soube viver sua vocação 
com alegria e amor, sendo um grande exemplo para 

nós” 

“Ma
co

Ellen CM

“Maria para mim é minha melhor amiga”

Thayná CM“Maria para mim é minha mãe, intercessora e exemplo, 
especialmente de fé, confi ança e fi delidade a vontade 

de Deus”

Joice CM

“Ma
esp

“Maria para mim é Mãe, aquela que cuida, intercede e 
nos auxilia sempre ao melhor!”

e e 

Isabella CM
“Maria para mim é a própria humildade, paciência, 

fé, pureza, amor e caridade”

Luana CM

“M
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Evelise 
(Formadora Geral)

No último domingo, dia 25 de abril, a Comunidade 

Católica Magnifi cat celebrou com muita alegria 

em sua sede, a missa solene de Renovação de 

Compromissos de Vida e Aliança, em que esta experiência 

profunda, foi um dos momentos de sinal de gratidão a Deus 

pela vocação nessa vida missionária em que Ele nos confi ou. 

Foi presidida pelo nosso querido bispo Diocesano Dom José 

Valmor Cesar Teixeira, SDB.  Os membros renovaram seu 

compromisso de servir a Deus colocando sua vida ao dispor 

dos mais necessitados, com seu carisma de amor e Miseri-

córdia pela Igreja, buscando a santidade na fi delidade com 

as Regras de Vida e ao Estatuto. Dom Cesar disse que a 

renovação dos compromissos é feita uma aliança duradoura 

diretamente com Deus, e com os irmãos de Comunidade, 

para exercício através dessa nova realidade na Igreja que 

são as comunidades na forma de vida e de aliança.

A Comunidade de Vida é formada por homens e mulheres 

leigos, casados e solteiros, que partilham a vida fraterna e 

vivem da Providência de Deus, ou seja, da Comunidade e 

para a Comunidade de maneira integral. Os chamados a ser 

Aliança, vivem no mundo, tendo sua rotina no trabalho, nos 

estudos e em casa, porém, abraçam a Espiritualidade, o Ca-

risma e a Missão Magnifi cat. Como fonte de inspiração nossa 

missionária e querida Baluarte, Madre Tereza de Calcutá, em 

que seu carisma é o serviço aos mais pobres, por meio da 

vivência do santo Evangelho de Jesus Cristo.  Os membros 

da Vida e da Aliança são escolhidos por Deus, foram cha-

mados a “doar-se, este tudo, é Deus que conduz cada um 

de diferentes formas para amá-lo cada vez mais”. A nossa 

espiritualidade é do Movimento da Renovação Carismática 

Católica, enfatizando a experiência pessoal com Deus, vida 

de oração, missas de cura e libertação, grupo de oração para 

as famílias, grupo de jovens, atendimento de oração individu-

al, retiros e ao anúncio ao Evangelho de Cristo.

 Evelise Aparecida dos Santos - Formadora Geral

Renovação de

“Se eu não fosse Magnificat, eu seria Magnificat”
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Santissíma Santissíma 

TrindadeTrindade
Sabemos que Deus é Pai, Filho 

e Espírito Santo e recordamos 
sempre ao traçar o sinal da 

cruz, mas como entender esse misté-
rio?
O catecismo da Igreja, nos ensina que 
o mistério da Santíssima Trindade é o 
mistério central da nossa fé e da vida 
Cristã. Só Deus pode dar a conhecer-
-se, revelando-se como Pai, Filho e Es-
pírito Santo. Então isso nos afi rma que, 
somente sobre a luz divina podemos 
compreender o mistério da Trindade.
Sendo assim, primeiramente precisa-
mos entender que os mistérios da nossa 
fé, reforçam o nosso amor ao sagrado 
e nos coloca a compreender o tamanho 
de Deus e a nossa pequenez. Sendo 
Deus um ser infi nito, nossa limitação 
humana, e totalmente fi nita é incapaz 
de entender os mistérios de Deus.
Pense assim: tem como colocar o oce-
ano em uma caixa de sapatos? Ob-

viamente não, não porque o oceano é 
enorme, mas porque a caixa é limitada, 
assim somos nós com os mistérios da 
nossa fé.
O amor e a conversão são as chaves 
para quem quer entender a Santíssima 
Trindade, somente pela fé teremos ta-
manha graça.
Portanto, devemos usar nossa inte-
ligência, com toda humildade, reco-
nhecendo nossos limites. Deus diz: 
“Acredite. Tenha confi ança”. E a fé nos 
permite conhecer as verdades que a in-
teligência sozinha não seria capaz de 
alcançar.
Se, diante do mistério de um único 
Deus em três pessoas, dizemos a nós 
mesmos: “É impossível. Isso não pode 
existir. É ridículo pensar que isso é ver-
dade”, permanece-se com sua pouca 
inteligência muito limitada; com uma vi-
são da realidade no nível do solo.
Se acreditarmos, se aceitamos reco-

