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Doralice Pereira 
(Presidente)

Vida missionária

Os principais objetivos da 
vida missionária são: 
olhar com gratidão o 

chamado de Deus para seguir 
a Cristo mais de perto; traduzir 
o evangelho em nossa vida e 
responder as necessidades da 
igreja. Devemos levar Jesus mi-
sericordiosamente a cada pes-
soa que encontramos em nosso 
caminho, sentir a compaixão de 
Jesus quando via a multidão, Ele 
anunciava a Boa Nova e curava 
a todos. 
Somos fi éis a nossa missão? 
Nossos serviços e nossas obras, 
correspondem aquilo que Jesus 
nos pediu? Devemos abraças 
com esperança a nossa missão, 
mesmo em tempos de muitas 
difi culdades. Devemos levar a 
Boa Nova, apoiados na palavra 
de Deus que nos diz “Não tenhas 
medo, eu estou contigo” (Jr 1,8). 
Somos chamados a mostrar que 
Deus é capaz de preencher nos-
so coração e fazer-nos felizes. 
Nós, membros da Comunidade 
Magnifi cat, somos chamados a 
testemunhar o carisma no meio 
familiar e profi ssional. Onde esti-
vermos devemos levar Jesus. 

“Ide por todo o mundo e pregai 
o evangelho a toda criatura” 
(Mc 16, 15). 
Respondemos ao convite a Deus 
livremente, abraçamos a vida 
missionária com alegria, com re-
nuncias diárias para que a vonta-
de do Senhor aconteça. 
Somos chamados a viver missio-
nariamente o nosso batismo, pois 
difi cilmente encontraremos outro 
caminho para viver este sacra-
mento, a não ser pelas estradas 
missionárias, que nos levam a 
participar de maneira mais pro-
funda.
Estamos no mês missionário pre-
cisamos dar nossa resposta.

A missão é resposta, livre e 
consciente, à chamada de Deus. 
Mas esta chamada só a podemos 
sentir, quando vivemos numa 
relação pessoal de amor com 
Jesus vivo na sua Igreja. Per-
guntemo-nos: estamos prontos 
a acolher a presença do Espíri-
to Santo na nossa vida, a ouvir 
a chamada à missão quer no 
caminho do matrimónio, quer no 
da virgindade consagrada ou do 
sacerdócio ordenado e, em todo 

o caso, na vida comum de todos 
os dias? Estamos dispostos a 
ser enviados para qualquer lugar 
a fi m de testemunhar a nossa 
fé em Deus Pai misericordioso, 
proclamar o Evangelho da sal-
vação de Jesus Cristo, partilhar 
a vida divina do Espírito Santo 
edifi cando a Igreja? Como Maria, 
a Mãe de Jesus, estamos prontos 
a permanecer sem reservas ao 
serviço da vontade de Deus (cf. 
Lc 1, 38)? Esta disponibilidade 
interior é muito importante para 
se conseguir responder a Deus: 
Eis-me aqui, Senhor, envia-me 
(cf. Is 6, 8). E isto respondido não 
em abstrato, mas no hoje da Igre-
ja e da história.
Nos é dirigida novamente a per-
gunta de Deus – «quem envia-
rei?» – e aguarda, de nós, uma 
resposta generosa e convicta: 
«Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8). 
Deus continua a procurar pesso-
as para enviar ao mundo e às na-
ções, a fi m de testemunhar o seu 
amor, a sua salvação do pecado 
e da morte, a sua libertação do 
mal (cf. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-11). 
(Papa Francisco)

“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura” 
(Mc 16, 15).
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O Senhor criou com amor 
todas as coisas e gosto 
de imaginá-Lo como um 

grande artista, que antes de 
começar sua arte pensa com 
carinho em todos os detalhes 
e ao criar a admira. Deus é o 
artista perfeito, não errou em 
sua criação, ao contrário viu 
que tudo era muito bom. Com 
certeza, Ele pensou em cada 
criatura com amor e sabia da 
importância de cada uma para 
o mundo! 
 Infelizmente, há anos 
muitos não valorizam a sua 
criação. Não se valorizam, não 
valorizam o outro em sua dig-
nidade e não valorizam o meio 
ambiente! E a cada dia temos 
destruído um pedaço dele! Essa 
agressão a natureza se dá de 
várias formas, algumas fi cam 
em evidência e outras passam 
despercebidas, as vezes sem 
saber que de fato afeta negati-
vamente a criação. 
 Acredito que muitos es-
tão acompanhando o que tem 
ocorrido no Pantanal neste tem-

