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Mãe x Missão
D
eus, ao assumir a humanidade no seio virginal de Maria,
quis nascer numa família onde
existisse plena harmonia no amor
e na partilha entre pai, mãe e filho.
Embora a concepção de Jesus
tenha sido miraculosa, José
e Maria exerceram, digna e
eficientemente, a missão a eles
confiada. O companheirismo,
o respeito mútuo, o carinho, o
diálogo e a paz eram constantes
entre eles. José, como chefe de
família exemplar, não só provia as necessidades materiais,
mas exercia sua função de
forma responsável e coerente,
no fiel cumprimento de seu
dever. Maria, escolhida desde
toda eternidade para trazer ao
mundo o Salvador dos homens,
honrou de forma plena o seu
“sim”, vivendo santamente sua
maternidade e orientando Jesus
segundo os critérios de Deus.
A Família de Nazaré é modelo
para todos nós, que desejamos
um lar onde reinem a harmonia, o respeito, o perdão e a paz.
Com ela podemos aprender o
sentido cristão de família segundo o sonho de Deus. Para
isso, é preciso ter por alicerce
e garantia os ensinamentos
de Cristo, pois Ele nos indica
o caminho a seguir e nos dá

sabedoria para que tenhamos
o discernimento entre o bem
e o mal, entre o que é certo e o
que deve ser evitado.
Como nos descreve a matéria de
Capa desta revista, a jovem de Nazaré é testemunha de que os nossos
projetos de vida nem sempre são os
que Deus sonhou para nós. Porém,
mesmo sendo inexperiente, Maria
acreditou no plano de Deus. Ela
recebeu muitos obstáculos junto
com o seu “sim”, mas os enfrentou
com oração e entrega.
A maternidade, assim como
foi para Maria, é uma missão
árdua, muitas vezes difícil,
sofrida, cheia de sonhos, de
alegrias, de altos e baixos... E
ela é o nosso exemplo de fortaleza, pois mesmo diante do
sofrimento permaneceu fiel,
porque a sua confiança estava
depositada em Deus.
Que todas as mães se fortaleçam, procurando abrigo,
proteção e consolo no Imaculado Coração de Nossa Senhora.
Com fé, com humildade, esperança e fidelidade à nossa
missão aqui na terra, podemos
preparar, também, a vida eterna
para os nossos filhos lá no Céu.
Um feliz dia para todas as mães!
Maria de Lourdes Taube Conceição
Equipe de Redação JCS
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Mãe, você é
uma flor!

Se tem uma pessoa em
nossa vida para a qual sempre
há um adjetivo novo essa
pesssoa chama-se MÃE. Quero
hoje compará-la a uma flor

C

“

erta vez, um jovem pai de família faleceu.
Deixou a esposa e duas crianças: um
menino de seis anos e uma menina de quatro.
A esposa, chamada Carolina, ficou preocupada: ‘Será que conseguirei transmitir a
eles o sentido da família? Será que, criando-os sem o pai, darei conta de manter o
lar e de lhes ensinar ética, valores morais,
fé e tudo o que precisam para a vida?’
O importante é tentar, pensou Carolina. E
ela se empenhou. Durante a semana, encontrava tempo para rever os deveres escolares
e discutir os desafios centrais de suas vidas
infantis. Nos fins de semanas, o programa
infalível era a santa Missa e a catequese.
Carolina achava importante mostrar
às crianças que elas têm um Pai muito
bondoso e sempre presente em suas vidas,
que é Deus. Assim se passaram dois anos.
Quando chegou o Dia das Mães, a escola
preparou uma homenagem a elas. Os filhos
de Carolina a convidaram. No auditório,
bem lá frente, havia uma mesa repleta
de vasinhos de flores. Cada criança devia
escolher um e dar à sua mãe. Eram begônias, margaridas, amor perfeito, violetas,
rosas... Quando seus filhos foram até a
mesa, Carolina ficou sonhando com um
dos vasos mais bonitos. Mas as crianças

pegaram um vaso que estava bem atrás.
A planta era murcha e nem flor tinha.
Abraçaram a mãe e lhe deram o presente.
Em casa, Carolina perguntou: ‘Por que, no
meio de tantas flores bonitas, vocês escolheram esta?’ Eles explicaram: ‘É porque
ela está precisando da senhora, mamãe!’
A mãe ficou muito feliz e emocionada. O
presente foi muito além daqueles vasos,
mesmo os mais bonitos. Aquele gesto
mostrou que as crianças acompanhavam
o seu esforço e entendiam a linguagem da
renúncia e do amor.”
Não existe fórmula para ser uma mãe
perfeita, mas existem um milhão de

fórmulas para ser uma boa mãe.
“Maria, rara flor de formosura, que as
graças mereceu do Criador, dai às nossas
almas, Virgem pura, mais virtudes, mais
beleza, mais amor.”