nhecer uma realidade que é superior, 
podemos entrar no Mistério. Pela fé, 
podemos vislumbrar a Santíssima Trin-
dade, e já a contemplamos enquanto 
aguardamos o dia em que a veremos 
face a face.
Observando a Santíssima Trindade, 
vemos que Deus é amor: o Pai ama 
o Filho, que ama o Pai, e desse amor 
brota o Espírito Santo. Para entender-
mos melhor, podemos pegar o exem-
plo de uma família, três pessoas que 
se amam. O signifi cado da Santíssima 
Trindade é esse amor infi nito que con-
tinua a circular entre as três Pessoas 
que são uma só.
Que possamos mergulhar na intimida-
de com Deus, para que sob a luz do 
Espírito Santo, possamos experimentar 
desse amor incondicional, o qual a Trin-
dade nos envolve diariamente.
Deus os abençoe e Nossa Senhora os 
iluminem sempre mais.

Anthony CM

FONTE: Vatican News
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Projeto social KidsSheila
Assistente Social

Apascoa nos renova o sentimento de amor, de fraternidade e de 
compaixão. E é com essa frase que divulgamos aqui como foi um 
pouquinho da nossa pascoa no Projeto Social Kids.

Deus e sua providência tocou o coração de alguns doadores que mesmo 
neste tempo tão difícil que estamos vivendo, realizaram doações de choco-
lates para alegrar a vida de nossas crianças e adolescentes.
E com a generosidade destas pessoas realizamos uma surpresa e distribuí-
mos as doações que foram registradas através de fotos, sendo possível ver 
a alegria nos olhos de cada um.
Aqui deixamos os nossos agradecimentos a todos que colaboraram com as 
doações, é devido a generosidade de cada um que conseguimos realizar os 
nossos trabalhos sociais.
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Dr Wilson Salgado
Cardiologista

Saúde e dicas sobreSaúde e dicas sobre
espiritualidadeespiritualidade

A capacidade de perdoar a si 
mesmo ou aos outros é a 
marca registrada de uma 

personalidade madura. Representa 
considerável avanço em relação ao 
mais primitivo desejo de vingança. 
Sabemos que, no nível mais 
primitivo, o desejo humano não 
visa o perdão, mas a retaliação. 
Perdoar é ir além do princípio 
de retaliação. Enquanto pro-
cesso dinâmico, o perdão não 
é necessariamente concluído 
rápido ou facilmente. É um pro-
cesso voluntário no qual, quem 
perdoa, opta não por vingar-se, 
mas, ao contrário, opta por res-
ponder de maneira amorosa e 
criativa a quem lhe causou da-
nos ou ofensas. O perdão preci-
sa ser um gesto repetido muitas 
vezes até se tornar um “hábito do 
coração”. O Evangelho fala em 70 x 
7 (Mt 18,22).
   No perdão, assume-se uma atitude 
que não contabiliza mesquinhamen-
te o que se fez; deve-se ter um ges-
to inovador, um gesto criativo. Caso 
contrário, fi ca-se prisioneiro da lógi-

ca repetitiva da violência. O perdão 
ataca, com todo vigor, aquilo que 
parece ser uma lei de nossa histó-
ria. Isso porque a lógica que regula 
as relações inter-humanas é regida 
pela lei do mais forte, ou, no melhor 

dos casos, pela lei da reciprocidade, 
da equivalência, como norma de jus-
tiça.  
   O perdão representa a inovação: 
cria espaço onde já não impera mais 
a lógica da norma judiciária. Perdão 
não é esquecimento do passado, é 
o risco de um outro futuro que não 

aquele imposto pelo passado ou 
pela memória ferida. É convite à 
imaginação. É preciso aventurar-se 
no encontro com o outro. O perdão 
“inventa” uma atitude não prescrita e 
nem prevista em nenhum manual de 

comportamento. Quem per-
doa sabe estar correndo um 
risco, abandonando o ajuste 
de contas pela força ou então 
renunciando à força do direito. 
Mas sabe também que, sem 
esse risco, a história não terá 
nenhum futuro e a violência irá 
se repetindo indefi nidamente. 
Perdão é, em última análise, 
uma forma de amor, um amor 
que aceita o outro como ele é. 
Vai ao encontro do causador 
da mágoa com uma compai-
xão que brota de uma consci-

ência das próprias limitações, abrin-
do um novo tempo sem o veneno do 
ressentimento e da amargura.
          [Fonte: “Exercícios Espiritu-
ais de Santo Inácio” – Mosteiro Itaici, 
2013] 

O  perdão,O  perdão,
força criativa!força criativa!
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Nicole CM  CM musical#
Neste mês de maio, dedicado a Maria, separamos uma música da irmã Ana Paula, car-

melita missionária do Espírito Santo, que se chama “Mãe do Verbo”. Aconselhamos 
vocês a ouvi-la e fazer a experiência de se sentir no colo de Maria, nossa querida mãe-

zinha, que cuida de nós, que nos acompanha e intercede ao Pai por cada um, pelas necessida-
des e desafi os da vida. 