po, um dos biomas fundamen-
tais para a vida humana, nossa 
saúde, para o clima e para o 
nosso pais. O Pantanal teve, 
em setembro, 8.160 focos de 
incêndio, segundo o Inpe, o pior 
número de focos desde 1998. 
Foi desmatada uma área de 
53.019 km² de mata nativa da 
Amazônia e do Pantanal juntos, 
que equivalem a 34 cidades de 
São Paulo (Inpe). Muita coisa, 
não é mesmo? Isso ocorre por 
vários fatores, mas principal-
mente pela ação humana e por 
falta de fi scalização e de polí-
ticas de prevenção e cuidado 
com os biomas. 
Diante disso gostaria de apre-
sentar algumas medidas que 
nós podemos fazer para aju-
dar a preservar e evitar esse 
desmatamento. Posso citar 
algumas medidas que exigem 
mudanças simples de rotina, 
como evitar tantas embalagens, 
optar por produtos com embala-
gens sustentáveis e se possível 
comprar a granel, a recicla-
gem auxilia, mas a solução é 

a diminuição da produção de 
lixo. Na internet há varias dicas 
de como fazer isso. Também 
diminuir o consumo exagera-
do de roupas, de descartáveis 
(esses se puder parar de usar 
totalmente é ainda melhor) e 
até mesmo de carnes (pode 
começar não consumido um dia 
da semana, por exemplo). 
Mas também, podemos usar o 
nosso voto a favor de políticas 
que olhem e valorizam o meio 
ambiente e ajudar divulgando 
notícias e medidas de uma vida 
mais sustentável. Para fi nalizar, 
gostaria de dizer, neste mês 
das missões, que é nossa mis-
são cuidar e lutar pela criação 
divina. 

“Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo 
era muito bom.”(Gênesis 1, 31)

Amar e defender a 
criação de Deus

Ellen CM



Pe. Silvio César
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Nossa Senhora AparecidaNossa Senhora Aparecida
na história do povo brasileirona história do povo brasileiro

Que presente maravilhoso 
Deus nos concedeu ao nos 
dar Maria como Mãe! 

Escolhida para ser a Mãe de Je-
sus, Maria testemunha, segundo 
os relatos do Santo Evangelho, 
seu caminho de fi delidade e amor 
ao seu Filho, buscando ser obe-
diente ao projeto do Pai e dei-
xando-se conduzir pela ação do 
Espírito Santo. 
Sua presença discreta e atuante 
junto de Jesus, abre-nos a possi-
bilidade de compreender o sentido 
do nosso discipulado como ba-
tizados, entregando nossa vida, 
com amor e alegria, pela causa 
do Reino, mesmo passando pelos 
desafi os que a evangelização 
desperta.
E assim, Maria manifestou-se em 
diversas realidades e para diver-
sos povos em suas aparições, 
sempre trazendo no seu coração, 
um amor incondicional pelos 
humildes e pequenos, por aqueles 
que sofrem e estão à margem da 
sociedade. 
Junto as águas do Rio Paraíba, 

apareceu para três pescadores e, 
desde então, nunca mais deixou 
de socorrer o povo brasileiro em 
suas necessidades, tornando-se 
a Padroeira do Brasil. Somos um 
povo consagrado a Nossa Senho-
ra, vivemos protegidos sob seu 
manto de amor e cuidado e jamais 
seremos decepcionados.
Como é bonito presenciar uma in-
fi nidade de pessoas que todos os 
anos, dirigem-se para a pequena 
cidade de Aparecida, no interior 
de São Paulo, para um encontro 
emocionado de amor e gratidão. 
De diversas partes do nosso Bra-
sil, um povo que testemunha um 
grande amor por Nossa Senhora e 
não deixa morrer esse sentimento 
de fi lhos queridos. 
Obrigado, Santa Mãe de Deus, 
Mãe do povo brasileiro, por sair 
das águas do Rio Paraíba e trazer 
esperança para aqueles três 
pescadores e semear o seu amor 
de Mãe e, a partir daquele mo-
mento, em todos os nossos cora-
ções. Imploramos a sua poderosa 
intercessão por todas as nossas 

