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Cartaz da Campanha
da Fraternidade
2020 é inspirado
em Irmã Dulce

O

cartaz da Campanha da Fraternidade de 2020, cujo tema
é “Fraternidade e vida: dom e
compromisso”, nos remete à figura
de Irmã Dulce, que foi canonizada
no último mês de outubro.
Os bispos, reunidos no Conselho Episcopal Pastoral (Consep)
da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), em
Brasília (DF), definiram o texto-base e as propostas para a letra
do hino da campanha.
O cartaz também apresenta,
ao fundo, o Pelourinho, lugar
icônico da capital baiana. Padre
Patriky Samuel Batista, Secretário Executivo de Campanhas da

Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), explica que a
mensagem é de que “vida doada
é vida santificada”. A vida é um
intercâmbio de cuidado. Por isso
que a Irmã Dulce cuida. E seu
modo de cuidar sinaliza uma Igreja em saída. Então, é cuidar das
pessoas que estão próximas a nós.
Onde estou é lugar de cuidado da
pessoa, do mundo, da ecologia.
Depois, o cenário faz menção
à questão do mundo urbano.
Amar é fazer o bem! Daí a beleza
do cartaz, que está sintonizado
com as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora no que diz respeito ao pilar da caridade”, explicou.
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Por meio de falsas devoções,
o Demônio leva muitas almas
para o inferno. (TVD 90)

Q

ueridos irmãos, filhos e filhas da
Virgem Maria, acredito que é notável que cada vez mais surgem falsas
devoções, modismos, “novidades”, superstições em relação à fé. Não é difícil
recebermos pelo whatsapp correntes
que normalmente dizem que, ao fazer a
oração, o pedido se realizará imediatamente, e que algo de ruim irá acontecer
se a corrente for quebrada. Que grande
mentira! Não podemos nos deixar levar
por isso! E quem é o autor dessas coisas?
O demônio, que é mentiroso e pai da
mentira (cf. Jo 8,44).
Em relação à devoção à Nossa Senhora,
também acontece algo parecido e, por
meio de falsas devoções, o Demônio leva
muitas almas para o inferno.
Para conhecermos essas falsas devoções
e evitá-las, São Luís, no terceiro capítulo
do “Tratado da Verdadeira Devoção à
Santíssima Virgem”, fala em sete espécies
de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem, que iremos conhecer de
forma bem resumida nas linhas abaixo,
para nosso conhecimento e, muito mais
do que isso, para avaliarmos a nossa
devoção à Virgem Maria e escolhermos
a verdadeira devoção.
1º - Devotos críticos: tratam-se daqueles
que, no fundo, não têm fé, seja por não
crerem em nada ou por crerem em tudo,
até no que não deveriam.

No caso daqueles que não creem em
nada, o devoto crítico olha com excessiva
desconfiança para o que quer que diga
respeito às aparições, milagres, sinais
claros da ação de Deus em nossas vidas,
e podem até chegar ao ponto de negar
o poder e os privilégios com que Nosso
Senhor enriquece a própria Mãe. Torcem
o nariz em relação aos mistérios da Imaculada Conceição, da Assunção ao Céu,
da Mediação universal... No segundo tipo
estão os que, levados por curiosidade vazia ou por um certo “misticismo”, aceitam
sem pensar toda nova aparição que por
aí se divulgue. Estes, por excesso de credulidade, prestam um grande desserviço
à verdadeira fé e ao que a Igreja pensa e
crê a respeito de Maria.
2º - Devotos escrupulosos: são aqueles
que têm medo de desonrar Jesus honrando Maria. Estes não suportam que
pessoas estejam ajoelhadas diante de
uma imagem da Virgem Maria, como
se não rezassem a Cristo por meio dela.
Os escrupulosos são contrários à oração
do terço, às confrarias e às devoções externas, e dizem que o que se deve fazer
é anunciar Jesus Cristo. Isso é uma verdade, embora se esconda aí uma “cilada
do inimigo” (TVD 94). Mas também é
verdade que honraremos mais a Jesus
Cristo ao honrarmos muito a Santíssima Virgem, pois ajoelhar-se aos pés de

"Condimentos e
carnes especiais
para o seu churrasco"

Produtos que
valorizam a vida
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Maria é reconhecer e venerar o que nela
há de Deus, de quem procedem toda a
sua formosura, todos os seus privilégios,
toda abundância de graças e virtudes que
fazem dela o mais luminoso dos astros no
céu da Igreja. Eis porque se pode dizer,
com segurança, que toda honra tributada
a Maria se dirige, em última análise, a
Jesus, e é Ele, fonte de todo bem e toda
graça, que a engrandece e glorifica.
3º - Devotos exteriores: como o nome
mesmo já indica, é aquele que está
apegado aos sinais visíveis e às práticas
externas da devoção: escapulários, medalhas, correntes, rezam muitos terços
às pressas e intermináveis fórmulas de
oração, participam de muitas missas sem
atenção, vão sem devoção às procissões,
entram em grupos de Nossa Senhora sem
mudar de vida e sem imitar as virtudes da
Virgem Maria, sem ter sequer o cuidado
de alimentar a devoção interna, que brota
do coração (TVD 96).
4º - Devotos presunçosos: sob o nome de
cristãos e devotos de Maria, escondem o
orgulho, a avareza, a impureza, a embriaguez, a cólera, a blasfêmia, a maledicência,
a injustiça e outros. Ostentam seus escapulários e medalhas, abusam das promessas
de Nossa Senhora, crendo totalmente que
serão salvos pela força desses “amuletos”,
vivendo tranquilos e despreocupados, em
seus vícios e mau comportamento. Acham
que Deus lhes perdoará, e não serão condenados porque recitam o terço, jejuam
aos sábados, consagram-se à Virgem
Santíssima etc. (TVD 98).
5º - Devotos inconstantes: são aqueles
que são fervorosos no início, mas logo
esfriam, Diante da menor dificuldade

