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Doralice Pereira 
(Presidente)

Q  uando as tempestades da 
vida aumentarem, escon-
da-se no local mais segu-

ro que existe, no Coração de Jesus.

O Coração de Jesus fornece o lugar 
mais seguro para que nos abrigue-
mos de todas as dificuldades que pos-
samos experimentar neste mundo.

A vida pode ser difícil às vezes e pode pare-
cer que o mundo inteiro está contra você. 
Nada parece estar funcionando e você 
pode se sentir cada vez mais sozinho.

A boa notícia é que você nuca está 
verdadeiramente sozinho e nesta 
vida, Deus está sempre ao seu lado.

Mesmo nas situações mais trágicas, 
Deus está pronto para te abraçar e te 
cobrir com os braços, segurando você 
perto de seu mais sagrado Coração.

Isso nem sempre é fácil de lembrar, es-
pecialmente no meio de tais dificuldades. 
É durante esses tempos que as pala-
vras do Salmo 91 devem ser revisitadas:

“É ele quem te livrará do laço do caça-
dor, e da peste perniciosa. 4.Ele te cobri-
rá com suas plumas, sob suas asas en-
contrarás refúgio. Sua fidelidade te será 
um escudo de proteção” (Sal 90, 3-4).

Outra imagem reconfortante é a de se es-
conder no coração de Jesus. O coração é 

frequentemente visto como a fonte de amor 
e conforto no corpo de uma pessoa, e o 
mesmo pode ser dito do Coração de Jesus.

“Por onde eu ando, eu sinto tua presença, 
por todos os lugares, está sempre perto de 
mim, minhas escolhas vêm iluminar, como 
poderia te deixar? Mesmo quando erro vem 
me amar, vem me resgatar. Como seria a 
minha vida, se as tuas mãos não estivessem 
sobre mim? Sinto que o teu amor me envol-
ve, o teu olhar me protege, com certeza, é 
o melhor lugar para estar é o teu coração.” 
(Música Sagrado Coração – Eliana Ribeiro)

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

Coração de JesusCoração de Jesus
o lugar mais seguro de estaro lugar mais seguro de estar
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Infl uenciados pela agitação da ro-
tina, pelas relações estabeleci-
das, muitas vezes esquecemos 

de apreciar todas as possibilidades 
que a vida contempla. Em decorrên-
cia ao cenário que se apresenta a 
nós, afetados pela tristeza e perdas, 
tendemos a nos distanciar do mis-
tério contínuo que ela nos revela.

Permita-me então uma refl e-
xão sobre outra perspectiva.

Já parou para refl etir que o fato de exis-
tirmos é algo que transcende a nós? 

Por ventura se lembra de 
ter escolhido estar aqui? 

A vida é algo dado a nós!

Não escolhemos a família que nas-
ceremos, não optamos por nos-
sas heranças genéticas, culturais 

ou sociais, não escolhemos nosso 
temperamento, nem nossa perso-
nalidade. Porém, somos livres dian-
te desses condicionamentos para 
escolher como viver, como respon-
der as perguntas que a vida nos faz.

Dada como um presente, Deus nos per-
mite infi nitas possibilidades de realiza-
ções de sentidos. Tal como um presen-
te, nos permite aprecia-la de diversas 
maneiras possíveis! Como temos cor-
respondido a esse amor de Deus que 
nos alcança em misericórdia e dia a dia 
nos encoraja a prosseguir e confi ar?

Muitas vezes questionamos o que fa-
zer com a vida, o que fazer com esse 
presente que foi dado a nós. Toda-
via, a vida também nos questiona o 
que faremos com aquilo que nos foi 
presenteado, como devemos res-

ponder ao que nos é apresentado?

Podemos vive-la como um mistério, 
repleto de possibilidades e sentido, 
ou como um fardo que muitas vezes 
foge as nossas expectativas e nos 
tira da zona de conforto. Independen-
te de nossa decisão, podemos com-
preender que o controle não está em 
nossas mãos, a nós cabe a resposta!