necessidades, suplicamos seu au-
xílio em nosso caminho de santifi -
cação e que nada nos separe da 
estrada do céu, onde a Senhora 
nos espera!
Somos agradecidos a Deus por 
tê-la como nossa Mãe e Padroeira 
e suplicamos pelo nosso povo tão 
sofrido, por aqueles que enfren-
tam as injustiças sociais, por 
aqueles que estão abandonados 
e padecem. Sabemos que o Céu 
está reservado para essas almas!
Nossa tradição católica nos ensi-
na a conservar um amor fi lial pela 
Senhora, pelo seu testemunho de 
fi delidade ao projeto do Pai e por 
se fazer tão fi el aos ensinamen-
tos de Jesus. Seu testemunho de 
mulher operante e que meditava 
tudo no coração, sob a ação do 
Espírito Santo, ajuda-nos a não 
desanimar diante dos desafi os da 
vida e que não são poucos.
Que a Senhora, querida Mãe 
Virgem Aparecida, estenda sobre 
o nosso País o seu manto protetor 
e nos livre de todos os males, ó 
Virgem, gloriosa e bendita!



Nossa Senhora Aparecida
na história do povo brasileiro
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FALA JOVEM!FALA JOVEM!

Eu sou um jovem missionário...

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)

“Ser um missionário é refl etir o Senhor, é ser um refl exo do amor de 
Deus para o outro! É assumir a responsabilidade de refl etir Jesus 

em meio ao caos, é ser amado e amar!”

“Ser um jovem missionário é ofertar a vida. É muito daquela frase 
que Joãozinho nos ensinou “Deus nos colocou no mundo para os 

outros”, ser missionário é ser para o outro.”

“Ser um jovem missionário é se aproximar 
mais de Deus e dos jovens”

“A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que 
lhes caracterizam!  Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os 

jovens? Outro jovem! Este é o caminho a ser percorrido por vocês! ” 
(Santa Missa pela XXVIII Jornada Mundial da Juventude )

Lizandra CM

Francine CM

Luígi CM

Joelma CM
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Dia 22 de Outubro, Dia 22 de Outubro, 
dia de São João Paulo II

“Aprendei a ouvir no 
silêncio a voz de Deus, 

que fala no mais fundo de 
cada um de nós.

Deus habita em sua criação, está 
presente em meio a nós e cons-
tantemente revela Seu amor. O 

encontro com Deus é capaz de modifi -
car nosso interior e o modo como com-
preendemos a vida, Ele nos possibilita 
novas perspectivas e novos sonhos. 
Proporciona experiências vivas de 
amor que transformam aquilo que con-
sideramos ser, diante dos sofrimentos 
nos proporciona aprendizados e trans-
forma nosso coração, nos ensinando o 
verdadeiro signifi cado de amar.

São João Paulo 
II nos ensina 
“Não tenhais 
medo! Abri, 
melhor, escan-
carai as portas 
a Cristo!”. Em 
sua experiência 
nos revela uma 

intimidade grande com Nossa Senhora 
e em tudo confi a sua vida e seus fei-
tos a Deus. Tudo que exprime revela 
o amor imenso de Deus por toda hu-
manidade, relata em seus discursos a 
beleza desse amor, “queridos jovens, 
só Jesus conhece vosso coração, vos-
sos desejos mais profundos. Só Ele, 
quem os amou até a morte, é capaz de 
saciar vossas aspirações. Suas pala-
vras de vida eterna, palavras que dão 
sentido à vida. Ninguém fora de Cristo 
poderá dar-vos a verdadeira felicida-
de”.  Somente Deus é capaz de curar 
feridas e restaurar a essência que habita 
em nós, nos convocando a santidade e 
concedendo a graça da realização plena 
de sentido.