CANTINHO DE MARIA | Fevereiro - 2020

(aridez, falta de gosto, cansaço, pouco
tempo etc.), abandonam completamente
a devoção. E uma das razões mais comuns
desta inconstância e falta de perseverança
é a pretensão de querer fazer mais do que
se é capaz. Os servos de Maria “têm a
fidelidade e a constância por herança”
(TVD 101). São Luís diz que é melhor
“não se sobrecarregar com tantas orações
e práticas de devoção, e fazer pouco com
amor e fidelidade, a despeito do mundo,
do demônio e da carne” (TVD 101).
6º - Devotos hipócritas: esse tipo de
devoto, que talvez exista mais em nossos tempos que na época de São Luís, é
aquele que encobre seus pecados e vícios
com véus, “correntinhas”, terços, gestos e
trejeitos de aparente piedade. O devoto
hipócrita quer, sob o manto da Virgem,
parecer aos olhos do mundo aquilo que,
no fundo, ele sabe não corresponder à
realidade de seu coração. É, muitas vezes, devido a essa hipocrisia que tantas
e tantas pessoas se afastam da Igreja ou
passam a olhar com receio para a devoção
à Nossa Senhora.
7º - Devotos interesseiros: são aqueles falsos devotos que só recorrem à Santíssima
Virgem para ganhar algum processo, para
evitar algum perigo, para obter a cura de
alguma doença, ou para qualquer outra
necessidade desse gênero, sem o que
a esqueceriam. Estes, enquanto estão
satisfeitos consigo, vivem esquecidos de
Maria e a ela só voltam o olhar quando a
necessidade lhes bate à porta. Uns e outros
são falsos devotos e não têm aceitação
diante de Deus nem de sua Santa Mãe.
Que possamos olhar para nós mesmos
e exorcizar da nossa vida qualquer uma

dessas atitudes tão nocivas e nada aceitáveis diante de Nossa Senhora, e que a
nossa devoção seja interior, terna, santa,
constante e desinteressada. Assunto esse
que traremos na próxima edição.

“

Ó Maria
concebida
sem
pecado,
rogai por
nós que
recorremos
a vós!

‘‘
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Sandra Campanella

Cofundadora Comunidade
de Vida e Aliança JCS
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Santa Margarida de Cortona,
escolheu viver da fé!

“Vinde a Mim... que Eu hei de aliviar-vos”

É

N

muito comum ouvirmos ou até dizermos
que o fardo é grande, que são maiores as
dificuldades que as alegrias vividas... Mas,
através da história desta grande santa, Margarida de Cortona, cuja festa a Igreja celebra
dia 22, constatamos que apesar de ter vivido
em uma década tão distante da nossa, de
1247 a 1297, é tão atual: nem só de bens
materiais vive o homem.
As dificuldades, como a morte da mãe
quando ela tinha apenas 7 anos; o casamento do pai (dois anos mais tarde) com
uma mulher que não a tratava bem; e
as aspirações de Margarida são como as
nossas, ou seja, carinho, amor, atenção.
Como Margarida não encontrava isso
em casa, foi procurá-lo fora. Tornou-se
uma formosa adolescente e, aos 15 anos,
foi facilmente seduzida pelo filho do
senhor de Montepulciano e com ele foi
viver pecaminosamente, já que recebera
a promessa de um futuro casamento.
Margarida tinha tudo o que muitos gostariam de ter: luxo, festas e passeios, mas
ela não era feliz. Apesar de sonhar com
outra vida bem diferente da que levava,
ela se deixava enganar pelas novas joias,
novas festas e novas promessas.
Margarida, com a ajuda da cachorra do
homem com quem morava, o encontrou
morto na beira da estrada. Diante da triste visão, a jovem desmaiou e, voltando a
si, viu naquela situação a oportunidade
de mudar de vida. Depois de vender
tudo o que tinha e distribuir aos pobres,

Margarida foi pedir abrigo na casa do pai.
Como a madrasta fez de tudo para que
ela não ficasse ali, se viu sozinha e sem ter
para onde ir. Quando Margarida estava
sozinha com seus pensamentos, o inimigo veio tentar corrompê-la, mostrando
que ela, no auge de sua formosura, poderia arrumar outros pretendentes. A jovem
resistiu às investidas do inimigo, pois já
ofendera muito ao Senhor. No mesmo
instante, ouviu uma vez: “Em Cortona os
filhos de São Francisco compadecer-se-ão
de ti e dir-te-ão o que fazer”. Ela procurou
o convento dos frades franciscanos e,
mais tarde, pediu admissão na Ordem
Terceira Franciscana.
A jovem passava horas e horas de joelhos
diante do Crucifixo, chorando por seus
pecados. Seu arrependimento foi tão profundo e sincero que um dia o Crucificado
disse-lhe: “Teus pecados te são perdoados”.
Em pouco tempo, Margarida passou

(Mt 11,28)

Papa Francisco divulga mensagem pelo 28º Dia Mundial do Enfermo

a ser visitada por elevadas graças místicas. Depois da Missa conventual, ela
foi arrebatada em espírito e à sua vista
desenrolou-se o drama da Paixão de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
De vários lugares, desde Roma até a
Espanha, vinham pessoas para vê-la,
pela fama dos milagres por ela operados.
Pedia-se, por sua mediação, a conversão
de pecadores, a cura de enfermos, a libertação de endemoniados.
Com esmolas recebidas, Margarida
fundou o Hospital de Santa Maria da
Misericórdia, para cuidar dos pobres da
cidade. Margarida de Cortona faleceu aos
48 anos, no dia 22 de fevereiro de 1297.
São inúmeros os milagres realizados por
Margarida. Seu corpo está há 723 anos
incorrupto e pode ser visto na Basílica
dedicada à sua honra, em Cortona.

o dia 11, data em que a Igreja comemora Nossa Senhora de Lourdes, é
também celebrado pela Igreja o Dia Mundial do Enfermo. A mensagem do Papa
Francisco para este 28º Dia Mundial do
Enfermo tem como tema “Vinde a Mim,
todos vós que estais cansados e oprimidos,
que Eu hei de aliviar-vos” (Mt 11,28).
Quantas são as pessoas que conhecemos
que estão passando por problemas de
saúde, que estão há dias, meses e até anos
entre idas e vindas do hospital!? Algumas
dessas pessoas sabem que a doença não
tem cura e que o único e mais adequado
remédio é buscar forças e ânimo em Deus,
que segundo a mensagem do Santo Padre,
os convida a ir ter com Ele – “Vinde a
Mim” –, prometendo-lhes alívio e recuperação. “A quem vive na angústia, devido

à sua situação de fragilidade, sofrimento
e fraqueza, Jesus Cristo não impõe leis,
mas, na sua misericórdia, oferece-Se a Si
mesmo, isto é, a Sua pessoa que dá alívio.
A humanidade ferida é contemplada por
Jesus com olhos que veem e observam,
porque penetram em profundidade: não
correm indiferentes, mas param e acolhem
o homem todo e todo o homem segundo a
respectiva condição de saúde, sem descartar ninguém, convidando cada um a fazer
experiência de ternura, entrando na vida
dEle”, afirma o Papa, recordando que Jesus Cristo tem esses sentimentos porque
‘Ele próprio Se tornou frágil, experimentando o sofrimento humano e recebendo,
por sua vez, alívio do Pai’; e só quem passa
pessoalmente por esta experiência poderá
ser de conforto para o outro”.