Como temos apreciado a vida, esse pre-
sente único e irrepetível dado por Deus? 

@eobichopet.shop

Vida:Vida:
Um presente de DeusUm presente de Deus

Nicole CM 
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Como é bom celebrar no mês de 

junho as tradicionais festas po-

pulares, trazidas pelos portu-

gueses, com essa marca religiosa, tão 

enraizada na cultura do povo brasileiro.

As festas juninas resgatam a beleza das 

danças, das roupas alegres, da culiná-

ria muito característica, reunindo as 

pessoas numa feliz convivência. A festa 

junina remonta as festividades pagãs, 

acontecidas na Europa, na passagem 

da primavera para o verão, pedindo pro-

teção contra as pragas que pudessem 

atingir as colheitas. Com a consolida-

ção do Cristianismo no Continente Eu-

ropeu, o que era pagão, tornou-se uma 

tradição do catolicismo, que celebra 

nesse mês, em especial, as festas de 

Santo Antônio (13 de junho), São João 

(24 de junho) e São Pedro (29 de junho). 

É tradicional, no início da festa, aben-

çoar o mastro que tem as estam-

pas dos Santos Padroeiros, pedindo 

a proteção e bênção para todos os 

participantes e resgatando a glo-

riosa intercessão desses padroei-

ros junto a todas as necessidades. 

Uma certa “lenda” se criou sobre San-

to Antônio, sendo apresentado como o 

“santo casamenteiro”, mas isso faz parte 

da tradição popular. Sabemos da bonita 

vida que esse religioso viveu e o testemu-

nho de santidade que deixou para toda 

a Igreja, bem como a vida de São João, 

relatada na Sagrada Escritura e de São 

Pedro, que Jesus escolheu para cuidar 

dos Apóstolos, logo após a sua partida.

Rezar para os santos, na tradição ca-

tólica, é confi ar na grande interces-

são que podem oferecer por todos 

nós, junto de Jesus. E como é bom, 

celebrá-los num contexto de fes-

ta, de convivência e de cultura, am-

pliando o sentido do relacionamento 

que temos na comunhão dos santos.

Que Santo Antônio, São João e São 

Pedro intercedam por todos nós, pelas 

nossas famílias, pela nossa sociedade, 

por tantos que sofrem, pelos desempre-

gados, por tantos que não encontram 

motivo para celebrar a vida. Que na 

alegria de nos reunirmos ao redor da 

fogueira, na dança da quadrilha, com 

as guloseimas específi cas dessas fes-

tas, possamos continuar testemunhan-

do que a vida necessita de uma feliz e 

respeitosa convivência, num ambiente 

sempre cristão e de respeito à vida!

Pe. Silvio César

SantosSantos
JuninosJuninos
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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)

Santos
Juninos

FALA JOVEMFALA JOVEM
O que mais sente falta da festa junina?O que

“A festa junina era um momento de muita alegria na Comunidade! 
Sinto falta das comidas saborosas, da alegria contagiante, da foguei-

ra quentinha, dos irmãos vestidos a caráter e da quadrilha sempre 

“Sinto falta das danças e da alegria de estar junto com 
a galera nessa época tão boa”

Nicole CM

Luígi CM
“Eu sinto muita falta do clima, das músicas e da quadri-
lha... Com certeza das comidas típicas, tão saborosas” 
“Eu
lha

Ellen CM

“Estar reunido com meus irmãos de Comunidade”e”

Thayná CM“Dos momentos fraternos com as pessoas, de dançar 
junto, do momento de união em que cada um leva seu 

prato típico” 

Lizandra CM
“Do caldinho e do bolinho caipira delicioso da Comu-
nidade e sem dúvidas alguma de estar reunido com 

meus queridos irmãos”

Ana Júlia CM
“Das danças, de aglomerar, de ver as pessoas 

sorrindo e de ver os looks que cada um montava” 