Mãe do VerboMãe do Verbo
Ana Paula CMEPAna Paula CMEP
Tom : FTom : F

Intro:  F   Dm   Bb   F

    F                     Dm
Eu sou a Mãe do Verbo. Eu sou a tua Mãe
   Bb               F
Fala-me de ti. Quem és?
  F                       Dm
Teu erro não me importa. Olha para mim
   Bb                   F
Fala-me teus medos. Quem és?

Intro:   F   Dm   Bb   F     (Volta do começo)

C               Dm     Bb                      F
Onde dói fi lho meu? Deixa-me cuidar, cuidar de ti
  C                Dm                  Am7
Não tenhas medo de mim, teu sofrer é o meu sofrer
   Bb                                  Gm
Ó vem, me abraça fi lho, vem.
                Bb                   C
Eu não suporto mais te ver longe do Amor

           F
Meu fi lho sempre te amei, sempre te amei
         Dm
Minha pequena criança, tua Mãe está aqui
            Bb                  Gm
Vem brincar comigo, fi ca comigo

         C           Bb    C
Faz-me sorrir.
        F
Ó fi lho sempre te amei, sim eu sempre te amei
 Dm
Sei que não tens força, descansa em mim
                 Bb                     Gm
Te acolho em meu colo, serei teu abrigo
        Bb          C                 F
Aos pés da Cruz meu Filho te entregou a mim.

Gm                   Am7                          Bb                 F 
(2x: C)
Choro quando não me escutas, pequena criança, 
fi lho meu. (2x)

Solo: F  Dm  Bb   Gm   C        (REFRÃO)

Final: Dm C Bb Gm Bb                  C                  Dm            
C  Bb  Dm  C  Bb  F
                  Aos pés da Cruz meu Filho te entregou 
a mim.
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Luígi Felipe CM

MARKETING E
EVANGELIZAÇÃO

Omarketing é muito presente em nosso dia a 

dia. Em tudo que vemos, ouvimos e muitas 

vezes sentimos, tem um pouco de marke-

ting envolvido para que aquela informação chegue 

até nós. 

Defi nindo o marketing de uma maneira bem simples 

podemos dizer que é vender ou instigar a compra de 

algum produto ou serviço, usando de várias ferra-

mentas para que isso ocorra. 

O homem de hoje, alvo da evangelização, vive num 

mundo que respira Marketing, e por isso diariamente 

recebe milhares de apelos diretos e indiretos para 

consumir os mais diversos produtos, as mais diver-

sas ideias e as mais diversas fi losofi as, que se apre-

sentam como promotores da satisfação das suas 

necessidades.

Segundo Kater em seu livro “Marketing aplicado à 

igreja Católica”: “muitas vezes imaginamos que o 

‘produto’ que a Igreja tem a oferecer aos fi éis Católi-

cos são a fé, os sacramentos, a paz, a harmonia, os 

ensinamentos de Jesus Cristo, a Misericórdia Divina 

e tantos outros, os quais a realidade são meios de 

chegar à SALVAÇÃO ETERNA, que em nosso enten-

der é, na essência, o Produto que a Igreja Católica 

tem a oferecer”.

A salvação é, em síntese, a Lei Suprema da Igreja 

Católica Apostólica Romana e a sua razão de existir. 

Podemos ainda ver no cânon 1752 do Código de 

direito canônico. Por ser o último cânon na Cons-

tituição que rege a Igreja, é conclusivo, imutável e 

afi rma: “[...] tendo diante dos olhos a salvação das al-

mas, que na Igreja deve ser sempre a Lei Suprema”.

Nossa missão como igreja é fazer com que as pes-

soas conheçam essa salvação e optem por ela. Hoje 

vemos que cada dia é preciso se reinventar ainda 

mais, as tecnologias vêm para somar e nos trazer 

novas ferramentas para evangelizar, as mensagens 

chegam até os destinatários em segundos e isso 

também pode ser usado em nossa missão.

O que você tem feito com tantas ferramentas que 

temos a nossa disposição? Temos conseguido 

levar essa Salvação até as pessoas? Que possa-

mos refl etir sobre isso e voltaremos a conversar ... 
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Omeu nome é Laysa Resende 

Chagas, tenho 33 anos e sou 

formada em física com mestrado 

e doutorado em Geofísica Espacial. Atu-

almente, eu trabalho no Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) na área de 

pesquisa espacial em uma cooperação de 

pesquisas Brasil-China.