E quando a medicina não tem mais o
que fazer pelo enfermo, Papa Francisco é
categórico ao afirmar que “a vida é sacra
e pertence a Deus” e “mesmo que o estado
da doença seja irreversível, seja prezada a
dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer
cedência a atos de natureza eutanásica, de
suicídio assistido ou supressão da vida”.
Para quem precisa de cura, tanto física
quanto mental, o Papa apresentou um
lugar/morada para se restabelecerem: a
Igreja que, segundo o Papa, “quer ser, cada
vez mais e melhor, a ‘estalagem’ do Bom
Samaritano que é Cristo (cf. Lc 10,34),
isto é, a casa onde podeis encontrar a sua
graça, que se expressa na familiaridade, no
acolhimento, no alívio. Nesta casa, podereis
encontrar pessoas que, tendo sido curadas
pela misericórdia de Deus na sua fragilidade,
saberão ajudar-vos a levar a cruz, fazendo,
das próprias feridas, frestas através das quais
divisar o horizonte para além da doença e
receber luz e ar para a vossa vida”.
Finalizou a mensagem, agradecendo aos
voluntários “que se colocam ao serviço dos
doentes, procurando, em não poucos casos,
suprir carências estruturais e refletindo, com
gestos de ternura e proximidade, a imagem
de Cristo Bom Samaritano”.

Fonte: www.vaticannews.va

Leia na íntegra: Mensagem pelo
28º Dia Mundial do Enfermo

Fonte: catolicismo.com.br
Por Fernanda Luiz - Equipe de Redação JCS

Imagem de www.osaopaulo.org.br

DESENTUPIDORA
OLIVEIRA TOLEDO
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Para onde vai
a juventude?

Coronel João Manoel, 439
Centro, Bebedouro, SP
17 3313 1705
17 99141 0252

LITURGIA E VIDA | Fevereiro - 2020

Quaresma:

Sem caridade, a penitência
e o jejum seriam inúteis.

D

urante muitos anos, a Igreja mais
falou aos jovens e dos jovens do que
os ouviu ou os deixou falar. Por anos, o
jovem foi um personagem “silencioso”
em nossas comunidades. Por outro lado,
a sociedade se adiantou quanto ao protagonismo da juventude. Vale recordar que
a partir da segunda metade do século XX,
com a explosão da mídia, do cinema, do
rádio, computador, internet..., esse século
deu voz aos jovens. Eles estão por aí, nos
novos areópagos, no novo continente
digital, falando, dizendo, comunicando
como veem o mundo, a vida e a Igreja.
“O mundo, que por milênios falou sobre os
jovens e aos jovens, agora ouvia os jovens
falarem sobre si mesmos a outros jovens¹”.
E essa maciça presença dos jovens nessas
novas mídias nos faz perceber que ao
responder à pergunta: “Onde está o teu
irmão?” (Gn 4,9) – ou seja, onde está a
juventude? – nossa resposta parece ser:
Está em todos os lugares, mas não aqui.
Essa ausência desfigura a Igreja, deixando-a monótona, envelhecida. Por que
isso ocorre? A resposta tem diversas
variáveis. Mas não será sua ausência uma
oportunidade de encontro, de revisão, de
alerta? Não terão os jovens se cansado
de nós? Não teriam esperado por anos
até que fossem ouvidos, valorizados
em nossas comunidades eclesiais? Não
teriam se cansado de tanto pedir espaço
nas comunidades e este ser negado?
Bom, o sínodo nos deu uma resposta:
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“(...) um número considerável de jovens
pelas mais diferentes razões, nada pede à
Igreja, porque não a considera significativa
para sua existência. Alguns, além disso,
pedem expressamente para serem deixados
em paz, pois percebem sua presença como
cansativa e até irritante²”. O que isso tem
a nos dizer? Incomoda-nos? Desafia-nos?
Ainda não aprendemos a ouvi-los. Ainda
somos lentos para entender o que os jovens
querem nos dizer, mesmo em sua ausência.
Não são poucos os que entre nós se revelam apressados em julgar, taxar, delimitar.
Queremos enquadrá-los em nossos moldes,
cerceá-los em suas escolhas e não permitimos que também eles expressem o que
esperam de nós. Talvez por isso não lhes
permitimos ter voz. Pois o que sua voz teria
a dizer sobre nossas liturgias, nossas procissões? Não será sua ausência uma “denúncia
profética” de ritos há muito mecanizados
e esvaziados? Não será sua ausência “um
convite profético” a sermos uma Igreja mais

samaritana e menos legalista? Não será sua
ausência o espelho que demonstra não
passarmos de meros “sepulcros caiados”
(Mt 23,27), e nossa hipocrisia entre o que
anunciamos e o que vivemos é por eles
percebida e lançada em nossas caras?
“Para (a Igreja) ser credível diante dos jovens, às vezes precisa recuperar a humildade
e simplesmente ouvir, reconhecer no que os
outros dizem alguma luz que a ajude a
descobrir melhor o Evangelho. Uma Igreja
na defensiva, que perde a humildade, que
deixa de escutar, que não permite que a questionem, perde a juventude e se transforma
em um museu³ ”.
Para onde vai a juventude?
Fontes: Juventude: Crises,
Cruzes e Luzes, Pe. Zezinho1;
XV Assembleia Ordinária
do Sínodo dos Bispos2;
Christus Vivit: Para os jovens e para todo
povo de Deus, Papa Francisco3.
Oscar Alves da Silva Jr.
Membro das Comissões Diocesanas
para a Liturgia e para a Juventude