A você, que é
mãe, um feliz e
abençoado Dia
das Mães!
Pedro Luís Bution

Voluntário da Comunidade Jesus Caminho Seguro
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Não somos órfãos
“Temos uma Mãe que, aos pés da Cruz, nos dá à
luz, com o coração transpassado, naquele momento
com tanta dor” (Papa Francisco)

Q

ueridos irmãos, nos artigos desta
página, sempre começo dizendo a
vocês que somos “filhos da Virgem Maria”.
Quando rezava e meditava diante das propostas de direcionamento para escrever esta
matéria, eu pensava nos acontecimentos dos
últimos meses, nos diversos sentimentos e
pensamentos que trazemos dentro de nós,
na quantidade de informações que nos são
oferecidas e nas novidades vividas. Algumas
delas nos causaram tristeza, como não poder
ir à missa e celebrar em comunidade, não
receber Jesus Eucarístico nem entrar numa
igreja ou capela para ficar pertinho de Jesus,
fazendo nossas orações... Também sentimos
não poder chegar perto, abraçar e beijar os
que amamos, e pensar em quantas vezes
podíamos ter tido esses gestos e não tivemos.
Por outro lado, pensei nas novidades que
nos trouxeram felicidade, como nossas
casas sendo aquilo a que são chamadas
a ser: “igrejas domésticas”, “igrejas lar’; a
família reunida para a santa missa – experiência que acredito que a grande maioria
nunca tinha feito; a redescoberta do valor
da oração, do convívio, do diálogo, do
estar com os filhos, com os pais, com os
irmãos... E, diante de todos os acontecimentos e do que eles têm provocado em
nós, no meu coração vinha esta certeza:
“não somos órfãos”, “temos uma Mãe
que, aos pés da cruz, nos dá à luz, com o
coração transpassado, naquele momento

com tanta dor” (Papa Francisco).
E, como Mãe, ela vem ao nosso socorro,
como fez tempos atrás em Paris, aonde
o povo sofria com uma terrível doença e
milhares morriam todos os dias. Quando
a Medalha Milagrosa que Nossa Senhora
pediu a Catarina Labouré que mandasse
cunhar era distribuída aos doentes, nos
hospitais onde as Irmãs da Caridade
serviam, milagrosamente, eles ficavam
curados, e a fé quase extinta em muitos
corações foi sendo reanimada, e as pessoas se voltavam para Deus.
Também, quando Nossa Senhora apareceu na Polônia, em Czestochowa, em
1382, inúmeras graças foram atribuídas
à Virgem Maria, mais conhecida por “A
Senhora Negra”, por causa da fuligem
acumulada sobre a sua superfície, consequência de séculos de velas votivas
queimadas junto a ela. Por meio de
Nossa Senhora, em Czestochowa, doentes
foram curados, pessoas desesperadas
encontraram paz e consolação e muitas
outras graças foram alcançadas. Todos os
que recorriam a ela com confiança e amor
eram atendidos em suas necessidades.
Não somos órfãos, temos uma Mãe, a
Virgem Maria, que nos acolhe, nos abraça,
nos protege, nos ampara! Te amamos, Mãe!
Sandra Campanella

Cofundadora Com. de Vida e Aliança JCS

LITURGIA E VIDA | Maio - 2020

6

Ide e
evangelizai!

Jesus nos deixou Sua
Palavra e o Seu Advogado.
Agora, cabe a nós anunciar
na força do Espírito Santo

N

o quarto domingo de maio, a liturgia nos apresenta a Solenidade da
Ascenção do Senhor, ou seja, a subida
de Jesus glorioso ao céu.
Jesus ressuscita, mas fica ainda alguns
dias na terra, instruindo seus apóstolos.
Sua subida ao céu, na festa da Ascenção,
significa o fim de sua missão na terra e o
início da missão dos discípulos, pois eles
iriam dar continuidade a essa missão.
Jesus parte, mas não deixa seus discípulos
órfãos, sozinhos. Ele promete enviar o Espírito Santo para auxiliá-los na árdua tarefa
de levar a Boa Nova de Deus aos homens.
Solenidade de Pentecostes
Passados 50 dias depois da Páscoa e 10
dias da subida de Jesus aos céus, eis que
a promessa do Senhor acontece. Os discípulos, e também sua mãe Maria, estão
reunidos em comunidade. Jesus aparece
no meio deles, os saúda, desejando a paz
e sopra sobre eles o Espírito Santo.
Dias atuais
Há muitas semelhanças entre os discípulos de Jesus e cada um de nós,
principalmente quando o assunto é
evangelizar. Eles estiveram com Jesus,
foram instruídos a anunciar e saíram ao