Karla CM

“
j
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Coração de Maria
Quantas vezes paramos 

para pensar na palavra 
espiritualidade? Quan-

tos momentos da nossa vida, 
nos sentimos sedentos dela?
Refl etindo, me pego buscando sig-
nifi cados, e só me vem o toque de 
Deus sobre nossa alma. Alma que 
glorifi ca, alma que sofre, que busca 
consolo, por fome de amor, alma que 
se sente vazia de algo que não se 
explica, só se sente, alma sedenta!
Podemos pegar na Sagrada Escritu-
ra o quanto o encontro com Deus, 
o toque Dele mudou humanidade. 
Unindo-se a Ele, buscando uma vida 
com espiritualidade. Vivendo en-
tregue aos cuidados do Pai, atento 
e dócil ao mover do Espírito Santo.  
Deus sendo onipresente, está em 

mim, está aí contigo, com aque-
le irmão que pedimos tanto. Mas 
como um Pai amável, conhece-
dor do nosso coração, nos dá a 
liberdade de dizer sim. A busca 
pela espiritualidade é única e in-
dividual. É de esforço nosso, com 
a força divina, o impulso do céu. 
Cabe a mim estar aberto e buscar. 
Por isso digo: Avante! Não con-
seguiremos sozinhos, Deus quer 
unir-se a você! É na Sagrada Eu-
caristia, no Sacramento da Recon-
ciliação, refl etindo o Evangelho, é 
no seu momento a sós com Ele etc. 
Quando eu era criança, minha cate-
quista me falava da escadinha para 
o Céu. Já ouviu falar? Pois então, 
para chegar ao céu exige que saia-
mos de nós mesmos, que saiamos 

ao encontro do Amor de nossas vi-
das, que sintamos e façamos o Céu 
aqui na Terra.   É a presença Dele 
em nós que trará a cura, a libertação, 
a alegria, o céu que tanto buscamos!
“Senhor, não tens um balde, e o 
poço é fundo. De onde vais tirar 
água viva?” (Jo 4,11). Quantas ve-
zes estamos como a Samaritana? 
Encontramo-nos com o coração 
quase no fundo do poço, vazio, 
miserável, perdido. Eis aí a fon-
te que jorra amor, que jorra vida, 
que jorra luz, e é INESGOTÁVEL!
Que possamos dar o passo 
como a Samaritana e dizer: “Se-
nhor, dá-me dessa água, para 
que eu não tenha mais sede”.

Lizandra Lima CM

A importância da
EspiritualidadeEspiritualidade
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Evelise 
(Formadora Geral)

ImaculadoImaculado

Coração de MariaCoração de Maria
Quando pensamos em devoção 

do Imaculado Coração de Ma-
ria, é muito comum, não saber-

mos a sua origem, podendo muitas vezes 
a ser confundida com a do Sagrado Co-
ração de Jesus. As duas devoções são 
símbolos de fé e devem ser celebrados 
com muito respeito por todos nós; mas 
hoje o nosso olhar está voltado para a 
origem do Imaculado Coração de Maria, 
que ao vê-la aos pés da cruz vivencia-
ram o seu primeiro momento de compai-
xão e devoção. Foi ali onde os corações 
cristãos se aproximaram e comprova-
ram a profecia de Simeão: o coração de 
Maria seria transpassado por uma espa-
da, simbolizando seu sofrimento diante 
da situação. E podemos confi rmar essa 
devoção na passagem que descreve o 
coração da Mãe de Jesus, em Lucas: 
2,41-51, “o lugar onde ela guardava 

todas as palavras e momentos de seu 
Filho”. Foi em seu doce coração que fo-
ram guardadas as revelações feitas em 
relação a Jesus e também as previsões 
que relatavam todos os acontecimentos 
que o levaram à morte.  Mas a nossa 
igreja tem seus mistérios e sua beleza 
divina, das quais podemos citar as “Apa-
rições de Nossa Senhora de Fátima, em 
13 de julho de 1917, ela apareceu em 
Fátima para Lúcia, Francisco e Jacinta 
e mostrou-lhes meios para que fosse 
possível a consagração de devoção de 
seu Imaculado Coração. Em sua última 
aparição apareceu para Lúcia dizendo: 
“Olha, minha fi lha, o meu coração cerca-
do de espinhos que os homens ingratos 
a todos os momentos me cravam com 
blasfémias e ingratidões”. Tu, ao menos, 
procuras consolar-me e diz que prome-
to assistir na hora da morte, com todas 