A

Quaresma começa na Quarta-feira de
Cinzas, 26 de fevereiro. São 40 dias
propícios para fazermos uma renovação
espiritual, com oração, jejum e caridade.
Em seu artigo “Como viver bem a
Quaresma”, Prof. Felipe Aquino (blog.
cancaonova.com) nos ensina que esse
tempo da Igreja é “para se meditar profundamente a Bíblia, especialmente os
Evangelhos, a vida dos Santos, viver um
pouco de mortificação (cortar um doce,
deixar a bebida, cigarro, passeios, churrascos, a TV, alguma diversão etc.) com
a intenção de fortalecer o espírito para
que possa vencer as fraquezas da carne”.
É muito importante fazermos penitência
e jejum na Quaresma, para nos aproximarmos mais de Deus. Mas essas ações
só têm sentido com a prática da caridade. Uma atitude muito propícia para se

iniciar na Quaresma, e que poderia virar
rotina para cada um de nós, são as obras
de misericórdia que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, “são aquelas com
que se socorre o nosso próximo nas suas
necessidades corporais ou espirituais”. As
obras de misericórdia corporais são 7:
1ª - Dar de comer a quem tem fome; 2ª Dar de beber a quem tem sede; 3ª - Vestir
os nus; 4ª - Dar pousada aos peregrinos;
5ª - Assistir aos enfermos; 6ª - Visitar
os presos; e 7ª - Enterrar os mortos.
Também são 7 as obras de misericórdia espirituais: 1ª - Dar bom conselho;
2ª - Ensinar os ignorantes; 3ª - Corrigir
os que erram; 4ª - Consolar os aflitos;
5ª - Perdoar as injúrias; 6ª - Sofrer com
paciência as fraquezas do nosso próximo;
e 7ª - Rogar a Deus por vivos e defuntos.
Outra prática interessante que pode nos

ajudar a melhor viver o tempo da Quaresma, que engloba oração, leituras bíblicas,
jejum e caridade, é o livro “40 dias de
Oração e Libertação”, da Irmã Zélia. O
livro nos traz, diariamente, a meditação
da Palavra, oração e versículos bíblicos para
orar e repetir várias vezes ao dia, jejum (que
contempla atos de caridade) e oração final.
Que este tempo da Quaresma possa,
através da oração, do jejum e da caridade,
modificar nosso coração. Que, ao jejuar,
façamos o que o Senhor nos ensinou:
“Quando jejuardes, não tomeis um ar
triste como os hipócritas, que mostram
um semblante abatido para manifestar
aos homens que jejuam. Em verdade eu
vos digo: já receberam sua recompensa”
(Mateus 6,16).
Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS

Campanha da Fraternidade 2020
pede um olhar atento à vida!
Tema: “Fraternidade e vida: dom e compromisso”
Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 3-34)

O

lançamento da CF 2020 será dia 26
de fevereiro, quarta-feira de cinzas e
primeiro dia da Quaresma. Com o tema
“Fraternidade e vida: dom e compromisso” e lema “Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele” (Lc 10,3-34), ela nos convida,
por meio de seu texto base, a olhar de
modo mais atento e detalhado para a vida.
Ver, sentir, compaixão e cuidar são os
verbos de ação que irão conduzir o tempo quaresmal. “Não se pode viver a vida
passando ao largo das dores dos irmãos
e irmãs”, diz um trecho do texto base.
Desta forma, somos chamados a pensar
se estamos tendo com o nosso próximo
compaixão e cuidado, principalmente em
relação às suas dores. Infelizmente, o que
vemos hoje é uma proliferação, nas mídias
sociais, de vídeos e fotos de acidentes, de
pessoas mortas, ou seja, diferentemente
do Bom Samaritano, que parou à beira do
caminho para cuidar das feridas do outro,
as pessoas continuam parando à beira do
caminho, mas interessadas em divulgar,
em primeira mão, a má notícia. Tiram
fotos, filmam e divulgam nas mídias;
outras tantas compartilham ali a dor do
outro, não se importando se aquela pessoa
tem família, esposa, filhos...
Abaixo estão alguns pontos da entrevista
que o site A12.com fez com o Secretário
Executivo de Campanhas da Conferência

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
Padre Patriky Samuel Batista, para melhor
entendermos o tema, o lema e as pecularidades que contribuíram para que os bispos
do Brasil fossem motivados e escolhessem o
tema deste ano e o que os motivou a trazer
como capa a imagem de Santa Dulce dos
Pobres, canonizada pelo Papa Francisco
em outubro do ano passado:
Sobre o tema
“Para lançar um olhar mais detalhado sobre
a vida, temos a inspiração bíblica do Bom

Samaritano. Ele foi capaz de interromper
sua rotina, adiar seus compromissos para
cuidar da vida que estava abandonada à
beira do caminho. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Eis a inspiração para
vivermos o tempo quaresmal.
Coração que se converte é coração disposto
a cuidar da vida em todas as suas formas e
expressões, desde a concepção, passando pelo
término natural, rumo à plenitude.
Creio que a feliz escolha desse tema
ajudará cada fiel e cada uma de nossas
comunidades a redescobrir o valor e a
beleza da vida. Não somente redescobrir,
mas reencontrar os caminhos que revelam o sentido da vida – Vida que é um
intercâmbio de cuidados; Vida que é Dom;
Vida que é o próprio Cristo; Vida que grita
hoje por sobrevivência.”
Evangelizar = cuidado com a vida

“Evangelizar é cuidar! Um cuidado que
brota da experiência pessoal e comunitária
que fazemos com o Ressuscitado – Aquele
que, vencedor da morte, nos chama a ser
sal da terra e luz do mundo. Compreendendo o anúncio do Evangelho como
cuidado, anunciamos com o nosso testemunho de vida o amor de Cristo que gera,
continuamente, vida nova. Evangelizar
é cooperar com Aquele que diz: ‘Eu vim
para que todos tenham vida e vida em

Ar-condicionado e Refrigeração

(17) 3342 9005 – (17) 3044 2024
Rua Amazonas,1.310 – Vila Elizabeth
friotecbebedouro@gmail.com
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plenitude’. Sobre a persistência de vários
aspectos que ainda hoje nos desafiam,
penso que há uma série de fatores que
contribuem para isso: desde as opções econômicas e sociais que os governos fazem,
passando pela indiferença que reina entre
as pessoas, chegando até a forma com a
qual vivemos a fé cristã. Não basta sermos
simplesmente especialistas em diagnósticos
ou em apontar caminhos de superação, se
não somos capazes de trilhar esse caminho.
Como o Bom Samaritano, precisamos
colocar nossa vida à disposição do outro:
ver, aproximar-se, cuidar! Um cuidado
que vai além dos necessários primeiros
socorros; um cuidar que supõe acompanhar as situações, ir às causas. Tudo isso
só terá sentido se, partindo de Cristo,
nossa motivação for a interpelação que o
Evangelho nos faz: servirmos Aquele que é
o Senhor da vida. Enquanto houver alguma situação de descuido e indiferença em
relação a vida, não poderemos descansar.