encontro das pessoas que necessitavam
conhecer a Palavra de Deus.
Isso aconteceu há mais de dois mil anos,
no entanto, é mais atual do que imaginamos. O mesmo acontece conosco hoje.
Diariamente, somos instruídos pela Palavra de Deus e ganhamos ânimo e alento
através do Espírito Santo. Jesus não está
no meio de nós em carne e osso, mas está
em alma e divindade. Somos chamados
a recorrer sempre a Ele, tanto nos momentos mais difíceis e complicados da
nossa vida como nos momentos alegres.
E é também nosso dever agradecê-Lo por
não nos abandonar, pois Jesus sempre se
faz presente pela Eucaristia e pela ação
poderosa do Espírito Santo.
É esse Jesus vivo que somos chamados
a anunciar! Um exemplo muito forte
é a evangelização realizada através da
Comunidade Jesus Caminho Seguro.
Ela não é feita de porta em porta como
faziam os discípulos na época de Jesus,

mas chega até as pessoas através dos
meios de comunicação.
Você pode estar pensando: “mas o convite
para evangelizar é individual”, conforme
diz a escritura “Ide e fazei discípulos
meus todos os povos” (Mt 28,19). Sim,
somos chamados por Jesus a continuar a
missão dos discípulos, a evangelizar. Mas
podemos fazer isso de diversas formas,
e contribuir com a Comunidade é uma
delas, porque juntos, você e a Comunidade, podem fazer a Boa Nova chegar a
muitas pessoas. O que não podemos é
virar as costas ao chamado do Senhor,
como se não houvesse pessoas totalmente
necessitadas de Cristo.
Jesus veio à terra, deu a sua vida por nós,
instruiu-nos e nos deixou seu Advogado,
que é o Espírito Santo. A cada um só resta
dizer sim e salvar vidas para Deus.
Fernanda Luiz

Equipe Redação JCS
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“São José pediu que
eu tivesse incessante
devoção a Ele”
(Diário 1203)

e essa graça veio no sétimo dia da Novena,
para nos ensinar que Jesus é perfeito e faz
bem todas as coisas quando colocamos
nossa confiança em Sua Misericórdia.
Conversando com as Irmãs de Jesus
Misericordioso (Congregação que Jesus
pedia que Santa Faustina fundasse),
elas me ensinaram uma das orações que
rezam para pedir o auxílio e proteção
de São José: “Lembrai-Vos, ó puríssimo
esposo da Virgem Maria, meu doce protetor
São José, de que jamais se ouviu dizer que
alguém tivesse invocado a Vossa proteção e
implorado o Vosso Auxílio sem ter sido por
Vós consolado. Com esta confiança, venho à
Vossa presença e a Vós fervorosamente me
recomendo. Não desprezeis a minha súplica,
Pai nutrício do Redentor, mas dignai-Vos
acolhê-la piedosamente. Amém.”
Tânia Bution

Paróquia Nossa Senhora Aparecida / RCC

“Jesus,
eu confio
em Vós!

‘‘

A

mados devotos, apóstolos e divulgadores da Divina Misericórdia, a Paz!
Santa Faustina, através do seu Diário, nos
relata que São José a escolheu para ser seu
protetor e auxiliador em tudo relacionado
à Obra da Divina Misericórdia, que Jesus
havia pedido a ela.
“São José pediu que eu tivesse incessante
devoção a ele. Ele mesmo me disse que eu
rezasse diariamente três orações e uma
vez o ‘Lembrai-vos’. Olhava com muita
bondade e me fez conhecer o quanto é
favorável a esta Obra. Prometeu-me a sua
especial ajuda e proteção. Todos os dias,
rezo as orações recomendadas e sinto a
sua especial proteção” (Diário 1203).
Para que a Divina Misericórdia seja glorificada, quero testemunhar uma graça
alcançada e agradecer a ajuda de São José:
Eu e Pedro Luís, meu esposo, sempre fomos
devotos de São José. Todos os dias declaramos que nossa família pertence à Família
de Nazaré: Jesus, Nossa Senhora e São José.
Este ano, Pedro e eu fizemos a Novena
de São José junto com o Terço da Misericórdia, às três horas da tarde. Colocamos
nosso filho João Pedro e sua necessidade
de um emprego. No sétimo dia da Novena, ele começou a trabalhar com carteira
assinada, e está muito feliz.
O número sete na Bíblia significa perfeição,