as graças necessárias para a salvação, 
a todos os que, no Primeiro Sábado de 
cinco meses seguidos, se confessarem, 
receberem a Sagrada Comunhão, reza-
rem um terço e me fi zerem companhia 
durante quinze minutos, meditando nos 
15 mistérios do Rosário com o fi m de me 
desagravar” (trecho retirado do site ofi -

cial do Santuário de Fátima). 
E é por isso, que devemos sempre ter 
essa devoção e celebrar sempre seus 
sentimentos mais puros e suas virtudes.
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Irmã alice...
Dia 7 de junho comemoramos o aniversá-
rio da nossa querida mãe fundadora Irmã Alice. 
Seremos sempre gratos pelo sim dela, por toda dedica-
ção e pelo seu belíssimo exemplo de acolhimento e alegria. 
A irmã nos ensina muito com sua vida e por onde ela pas-
sa deixa sinais do nosso carisma. Vamos juntos neste dia, lou-
var pelo dom da sua vida e pedir a Deus que sempre a abençoe. 

Querida irmã Alice, nós te amamos muito e não temos pa-
lavras para descrever sua importância. Feliz aniversário!
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Projeto social KidsSheila
Assistente Social

No mês de maio comemoramos os dias das Mães e o Pro-
jeto Social Kids não podia deixar esta data tão espe-
cial passar, sem ser lembrada com carinho e amor.

Neste mês as atividades tiveram como proposta a participa-
ção das mães ou algum familiar dos nossos inseridos e o resulta-
do está sendo lindo, cheio de retornos criativos e com muita ternura. 
Também entregamos uma lembrancinha as mães feita pela equipe do projeto.
Confi ram as fotos de algumas atividades.  



PÁGINA 10
PÁGINA 10

Dr Wilson Salgado
Cardiologista

Saúde e dicas sobreSaúde e dicas sobre
espiritualidadeespiritualidade

“Sede misericordiosos como vos-
so Pai é misericordioso” (Lc 6,36): 
a compaixão e a misericórdia são 
os mais característicos atributos di-
vinos. Este pensamento de Jesus 
nos convida a assemelhar-nos a seu 
Pai, reproduzindo em nossas 
vidas os sentimentos de com-
paixão e misericórdia que Ele 
tem para com os seres huma-
nos. Por meio dessa conduta 
com os irmãos (ãs), reforça-se 
nosso vínculo de pertença a Ele 
e, nesse sentido, somos san-
tos como Ele é santo - “Sede 
santos porque Eu sou santo” 
(Lv 20,26). Deus é amor e nis-
so consiste a santidade de Deus. 
Trata-se, portanto, de abrir-se para 
o amor, mesmo nessa nossa reali-
dade de criaturas limitadas, frágeis, 
“vasos de barro” como diz São Pau-
lo (2Cor 4,7). Ora, essa capacidade 
de amar nos é dada por Deus, é um 
dom de Deus: “O amor de Deus foi 
derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 

5,5). A capacidade de amar, portan-
to, me é dada por Deus e me é dada 
agora, imediatamente: sou amado 
por Deus, sem condições, agora, 
com todas as minhas imperfeições, 
fraquezas, limitações e traumas... e 

esse amor de Deus sem condições, 
me torna capaz de amar agora, de 
fazer o bem agora, de servir agora. 
A grande ilusão é pensar que só po-
deremos amar e servir, fazer o bem, 
quando formos perfeitos. “A santida-
de não é uma realização do nosso 
eu, nem uma plenitude que nos da-
mos a nós mesmos. Acima de tudo 
ela é um vazio que descobrimos 

em nós, que aceitamos e que Deus 
vem encher na medida que nos abri-
mos à sua plenitude. O nosso nada, 
quando é aceito, transforma-se 
no espaço vazio onde Deus pode, 
ainda, criar” (Elói Leclerc).  Santo 