Santa Dulce dos pobres: a boa
samaritana
“No fim de junho, em reunião com o
Secretário Geral da CNBB, Dom Joel
Portela, estávamos uma equipe a pensar na identidade visual da CF 2020.
Pensamos: quem seria o ícone do Bom
Samaritano para os dias atuais? Vários
nomes surgiram, na sua maioria, mulheres
dedicadas ao serviço do próximo. Quando
Dom Joel mencionou Ir. Dulce a acolhida
foi unanime. Isso antes mesmo de sair a
data da canonização. Em Santa Dulce dos
Pobres, ícone da compaixão e do cuidado,
contemplamos o que o amor é capaz de
fazer. A ousadia do amor que cuida nos
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recorda que vida doada é vida santificada.
Sem sombras de dúvidas, uma inspiração
que ajudará muitas pessoas a darem um
passo novo. Passos em sintonia com Aquele
que cuida de nós (cf. 1Pd 5,7).”

Oração da
CF 2020

Ações concretas para melhor
viver a CF
“Abrir a Palavra de Deus e com ela viver
comprometido. Somos cristãos! Vivemos à
Luz da Palavra que converte os corações e
transforma a realidade. Costumo dizer que
as mudanças que esperamos acontecer no
mundo começarão a ser realidade quando
começarem a se concretizar em nós. O que
eu faço faz o mundo acontecer.
Talvez uma grande contribuição da CF
2020 seja cultivar a ousadia de, neste
mundo tão acelerado e indiferente, interrompermos nossa rotina, fazermos uma
pausa para rever nossas opções de vida e
começarmos, sem demora, a cuidar uns
dos outros. Esse cuidado supõe qualidade
de nossa presença, olho no olho, mão na
mão, corações compadecidos. A vida é um
intercâmbio de cuidados.
No texto base, sobretudo na última parte,
temos uma série de iniciativas para inspirar nossa ação em cada comunidade
eclesial missionária. Muito mais ainda poderá ser feito, mas aquilo que realizarmos
há de produzir frutos se, motivados pela
fé no Cristo Ressuscitado, iniciarmos um
processo de construção de uma nova identidade, na qual a capacidade de cuidar
seja um estilo de vida. Ver, compadecer-se
e cuidar: sinais de uma vida Samaritana.”

Deus, nosso Pai, fonte da vida e
princípio do bem viver, criastes
o ser humano e lhe confiastes o
mundo como um jardim a ser
cultivado com amor.
Dai-nos um coração acolhedor
para assumir a vida como dom e
compromisso.
Abri nossos olhos para ver as
necessidades dos nossos irmãos e
irmãs, sobretudo dos mais pobres
e marginalizados.
Ensinai-nos a sentir verdadeira
compaixão expressa no cuidado
fraterno, próprio de quem
reconhece no próximo o rosto do
vosso Filho.
Inspirai-nos palavras e ações para
sermos construtores de uma nova
sociedade, reconciliada no amor.
Dai-nos a graça de vivermos
em comunidades eclesiais
missionárias, que, compadecidas,
vejam, se aproximem e cuidem
daqueles que sofrem,
a exemplo de Maria, a Senhora
da Conceição Aparecida, e de
Santa Dulce dos Pobres, Anjo
Bom do Brasil.
Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida.
Amém!

Fonte: a12.com e portalkairos.org
Por Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS

“

“
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Há 15 anos
vivendo sob
a força do
Carisma:

“Apresentar Jesus como
único Caminho Seguro,
fonte de Vida e Salvação”

“

Fortalecidos e iluminados pelo
Carisma de Fundação, empenhamo-nos em apresentar ao
mundo nossa total confiança
em Jesus Ressuscitado e Sua face
misericordiosa, através dos programas de rádio, revista, encontros,
formações, momentos de espiritualidade, retiros, noites de louvor,
celebrações, atendimentos pessoais
e onde formos convidados a estar.

Representações da Comunidade JCS: A Palavra de Deus que norteia o carisma Jesus
Caminho Seguro é a dos Díscipulos de Emaús: “Reconhecer Jesus no partir do pão e
colocar-se a Caminho” (Lc 24, 35)”
Já a cruz que os membros usam é o sinal de pertença a Deus e compromisso com a Igreja.

“

D

esde o seu início, em 24 de outubro
de 1994, nossa Comunidade está a
serviço da evangelização, da formação de
homens novos para a construção de um
mundo novo e da salvação das almas.
No ano de 2004, depois de alguns encontros
e de ler vários Documentos da Igreja que
tratam da “vida fraterna”, decidimos dar
passos para a Vida Consagrada e Comunitária, e passarmos de uma de Obra de
Evangelização para uma Comunidade de
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missionários que se dedicam a evangelizar
através da consagração e entrega total de
vida. Fomos chamados a viver segundo a
força e graça do Carisma de Fundação, que
recebemos de Deus para exercer a evangelização dentro e fora da Comunidade.
A partir da consciência e da força desse
Carisma, houve verdadeira abertura para
uma nova realidade em nossas vidas, na
missão e na Comunidade. Assim sendo,
no dia 1º de fevereiro de 2005, eu e a
Sandra, pela graça de Deus, deixamos
nossas profissões, comércio e projetos
pessoais para assumirmos e estarmos na
então fundada Comunidade de Vida e
Aliança Jesus Caminho Seguro, totalmente disponíveis para “Apresentar Jesus
como único Caminho Seguro, fonte de
Vida e Salvação”, e nos comprometendo
com uma vida radical dedicada a Deus.
Neste mês, completamos 15 anos de vida
consagrada a Deus e à Igreja, servindo na
Comunidade de maneira permanente e
dando abertura para o ingresso de vocacionados, iniciando com eles um caminho
formativo, no desejo de despertar vocações leigas e sacerdotais comprometidas
com a Igreja e com a Comunidade.
Fortalecidos e iluminados por esse Carisma de Fundação, empenhamo-nos em
apresentar ao mundo nossa total confiança
em Jesus Ressuscitado e sua face misericordiosa, através dos programas de rádio,
revista, encontros, formações, momentos
de espiritualidade, retiros, noites de louvor, celebrações, atendimentos pessoais e
onde formos convidados a estar.
Retiro espiritual
Para a tomada de tais decisões, tanto por
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parte do vocacionado como da Comunidade, realizamos, nos dias 11 e 12 de
janeiro daquele ano, um retiro espiritual
para escutar Deus. Os instrumentos
usados por Ele foram os irmãos Silvio Sirineu Stumpf da Rosa e Maicon da Silva,
Consagrados Perpétuos da Comunidade
“Mar a Dentro”, da cidade de São Paulo,
que muito colaboraram para o êxito desse
encontro e de tais decisões. Que Deus os
abençoe e a todos de sua Comunidade!
Renovação anual dos
compromissos
Convido você a estar presente em nossa
Celebração Eucarística do dia 02 de fevereiro, às 8h, na Capela São José. Nessa
data, a Igreja celebra o “Dia da Apresentação de Jesus no Templo e o Dia da Vida
Consagrada”. Nessa Celebração, alguns
membros de nossa Comunidade se apresentarão diante do Sacerdote e do Altar
do Senhor para a renovação anual de seus
compromissos de consagração com Deus,
com a Igreja e com os irmãos. Outros
farão esse compromisso pela primeira
vez. Outros ainda se comprometerão a
dar continuidade à formação para uma
futura decisão.
Partilhando...!
Em nossa caminhada humana e cristã,
nos deparamos com decisões que precisam ser tomadas e que, na maioria das
vezes, não temos noção de sua importância. Tomamos muitas decisões, sem
perceber a ação de Deus. Chegamos a
pensar que acertamos as escolhas sozinhos. Não percebemos que Deus usou
de pessoas e situações para mostrar o