Nicole CM
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Um coração de criança...Um coração de criança...
Oque Jesus nos alerta nessa 

passagem do Evangelho é claro, 
precisamos voltar a ser criança no 

sentido mais puro em que consiste essa 
fase da vida. Se tornar criança novamen-
te e ter um coração como o de uma, é 
adentrar novamente a pureza, se deparar 
com aquela criança até mesmo carente 
de afeto, curiosa e descobrir novas coisas 
e saber de tudo e que acima de tudo 
precisa ser amada e cuidada.
Voltar a ser criança, não signifi ca que 
você precisa se tornar infantil, sejamos 
muito maduros, em nossas atitudes, deci-
sões, em todos os contextos da vida, mas 
não sejamos displicentes ao ponto de nos 
tornamos pessoas duras, frias e correr o 
risco de perder esse coração puro como o 
de uma criança.  Quanto mais entender-
mos a necessidade que temos do amor 
de Deus, tanto mais Deus cuidará de nós.
Sou pai fresquinho, meu bebê ainda tem 
poucos meses de nascimento, e como é 
lindo ver ele atendendo a todos os estí-
mulos que fazemos com ele, cada garga-
lhada, cada olhar, como é divino enxergar 
a obediência cega, pois confi a totalmente 
em seu pai, se sente seguro, protegido. 
Com toda certeza deve ser mais desafi a-
dor a aventura da paternidade conforme 
a idade dos fi lhos vai passando, acredi-
to ser mais fácil cuidar do fi lho quando 
criança do que quando este se torna 
um rapagão, uma moça, porque nessa 
fase age conforme a sua cabeça e seus 

pensamentos. Com a criança isso não 
ocorre, pois ela precisa de tudo, necessita 
saber tudo, ela necessita de atenção e de 
cuidado.
Assim como para alguns pais é mais 
fácil cuidar de uma criança, porque esta 
[criança] obedece muito mais, Deus pode 
cuidar muito mais de nós se tivermos 
o coração como o de uma criança, que 
necessita aprender, pois Ele nos ensina. 
Ao passo que, quando já sabemos tudo 
e nos comportamos como os grandes 
sábios, donos de si, e agindo assim, o 
que Deus pode nos ensinar? O que Ele 

pode fazer por nós se já somos grandes, 
autossufi cientes, se já podemos tudo? 
Desse modo como o Senhor pode nos 
pegar pela mão, nos pegar pelos braços, 
nos colocar em seu colo e cuidar de nós?
Ser criança é ser humilde e humildade é 
trilha para o céu, caminho de salvação. 
Se nos tornamos humildes, Deus pode 
fazer muito por nós. Ser adulto, muitas 
vezes, é sinônimo de orgulho, de autos-
sufi ciência, do “eu posso”. 
É difícil conversar com um adulto cabeça-
-dura, é difícil fazê-lo entender, compre-
ender, dialogar com ele, porque ele acha 

que já sabe de tudo, (adulto as vezes 
chega a ser chato) já tem sua opinião 
formada e não está aberto para o novo. 
Logo a criança não, ela está sempre 
sorrindo, feliz, descobrindo as novidades 
um mundo de possibilidades. Por isso é 
magnífi co as ensinar, é muito bom entrar 
no “mundinho” delas; as crianças nos 
fazem experimentar da pureza original. 
Necessitamos ser mais criança, quan-
to mais assim fomos, tanto mais puro 
seremos; quanto mais a nossa alma se 
aproximar de uma criança frágil, de um 
bebêzinho ainda no colo da mãe, todo 
necessitado de afeto, de carinho, de 
muito leite e trocadas de fralda também, 
mas totalmente puro, mais a nossa alma 
se aproximará de Deus.
É por isso que: “O maior no Reino dos 
Céus é quem mais se parece com as 
crianças”. Quanto mais tivermos o cora-
ção de criança, tanto maiores fi caremos 
diante de Deus. Por outro lado, quanto 
mais o orgulho do adulto cabeça de bagre 
tomar conta de nós, mais vamos nos 
tornando menores, medíocres, correndo 
o risco de desaparecer para o Reino de 
Deus.
Que tenhamos a coragem de crescer, 
brotar, criar raízes no coração de Deus, 
que nós possamos diminuir para o mundo 
e para nós mesmos para sermos grandes 
aos olhos do Senhor!
Deus os abençoe e Nossa Senhora os 
iluminem.

“Em verdade vos digo, se 
não vos converterdes, e não 
vos tornardes como crian-

ças, não entrareis no Reino 
dos Céus” (Mateus 18, 3).