Quando me perguntam sobre a vacina e 

qual a importância dela, eu só penso que to-

dos infectologistas mais renomados do país 

estão reportando: “não há outra solução 

para uma síndrome viral”. Estamos acom-

panhando o caos que o país está vivendo 

e sabemos que a única forma de conter o 

coronavírus SARS-CoV-2 é a vacina. 

O assunto é extremamente complexo. Todo 

mundo já tem ciência que esse vírus é alta-

mente transmissível e pode levar a compli-

cações sérias. Podemos tentar nos prevenir 

com o uso de máscara, álcool em gel, lavan-

do as mãos e realizando o distanciamento 

social. Mas isso depende do senso coletivo, 

o que a meu ver não ocorre no Brasil. Outra 

forma bastante efi caz seria o lockdown, que 

foi empregado severamente em países eu-

ropeus. É um assunto complicado visto que 

o Brasil não tem o mesmo poder econômico 

como esses países mais ricos. Eu também 

vejo uma descredibilidade na ciência. Muitos 

estão apostando em um tratamento precoce 

sem nenhuma efi cácia científi ca. Então, a 

situação agrava ainda mais pelo pensamen-

to de ter um remédio que vai me curar, logo 

não preciso tomar as minhas precauções. E 

mesmo que esse vírus seja pouco letal, os 

números assustam. 10% de um país como 

o Brasil seriam em torno de 20 milhões de 

pessoas que precisariam de um hospital. E 

muitos desses não estão resistindo, como 

estamos vendo pelo alto número de mortes.

Diante de tudo isso, temos a nossa única 

solução, a vacina. Ela foi desenvolvida pelos 

maiores institutos de pesquisas do mundo. 

Em outras palavras, a rapidez da existên-

cia de uma vacina foi porque os melhores 

cientistas mundiais estavam à procura dela. 

Teve uma série de testes para a sua com-

provação e sobre a sua efi cácia. A maioria 

delas se mostraram 100% efi cientes em ca-

sos graves. Ou seja, você pode até adquirir 

o vírus, mas passará levemente por você. 

Sem necessidade alguma de hospital. E por 

isso, mais de 80% da população precisa ser 

vacinada, uma vez que ao tomar a vacina 

você ainda pode continuar transmitindo o 

vírus. 

É realmente a única forma de voltar a viver 

uma vida “normal”. Israel é o exemplo 

disso. Lá já foram vacinamos quase 70% da 

população e até o uso de máscara em al-

guns lugares não há necessidade mais. Os 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido estão 

caminhando no mesmo sentindo. Aqui pre-

cisamos cobrar mais aos nossos governan-

tes para que a vacina seja aplicada o mais 

rápido possível. Espero que todo brasileiro 

tenha condição de ter acesso a ela o mais 

rápido possível e voltarmos a vida “normal”. 

Eu uso a palavra “normal” com aspas por-

que acredito o normal de antes não existirá 

mais. Eu ainda tenho fé que a maioria de 

nós nos tornamos pessoas melhores e da-

remos valor como nunca em gestos simples, 

como um abraço. Eu tenho fé que o mundo 

será mais empático depois de tudo isso. De 

qualquer forma, meu recado é se cuidem e 

não deixe se vacinar quando chegar a sua 

vez. Porque é só com a vacina assim pode-

remos nos abraçar novamente.  

Vacina e a suaVacina e a sua
importânciaimportância

Laysa Chagas
(Pesquisadora INPE)esquisadora INP
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Aconteceu...
Campanha “Eu Ajudo Essa Obra”

Iniciamos uma campanha para auxiliar a Comuni-
dade Magnifi cat neste período difícil que estamos 
enfrentando, para que possamos continuar ajudando 
todos que nos procuram. 
Para ajudar nesta campanha, primeiramente conta-
mos com a oração de cada um de vocês e com a di-
vulgação, e, com a contribuição fi nanceira através do 
Pix ou depósito bancário, não um valor específi co, 
depende da sua possibilidade de nos ajudar. Desde 
já agradecemos e rezamos para que Deus sempre 
dê a vocês o dobro. 
Para saber mais sobre a campanha, entre em nos-
sas redes sociais ou entre em contato conosco atra-
vés do nosso telefone (12) 3944-1633.

Acontecendo...
Missa de Renovação dos Compromissos 

No dia 25 de abril, os membros de Vida e Aliança, 

da Comunidade Magnifi cat, renovaram seus com-

promissos. Reavivando seu chamado ao Amor e 

Misericórdia na presença do nosso bispo diocesano 

Dom César, como foi falado por nossa formadora 

geral, Evelise, na página 7. Foi um dia muito especial 

para todos, onde Deus manifestou mais uma vez seu 

sonho para esta obra. 