Fevereiro

2ª parcela IPVA

melhor caminho para nosso futuro com
Ele. Dar um sentido para a vida e descobrir a vocação para a qual Deus nos
chama é a maior descoberta para a nossa
felicidade. Que maravilha saber e sentir
que somos amados por Deus e que Ele
confia a nós um plano. Ele mesmo nos
escolhe e nos revela, gradativamente, o
que tem reservado para cada um.
Vocacional
Para fazer uma experiência com o Senhor
e descobrir Seu plano de amor para sua
vida, convido você a se inscrever em
nossos Encontros Vocacionais de 2020.
Se sentir que dentro de si existe um chamado a ser respondido, você não pode
faltar, pois os Encontros têm como objetivo levar os participantes a iniciar um
processo de discernimento vocacional e
a conhecer melhor a Comunidade.
Faça sua inscrição na Livraria Jesus Caminho Seguro ou pelo nosso site: www.
caminhoseguro.com
Reze por nós!
Finalizando, peço suas orações e bênçãos de Deus sobre todos nós, para que,
sempre conduzidos pelo Espírito Santo,
possamos fazer a evangelização acontecer, promover a experiência pessoal com
Deus, a conversão, a salvação de muitas
almas, com um verdadeiro testemunho
de santidade e fidelidade a Deus e à missão que Ele nos confiou.

Zezinho
Fundador Com. Vida e Aliança JCS
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Volume III

7 – O livro da vida dos santos

Assuma esse desafio
conosco!

E

m agosto de 2019, iniciamos a campanha “De coração pela evangelização”.
No momento de sua contribuição mensal,
faça ALGO MAIS pela evangelização,
acrescentando qualquer valor, a partir
de R$ 10,00 (20, 30…), ou seja, a quantia
que seu coração desejar.
Todos podem participar da campanha:
quem já é sócio e também o novo sócio.
Desta forma, se os sócios e os novos sócios assumirem conosco a campanha de
“Coração pela evangelização”, aos poucos
poderemos deixar de realizar eventos extras para o fechamento da campanha, pois
conseguiremos evangelizar 100% somente
com as contribuições dos sócios, do Bazar
da Proviência e do Bazar de Comestíveis.
É isso mesmo, a Comunidade necessita
de seu algo mais para continuar sendo
instrumento de Deus, colaborando com
Ele para que aconteçam novas conversões
e mais almas sejam salvas. Assim, o nome
de Jesus será cada vez mais conhecido,
amado e proclamado.

Depósito ou transferência bancária
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Reflexões Duras e Maduras

De coração pela
evangelização

Outras formas
de colaborar
com a gente:
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(001) | Ag. 054-x
CC. 3733-8

(104) | Ag. 291
CP. 56-0 | OP. 022

(237) | Ag. 0379-4
CC. 60.320-1

(756) | Ag. 3188
CC. 17328-2

(748) | Ag. 0715
CC. 94177-8

Estudo:
O livro que traz o Santo de Cada Dia deve
ser um daqueles quatro de cabeceira do
cristão. São Francisco de Sales nos deixou
esta resposta: “O que são as vidas dos santos senão o Evangelho posto em prática?”. E
eis o testemunho de um cristão de nossos
dias, Charles de Focauld: “Observemos
os santos, mas não fiquemos apenas na
admiração deles, procuremos, isto sim,
contemplar com eles Aquele que é Jesus,
que preencheu suas vidas”.
Os santos, seres humanos como nós,
entraram em cheio no Plano Divino,
assimilando a santidade de Jesus, pois
Deus criou o homem para que fosse santo
em Jesus (Ef 1,3), tal como nos recorda
a Igreja, no Capítulo V da Constituição
Dogmática, do Vaticano II: Igreja, luz
dos povos (L.G.)
O compromisso cristão de sermos santos
nos aflora no sacramento do Batismo. Assim o cristão, chamado à santidade pelo
seguimento fiel de Jesus, quando entra
na comunhão vital com Ele (Jo 15,1-8),
prolonga a santidade da humanidade de
Cristo, porque “só Ele é Santo”.
Um espaço favorável para apresentar os
modelos de seguimento, através da vida
dos santos, é a Catequese, nas fases da
adolescência e juventude, pois os heróis
registrados na história exercem forte impacto no jovem sonhador e idealista. Nada
de fantasias religiosas, milagres lendários
e nem a procura de milagres ou graças em
proveito próprio para sucessos fáceis na