Anthony Moreira (CM)

Dia 22 de Outubro, 
dia de São João Paulo II
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Sheila 
Assitente Social Projeto social Kids

No mês de setembro no 
Projeto Social kids, segui-
mos com as atividades de 

forma online, devido a pandemia 
da Covid-19. Sempre pensando 
em proporcionar algo novo para os 
inseridos neste mês, lançamos a 
proposta de desafi o nas ofi cinas. 
Onde cada ofi cineiro preparou um 
desafi o para ser realizado em casa 
e gravado em forma de vídeo, tam-
bém para quem não tem acesso a 
internet foram realizados desafi os 
por materiais impressos.
O resultado e a participação dos 
inseridos foi incrível, através dos 
vídeos e materiais impressos foi 
possível proporcionar um momen-
to de alegria e descontração.  

Aconteceu Setembro...
No dia 25 de setembro aconteceu uma live dos projetos sociais em comemo-

ração aos 36 anos da Comunidade Magnfi cat. A live contou com a partici-
pação da Assistente Social Sheila, as orientadoras sociais Allana e Erika e 

a presidente Doralice.



PÁGINA 08 PÁGINA 09PÁGINA 09

Feirão de movéis CM
ONLINE

Visando dar oportunidade à 
TODOS os clientes, neste 
ano, os móveis serão ven-

didos EXCLUSIVAMENTE PELO 
SITE E COM PAGAMENTO ON-
LINE: https://bazarcmagnifi cat.
wixsite.com/website.

Devido à pandemia, só entram 12 
pessoas por vez dentro da loja. 
Pensando nisso, disponibilizare-
mos os móveis ONLINE, para que 
TODOS tenham acesso à compra 
e não somente as primeiras pes-
soas que entrarem na loja.
Teremos também alguns móveis à 
venda no dia 21/11 para aqueles 
clientes que não tem tanta fami-
liaridade com a internet e prefere 
comprar fi sicamente. PORÉM, 
A GRANDE MAIORIA ESTARÁ 
DISPONÍVEL APENAS ONLINE. 
Só temos uma unidade de cada 
produto, por isso, a chance do 
produto se esgotar, é tremenda. 
Faça já a experiência de compra 
no site, não deixe para aprender 
na última hora, pois cada fração 
de segundo é importante para 

adquirir aquele produto que você-
tanto deseja. 
NO DIA ESPECIAL 21/11, A 
ENTRADA NO BAZAR PRESEN-
CIALMENTE será por ordem de 
chegada. Até 12 pessoas por 
vez, no máximo. 

O primeiro grupo de pessoas en-
trará às 8:20. Assim que as pes-
soas saem, outros entram.  Último 
horário para entrar será 16:30, 
podendo fi car até 16:45. NÃO 
SERÁ PERMITIDA A ENTRADA 
DE CRIANÇAS.
O tempo máximo de permanência 
dentro da loja, será de 30 a 40 mi-
nutos por cliente, com uso OBRI-
GATÓRIO de máscara cobrindo 
NARIZ E BOCA.
Teremos venda de artigos natali-
nos, utilidades domésticas, ele-
troeletrônicos, roupas e sapatos, 
tudo de qualidade com preço bem 
acessível, além de um decorado 
lindo, mostrando o nascimento de 
Jesus Menino.

Muito mais do que nos ajudar 
fi nanceiramente com os custos 
da Comunidade Magnifi cat, o 
FEIRÃO serve para dar dignidade 
e alegria àquelas pessoas que 
diante das suas condições menos 
favorecidas, não podem gastar 
no shopping como a maioria das 
pessoas podem. Queremos que 
elas saiam daqui contentes, di-
zendo que foi possível, encher as 
sacolas, pagando muito pouco por 
isso. 
Todo ano isso só é possível, 
porque temos benfeitores e volun-
tários, de coração tão generoso! 
Pessoas que querem ajudar e se 
preocupam com as necessidades 
alheias. Que fi zeram a experiência 
de partilhar os dons e os bens que 
Deus deu à cada um deles!

• MAS POR QUE? • COMO FUNCIONARÁ?