Inácio de Loyola percebeu com 
clareza que a santidade é esse 
dom de Deus que transforma a 
criatura e a torna capaz de “em 
tudo amar e servir”. Amar e ser-
vir às pessoas são atitudes que 
refl etem a natureza divina de for-
ma prática. Era justamente o que 
Jesus vivia e por isso Ele disse 
que “não veio para ser servido, 
mas para servir ...” (Mt 20.28). 

Na verdade, servir é a forma mais 
autêntica de demonstrar o amor. 

[Fonte: “Perfeição ou Santida-
de” – Leituras e releituras: José 
Antonio Netto de Oliveira, SJ] 

Em tudo,Em tudo,
amar e servir!amar e servir!
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Já em clima de festa junina, es-

tamos aqui para falar um pou-

quinho sobre, e de onde vem a 

cultura dos looks típicos desta época! 

Quando pensamos em looks juninos 

instantaneamente vem ao nosso pen-

samento peças em estampas xadrez 

cuja variedade é grande e os tecidos 

em chita, mas o porquê dessas peças? 

Hoje em dia, na nossa cultura as pe-

ças típicas das comemorações juni-

nas não se diferem de outras festas: 

damas e cavalheiros usam suas me-

lhores roupas, e acabam customizan-

do as mesmas, para dar cara ao look. 

Nos centros urbanos, há uma interpre-

tação do vestuário caipira e sertanejo, 

cujo são inspirados no hábito de con-

feccionar as próprias roupas com teci-

dos de chita e peças que se remetam 

ao xadrez, assim como contam nossas 

mães, e avós. Logo os looks juninos 

variam conforme as características cul-

turais de cada região do nosso país.

Os trajes mais co-

muns na nossa região são:

Para os cavalheiros: camisa xadrez, 

calça jeans ou de sarja com retalhos 

costurados, chapéu de palha, len-

ço no pescoço e bota de cano alto.

Para as damas: vestidos com muitas 

estampas fl orais de preferência ves-

tido de chita, com cores fortes, com 

rendas e babados, mangas bufantes, 

e no cabelo maria chiquinha amarra-

das com uma fi ta, meia calça e botas. 

Mas se você que assim como eu, 

gosta de ousar no look, e já tem 

aquela peça xadrez, com aquela 

bota aí no guarda-roupa só espe-

rando a oportunidade para usá-las, 

então chegou o grande momento.

E não se esqueça que o que re-

almente vale a pena é se di-

vertir, independente do look!

E aí que tal se produzir para aque-

la festinha junina online com a fa-

mília, bora arrasar no look junino? 

Deus abençoe, e Nos-

sa Senhora os ilumine!

Até a próxima!

E Viva São Joãoo!

Não se esqueça de nos mandar ou nos 

enviar o look escolhido por você na nossa 

dm do Instagram ou nos marcar no story! 

# L o o k M a g n i f i c a t 

Karla Neves CM

penaaaaaaaaaaaaa é seeeeeeeeeeeeeee di-

 do lo

i
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CAMPANHA 
EU AJUDO ESSA OBRA

Atualmente, devido a pandemia da Covid-19, 

nossos eventos foram suspensos e continuamos 

ajudando muitas pessoas, inclusive mais fami-

lias estão nos procurando. Mas a providência de 

Deus não falha e estamos conseguindo ajudar, 

ainda que com mais difi culdade, a todos que nos 

procuram. Pensando nisto, nós lançamos a cam-

panha Eu Ajudo Esta Obra, que tem por objetivo 

arrecadar fundos para os custos da manunten-

ção de nossa obra e de nossos projetos, com a 

fi nalidade de continuarmos auxiliando os mais 

necessitados e alcançarmos mais pessoas com o 

nosso carisma, o amor e a misericórdia. 