“Em todos (os santos), sempre encontramos modelos para a nossa condição”

vida, tal como nas devoções populares,
quando, infelizmente, os santos são procurados com barganhas de velas e novenas.
Reflexão:
Você que vai me acompanhando através
das REFLEXÕES e, assim, vai completando sua formação cristã, não sendo apenas
um leitor curioso de novidades, a esta
altura já deve ter compreendido a minha
verdadeira e única intenção: “ajudar a purificar e bem encaminhar a religiosidade,
colaborando com o desejo do Papa por
um cristianismo autêntico, que é de sério
compromisso com fé/testemunho e zelo
apostólico”. Após o estudo deste tema,
você já viu como este cristianismo que
pretendo lhe passar é único e possível,
pois o número de santos é incalculável.
E aquela visão do Apocalipse (cap. 7, 13...)?
Em nossos dias, o Papa nos apresentou

mais de mil exemplos, que não só devem
ser admirados, mas imitados.
Eu, por parte de minha família, fui inclinado a admirar a vida dos santos. Eles
são os grandes heróis em todas as fases da
sociedade, da vida humana e consequentes
profissões. Em todos, sempre encontramos
modelos para a nossa condição.
Os santos assimilaram o Evangelho e
sua condição de vida. Hoje, o mundão
admira artistas de TV, de Futebol e deixa
os santos de lado. Mas que “personagens
fantásticos”, de ilusão, formam a juventude? Para onde vai a sociedade de hoje?
Não é difícil responder e acertar, pelo que
temos vivido em nossos dias!
Não estraguemos nosso presente e nem
nosso futuro!
Monsenhor José Figuls
Fonte: livro – Reflexões Duras
e Maduras Vol. III
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“Minha filha, tem paciência,
agora será por pouco”
(Diário 857)

Q

ueridos devotos e apóstolos da
Divina Misericórdia, a paz! É com
muita confiança que vamos prosseguir
nosso caminhar em direção a Jesus Misericordioso, contando com a ajuda de sua
secretária, Santa Faustina.
Assim como Jesus formou Santa Faustina
na missão a ela confiada, hoje Jesus quer
formar cada um de nós para cumprirmos
a missão que Ele nos confiou: divulgar a
Divina Misericórdia para o mundo inteiro.
“Jesus me respondeu: ‘Quero que sejas exercitada no combate como um cavaleiro que,
por entre o estrondo dos disparos, sabe
dar ordens aos outros. Assim, também
tu, Minha filha, deves saber dominar-te
no meio das maiores dificuldades, e nada
deve-te afastar de Mim, nem sequer as
tuas quedas’” (Diário 1823).
Muitas vezes, o mundo em que estamos vivendo quer colocar sobre nós o desânimo,
a tristeza e até a dúvida de que podemos
continuar anunciando a Misericórdia de
Jesus. Isso por causa de todas as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia.
Assim como disse à Santa Faustina, o
Senhor olha para cada um de nós e diz:
‘“Minha(meu) filha(o), tem paciência,
agora será por pouco”. Esse olhar profundo e essas palavras introduziram em
minha alma força, vigor, coragem e uma
extraordinária confiança de que cumprirei
tudo o que me é exigido, apesar das enormes
dificuldades. E tenho essa estranha convicção
de que o Senhor está comigo e com Ele tudo

posso. Não me importo com todos os poderes
do Mundo e de todo o Inferno; tudo tem que
desabar diante do poder do Seu Nome. Deposito tudo em Vossas mãos, ó meu Senhor
e meu Deus. Único Guia da minha alma,
guiai-me de acordo com os Vossos eternos
desígnios” (Diário 857).
Amados irmãos, uma arma poderosa que
temos para vencer é o poder do Nome de
Jesus, que não pode ser pronunciado em
vão, mas tomando posse de que esse nome
significa “Deus Salva”. Temos que tê-Lo
como único Senhor e Salvador de nossa
vida. E como nos ensina Santa Faustina:
ao Poder deste Nome, tudo o que está em

Rua General Osório, 293
Bebedouro, SP

nós, ao nosso redor e no mundo inteiro,
que não é de Deus, tem que desabar.
Que possamos invocar o Santo Nome de
Jesus diante do pecado, das tentações, dos
vícios e das doenças, porque a Palavra de
Deus, em Romanos 10,13, nos confirma:
“Todo aquele que invocar o Nome do
Senhor será Salvo”.
Não foi por acaso que na Imagem de Jesus
misericordioso, Ele pediu que escrevesse
Seu Nome, para proclamá-Lo em todos os
momentos e declarar nossa confiança nEle.
Jesus, eu confio em Vós!
Tânia Bution
Paróquia Nossa Senhora Aparecida
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Inicia neste mês o Curso Diocesano
de Teologia para Leigos
Matrículas podem ser feitas na aula inaugural, dia 15, nos
três polos: Bebedouro, Taquaritinga e Jaboticabal

A

Diocese de Jaboticabal, através
da Comissão Para Formação do
Discípulo Missionário, presidida por
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, bispo
diocesano, tendo como base as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora do
Brasil e o Plano de Pastoral Diocesano,
assumiu o compromisso de oferecer a
seus diocesanos uma formação que os
leve a compreender melhor as razões
da fé católica. Implementou também,
no ano de 2019, o “Curso de Teologia
para Leigos”, distribuído em três polos e
organizado em três módulos, tendo cada
módulo a duração de dois semestres.
Para este ano, a aula inaugural está prevista
para o dia 15 deste mês, a partir das 13h30
até às 17h30 em cada um dos polos. Estão
programados dez sábados intercalados,
totalizando 40 horas por semestre letivo e
240 horas de formação permanente.
O curso está estruturado por módulos,
portanto, os interessados poderão se
matricular na aula inaugural em cada
um dos polos e cursar os módulos, independentemente de sua sequência. O
curso tem o valor simbólico de R$ 100.
No momento da matrícula, serão recolhidos R$ 50, e no segundo semestre, em
agosto, mais R$ 50. Ao concluir os três
módulos, será emitido o certificado de
conclusão, que deverá ser reconhecido

(17)

pela UNISAL (Centro Universitário
Salesiano de São Paulo).
Com a finalidade de oferecer um conhecimento básico de teologia, de forma simples
e objetiva, a Matriz Curricular do Curso
de Teologia para Leigos está estruturada.
Que toda Igreja Particular de Jaboticabal,
confiada à Senhora do Carmo, esteja em

3342.3668 / 3345.5348

scainseto@scainseto.com.br
Rua Itália,33 - Jd. Talarico

Não deixe o CUPIM
tomar conta
de sua casa.