• O POR QUÊ DO FEIRÃO

Ana Paula CM

Ana Paula CM
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Em busca da felicidadeEm busca da felicidade
“Todos os mortais estão em busca da felicidade, 

sinal de que nenhum deles é feliz”

Afelicidade é um conceito muito complexo, 
mas muito desejado por todos nós. O pen-
sador Baltazar Gracian dizia que “todos os 

mortais estão em busca da felicidade, sinal de que 
nenhum deles é feliz”. Ser feliz talvez seja um dos 
desejos mais intensos e profundos de todos os se-
res humanos. Mas porque será que mesmo assim, 
ainda existe tanta gente sentindo-se infeliz?
Para essa refl exão, quero propor a divisão do 
conceito felicidade em duas categorias: a felicidade 
ideológica e a felicidade particular. Entendo como 
felicidade ideológica um conjunto de normas, re-
gras e crenças que representam, de forma geral, o 
que é ser feliz. Algo estimulado por nossa socieda-
de, como ter dinheiro, riqueza, fama, viagens, uma 
família perfeita, não ter problemas, viver uma vida 
tranquila e sossegada. Já a felicidade particular, 
é aquilo que nos move, o que faz bem, de forma 
individual para cada pessoa.

A primeira, já podemos perceber que, apesar de 
termos algum controle (como planejamento, estu-
do, trabalho...), não temos tudo ou todos os de-
sejos ao nosso alcance. Já a segunda categoria, 
refere-se mais ao que está ao nosso alcance, em 
nosso dia a dia. Seria esse então, o grande segre-
do da felicidade, apegar-se a coisas que eu posso 
controlar? O fi lósofo Nietzsche diz que ter uma vida 
sem preocupações e problemas não é sinônimo de 
felicidade, pois, tudo isso é momentâneo e pode 
acabar num piscar de olhos, também, que felicida-
de nada mais é do que a superação das difi culda-
des, criando novas formas de viver. 
Confesso que essa defi nição do que é ser feliz ou 
infeliz, me agrada bastante, pois, ao atribuirmos 
nossa felicidade a situações especifi cas (como 
momentos de tranquilidade, sem problemas al-
gum), bens materiais ou coisas que temos pouco 
controle, nos sentiremos constantemente infelizes. 

Existe também, uma grande dife-
rença entre ser feliz e estar feliz. 
Ser feliz não quer dizer que você 
esteja bem o tempo todo ou sinta 
felicidade todos os dias, mas que, 
num balanço geral em sua vida, 
você tem momentos bons entre os 
momentos ruins.
Se pudesse resumir o conceito 
mais próximo de felicidade em 
minha percepção, seria exata-
mente se apegar o que você pode 
controlar e aceitação do que você 
não controla.

Maiara Cristina Silva
Psicóloga
CRP 06/136239

Psicológa Maiara



3º) “Tomou uma toalha”.  
 Não foi difícil a Jesus encontrar 
uma toalha; são sempre necessá-

rias, especialmente em uma festa de 
ceia pascal onde se lavava as mãos 
muitas vezes, visto que se comia 
com elas. Os apóstolos ainda estão 
olhando para Jesus com uma certa 
descrença, mas o mestre sabe bem 
aonde quer conduzir seus apóstolos 
com seus ensinamentos: a assumirem 
a missão de servidores uns dos outros. 
Não podem dominar ou buscar supe-
rioridade, devem tomar sinais singelos 
como uma toalha, de serviço humilde 
diário e corriqueiro. A toalha, elemento 
tão simples, mas tão importante, faz 
falta na vida diária em todos os lugares 
da casa.

4º) “Cingiu-se com a toalha”. 
No cenáculo de Jerusalém, os discípu-
los contemplam os gestos de Jesus, 
exortados por suas palavras: “Chamai-
-me de Mestre e fazeis bem, eu sou 
mestre. Se, pois, eu que sou Mestre 
faço estas coisas, vocês também 
devem fazer o mesmo” (Jo 13,14). A 
espiritualidade do “avental e da toalha” 

não pode ser só da quinta-feira santa, 
mas sim de todos os dias. A espirituali-
dade do avental vai desde o interior de 
nossa família, em qualquer lugar, seja 
qual for o cargo que ocupemos.

5º ) “Derramou água numa ba-
cia”.
É preciso derramar a água para que os 
pés sejam lavados, é preciso derramar 
o nosso amor para que o coração das 
pessoas seja renovado e revigorado. 
A água derramada não é com violên-
cia, nem com força, mas com extrema 
delicadeza, com atenção e amor. 