Este projeto não terá um valor fi xo, você poderá 

ajudar com aquilo que puder, através de depósito 

bancário ou pelo pix. Toda ajuda é importante, de 

pouco em pouco conseguiremos atingir nossa 

meta mensal e continuar a promover o bem em 

nossa sociedade. É importante que você iden-

tifi que sua doação, escrevendo “Eu Ajudo Esta 

Obra” e mandar o comprovante para (12) 98853-

1047, pois iremos anotar os nomes de todos que 

nos auxiliarem, para colocarmos em nossas ora-

ções e também realizarmos um sorteio. Tudo isso 

em forma de gratidão a sua solidariedade! 

Estendemos as nossas mãos e pedimos a sua 

ajuda, para assim continuarmos ajudando. Você 

pode acompanhar a prestação de contas e a 

atualização do projeto em nossas redes sociais, 

qualquer dúvida, estamos também a disposição. 

Deus lhe pague!

Bradesco 

Agência: 6012

Conta: 213665-1

Pix: 12 98853-1047

CNPJ: 53.315.164.0001/74

#OBJETIVO

#COMO AJUDAR?

#DADOS BANCÁRIOS

o “Eu AAjujudodo EEststa a 

e para (112)2  98853-

omemess de todos que 

os emem nnosossas s ora-

m sorteioio.. Tuudo isso 

olidariedade! 

s e pedimos a sua 

mos ajudando. Você 

o de conontatass e e aa

ssas redes sociais, 

mbébémm a disposição. 

lidariedade!

Este projeto

ajajajudududar com a

bababancncncáráá ioioo ou

popopoucucuco o o ememem pppo

meta menenensasasa

nnon ssssaaa sosoocicicie

#COMO A
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Vocês sabem que esta revista é uma 

forma de evangelização e de divulga-

ção dos nossos projetos. Para que a 

mensagem do nosso carisma, que é o amor e a 

misericórdia continue a chegar a mais pessoas. 

Neste tempo de pandemia, foi preciso torná-la 

online, pois nossos eventos foram cancelados 

e os comércios fechados, não teríamos como 

distribui-las. Porém, temos uma feliz novida-

de, a partir da próxima edição, nossa Revista 

será impressa novamente e continuará online. 

Você, que deseja contribuir com essa ferra-

menta de evangelização, pode se tornar um 

colaborador, anunciando em nossa revista o 

seu estabelecimento, loja, negócio ou serviço, 

e permitindo que nós anunciemos em seu co-

mercio. Para maiores informações, pode en-

trar em contato através do nosso telefone (12) 

3944-1633 ou pelo Whatsapp (12) 98853-1047.

Desde já, agradecemos. Assim como agra-

decemos todos os nossos colaborado-

res. Que Deus abençoe cada vez mais! E 

vamos juntos propagar o amor de Deus! 

Nossos anúncios Nossos anúncios 
e a sua e a sua 

importânciaimportância

Ellen Ramos 
CM
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Vai acontecer...
• Live musical 
Dia 11/06, às 20hs, acontecerá a nossa Live Musical, transmitida em nossa 

página do Facebook e no nosso canal do Youtube. Venha participar conos-

co, rezaremos, cantaremos e louvaremos ao Senhor juntos. Também nesse 

dia, será realizado o sorteio das pessoas que estão contribuindo com nossa 

Campanha, ainda dá tempo de participar. 

• 2º Drive Thru
No dia 12/06, a partir das 17hs, acontecerá o nosso segundo Drive Thru do 

bolinho caipira e do caldinho. Não percam!

• Feijoada Magnifi cat
No dia 11/07, venderemos uma deliciosa feijoada. Quem já experimen-

tou sabe como é bom e caprichado o nosso marmitex. Estamos ven-

dendo os convites por 20,00 reais, faça a sua compra e nos ajude! 