Descupinação

Acerte o alvo!
Somos especialistas em Controle de Pragas

oração e comunhão na construção de
uma Igreja em missão.
Lembrando o Papa Francisco: “Sem comunhão e sem compaixão, constantemente
alimentada pela oração, a teologia não só
perde a alma, mas perde a inteligência”.
Prof. Me. Sérgio Donizeti Mariotini
Responsável pelo Pólo 3 – Bebedouro
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POLO 1

POLO 2

POLO 3

DIAS PREVISTOS

Jaboticabal

Taquaritinga

Bebedouro

15 de Fevereiro
Aula inaugural

Auditório do Seminário
Diocesano

Salão Paroquial
“Jesus Mestre”

Salão Paroquial da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida

Março: 07 e 21

Rua Manoel Esbaile, 51
Jardim Itália

Paróquia São Sebastião
Rua da República, 139
Centro

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 1077
Centro

Abril: 04 e 18
Maio: 02, 16 e 30
Junho: 13 e 27

MÓDULOS

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

01

Antigo Testamento
INTRODUÇÃO À TEOLOGIA I /
INTRODUÇÃO À SAGRADA ESCRITURA
/ PENTATEUCO / LIVROS HISTÓRICOS
/ LIVROS SAPIENCIAIS e PROFETAS
(MAIORES e MENORES).

Novo Testamento
EVANGELHOS SINÓTICOS / LITERATURA
JOANINA / ATOS DOS APÓSTOLOS /
EPÍSTOLAS PAULINAS / EPÍSTOLAS
CATÓLICAS e APOCALIPSE

02

Teologia Sistemática
INTRODUÇÃO À TEOLOGIA II / CRIAÇÃO
/ PECADO E GRAÇA / CRISTOLOGIA
/ DEUS UNO E TRINO / MARIOLOGIA
E TEOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
(PNEUMATOLOGIA).

Sacramentos, Eclesiologia e Liturgia
SACRAMENTOS DO BATISMO,
CONFIRMAÇÃO e EUCARISTIA
/ SACRAMENTO DA ORDEM e
MATRIMÔNIO / SACRAMENTO DA
PENITÊNCIA e UNÇÃO / LITURGIA /
ECLESIOLOGIA e ESCATOLOGIA.

03

Moral e História da Igreja
PATRÍSTICA / MORALIDADE CRISTÃ,
FAMÍLIA E SEXUALIDADE / BIOÉTICA
/ DOUTRINA E TEOLOGIA SOCIAL DA
IGREJA / HISTÓRIA DA IGREJA ANTIGA
E MEDIEVAL e HISTÓRIA DA IGREJA
MODERNA E CONTEMPORÂNEA.

Prática Pastoral da Igreja
TEOLOGIA PASTORAL / CATEQUESE
CATECUMENAL / TEOLOGIA
ESPIRITUAL (ESPIRITUALIDADE) /
DIREITO CANÔNICO / ECUMENISMO e
DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO / HISTÓRIA
DOS CONCÍLIOS e DOCUMENTOS
CONTEMPORÂNEOS DA IGREJA.
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Fidelidade premiada
Agradecemos aos sócios que durante todo
2019 foram fiéis na evangelização da Comunidade Jesus Caminho Seguro. No dia
28 de dezembro, após a Santa Missa, Amelia
Bossolani Sanches foi sorteada e recebeu
das mãos do fundador, Zezinho, mil reais.

Pontualidade na evangelização
De abril a dezembro de 2019, os sócios que
pontualmente fizessem sua contribuição
concorreram a um prêmio mensal. Muitos foram os sócios que contribuiram. A
vocês, o nosso muito obrigado!
A sócia Ivonete Xavier foi a ganhadora do
prêmio de agosto, entregue em sua casa pelo
casal Josefa e Ângelo Crimberg, respectivamente, membro e amigo da Comunidade.

Angelo e Josefa também entregaram o prêmio
de dezembro à sócia Clara Monteiro Osório.

Solidariedade
O gesto concreto da festa de final de ano
entre membros, voluntários, vocacionados,
projeto Famílias Restauradas e amigos da
Comunidade foi a doação de um brinquedo
para menino ou menina. Esses brinquedos
foram doados no ínicio de janeiro para a
Pastoral da Criança da Paróquia São Judas
Tadeu, que os distribuirá entre os seus assistidos. Nesse dia, também foram entregues
pela Comunidade Jesus Caminho Seguro
produtos alimentícios que serão utilizados
na confecção das cestas básicas dos assistidos da São Judas Tadeu.

1º Encontro Internacional das
comunidades carismáticas
Sediada no Brasil, de 15 a 17/01, contou
com as presenças do Cardeal Kevin Farrel, Prefeito do Dicastério para os Leigos,
a Família e a Vida; e, Jean-Luc Moens,
Moderador do Serviço Internacional de
Comunhão para a Renovação Carismática Católica – CHARIS, além de outros
consagrados palestrantes.
Gabriella Dias, responsável pelo CHARIS
na América do Sul, conta que esta foi a
primeira vez, de modo oficial, em que as
Comunidades Novas se reuniram após a
instituição do CHARIS, com o objetivo de
ouvir o que o Papa tem a dizer sobre assuntos importantes para nossa caminhada
como evangelização dos jovens e vocação.

Farmácia Popular

74 Anos de Tradição
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Viva o rádio!
Olá, pequeninos!
No dia 13 de fevereiro, comemoramos o
Dia Mundial do Rádio, invenção do italiano
Guglielmo Marconi. Esta inveção mudou e
revolucionou a vida de milhares de pessoas.
O rádio, desde o início, transmitia informação, lazer, entretenimento, cultura e notícias.
Ele tinha a função que hoje tem a TV (criada
somente em 1925), de reunir as pessoas para
acompanhar as notícias.
A tecnologia fez com que o homem
levasse o rádio para onde ele fosse, ou
seja, no celular e outros aparelhos digitais
e também no veículo. Desta forma, muitas pessoas trabalham, viajam e passeiam
ouvindo o rádio.

20 anos de qualidade em sorvetes
Av. Eliseo de Oliveira nº 1900 - Vila Alto do Sumaré

Atividade
Resolva a cruzadinha:
Coloque o nome dos meios de comunicação
dos desenhos. O que você não conhecer,
pergunte ao papai ou à mamãe.

Dra. Margareth Kath Lucca
CRM 60537

Dra. Vania Alves Moreira de Arruda
CRM 31544

Fone – 17 3343 7335
Avenida Raul Furquim, 1857 (esquina com Av. Oswaldo Perrone)
Bebedouro SP

Respostas:
Telefone, Televisão, Rádio,
Telegrama, Carta, Jornal.