6º ) “E se põe a lavar os pés 
dos discípulos”.
Todos os gestos do lava-pés têm uma 
reverência que mostram com que 
amor Jesus age. Não há pressa, não 
há agressividade, não há nada que 
possa dar a mínima aparência de algo 
que fosse obrigado. O lava-pés exige 
o derramar a água, mas aqueles aos 
quais são lavados os pés se tornam 
anunciadores de uma Boa Nova e cor-
rem com vigor e entusiasmo a anun-
ciar o amor.

7º ) “Jesus enxuga os pés com 
a toalha”.

Jesus continua com seu “agir silencio-
so”, sem nada dizer, sem nada pedir. 
Ele tira a toalha com que se havia 
cingido, e ainda ajoelhado diante dos 
discípulos, enxuga os pés que tinha 
acabado de lavar. Hoje, enxugando os 
pés dos apóstolos, Jesus nos faz no-
vos servos. É necessário sermos como 
Ele, disponíveis nas variadas circuns-
tâncias. Santa Teresinha diz: “A san-
tidade não é feita de belas palavras, 
mas sim de atos“. Quem são hoje as 
pessoas que necessitam que nós lhes 
lavemos os pés e os enxuguemos?                                       
(adaptado do livro “Espiritualida-
de do avental”, Frei Patrício, ocd;                                                    
3ª edição: dezembro 2014. EDIÇÕES LOYOLA, 
São Paulo, Brasil)

O lava-pés: O lava-pés: 
sete verbos de serviçosete verbos de serviço

 (continuação da matéria da edição anterior) (continuação da matéria da edição anterior)
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Dr Wilson Salgado
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Cuidados e dicas sobre Cuidados e dicas sobre 
saúde e espiritualidadesaúde e espiritualidade
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No mês de setembro comemoramos 36 anos de fundação, por isso, 
tivemos uma programação toda especial para agradecer por essa 
história de amor e misericórdia, vivida em todos esses anos. Na 

quinta-feira, dia 24 de setembro, o dia do nosso aniversario, tivemos a 
celebração da Santa Missa em ação de graças com o Padre Nivaldo. E 
no fi nal de semana tivemos três lives especiais, uma dos Projetos So-
ciais, uma do Grupo de Jovens e a terceira do Grupo de famílias. Foi 
uma benção! 
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 CM INDICA
Ainda estamos no meio de uma pandemia e os 

cuidados continuam, apesar de muitas coisas 
estarem voltando ao “normal”, muitas ainda 

não estão e continuamos fi cando mais tempo em 
casa. Pensando nisso, nós separamos algumas dicas 
de fi lmes e livros para vocês:

• Filme: “Você acredita?”
É um fi lme que nos mostra como o nosso relacionamento 
com Deus pode mudar diversas circunstâncias...

• Livro : “Madre Teresa: amor maior não há”
O livro que nos ensina  a amar, mesmo em meio a aridez. A 
olhar o outro como Jesus olharia.

• Livro: ”Lutar sempre, desistir jamais.”
É um fi lme que nos mostra como o nosso relacionamento 
com Deus pode mudar diversas circunstâncias...

• Livro: “Tragédia de fé” 
Um livro que conta vários fatos sobre a vida de Padre Pio 
mas que vai além de só a história dele!

#
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Lucia da Silva Diogo  ..................................11/09
Juvelino Manuel dos Santos  .....................12/09
José Ronaldo Pires  ...................................... 12/09

Vai acontecer...
Do dia 23 ao dia 25 de outubro, 

acontecerá o Retiro por Cura 
Interior com a missionária Dinair-

des! Serão três dias de muita benção 
e graça de Deus! Com certeza Ele re-
alizará grandes curas! Queremos te 
convidar a viver essa experiência, será 
um retiro totalmente online e você pode 
fazer sua inscrição pelo site: https://
doity.com.br/retiro-magnifi cat
Esperamos por você! 

A Comunidade Magnifi cat deseja a  
todos os aniversariantes, 

um Feliz Aniversário. Que Deus os 
abençoe sempre e que Maria Auxilia-
dora 
interceda por cada um. A contribui-
ção de vocês permite a continuação 
da missão evangelizadora. Muito 
Obrigado!

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)