DESENTUPIDORA
OLIVEIRA TOLEDO
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marquesrossi1@hotmail.com
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“Maria, nós nos entregamos a Ti”
(Papa Francisco)

A

Igreja do mundo todo, para combater
a proliferação do Covide 19, deixou
de receber fiéis para as celebrações diárias,
que agora estão sendo realizadas online.
O Papa Francisco, em uma de suas videomensagens, confiou todos nós à Virgem
Milagrosa do Santuário de “Castel di Leva”,
pedindo-lhe proteção neste momento de
emergência da saúde. O Papa vê este ato
como sinal de salvação e esperança.
Oração do Papa
“Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso

caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde
dos Enfermos, que na Cruz foste associada
à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé.
Tu, Salvação do povo romano, sabes do
que precisamos e temos a certeza de que
garantirás, como em Caná da Galileia,
que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação.
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos
conformarmos com a vontade do Pai e a
fazer o que Jesus nos disser. Ele, que tomou
sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre

si nossas dores para nos levar, através da
cruz, à alegria da Ressurreição. Amém.”
Sob a Tua proteção, buscamos refúgio,
Santa Mãe de Deus. Não desprezes as
nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem
gloriosa e abençoada.

Fonte: Vatican News
Fernanda Luiz
Equipe de Redação
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Longe dos
templos,
mas perto de
Deus!

N

a terceira semana de maio completam-se dois meses longe das
paróquias, por conta da pandemia Covide 19. Mas, graças à tecnologia, estamos
bem próximos de Deus, participando,
pelas midias sociais, de momentos de
oração, da Santa Missa diária e comungando espiritualmente Jesus Eucarístico.
É a primeira vez na história da Igreja que
seus portões físicos são fechados e são
abertas as portas dos meios de comunicação para nos aproximarmos de Deus. Não
foi fácil, na Quaresma e Semana Santa,
ficar longe do nosso pastor, não podendo
comungar o Corpo e o Sangue de Cristo.
E ainda está sendo difícil.
Sabemos que povo e seus sacerdotes fazem a Igreja! Assim, queremos manifestar
nossos agradecimentos aos sacerdotes de
nossa Diocese, pois, graças ao empenho
de cada um, Jesus continua bem próximo de nós através do youtube, do Face,
instagran ou whatsapp.
Que Deus permita que esta situação
termine em breve!

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Paróquia São Galvão

Paróquia São Judas Tadeu

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Paróquia Santo Inácio de Loyola

Paróquia São João Batista

Paróquia São Pedro Claver

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Botafogo

Graças aos sacerdotes, Deus continua bem próximo de nós!
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Mais do que nunca, estamos
evangelizando pelos meios
de comunicação

É

do conhecimento de todos que a
missão da nossa Comunidade é levar
às pessoas, pelos meios de comunicação,
a Boa Nova de Deus: apresentar Jesus
como único Caminho Seguro.
Com o isolamento social, por conta desta
pandemia, mais do que nunca, colocamos
nossos dons a serviço de Deus. Dentro da
nossa programação, o terço, momentos de
oração, noite de espiritualidade, novena,
Festa da Misericórdia, que seriam realizados na Capela, não foram cancelados, pois
tudo aconteceu online, com a interação
de muitas pessoas. Programas que já
eram transmitidos pelo Face ganharam
novo impulso. Os que eram transmitidos
somente pela rádio passaram a ser divulgados pelo facebook. E a receptividade das
pessoas foi a melhor possível.
Nossa gratidão a Deus por sabermos que
Ele tem usado nossos dons e carisma a
serviço de seu povo!

COMUNIDADE | Maio - 2020
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Toda mãe deve
ser como a
Virgem Maria!
Desde o momento do “sim” para ser a
Mãe do Filho de Deus, a oração foi a
fonte da fortaleza de Nossa Senhora

N

o segundo domingo do mês de maio
comemora-se o Dia das Mães. Por
consequência, todo o mês é dedicado às
mães e também à Nossa Senhora, Mãe
de Jesus e nossa Mãe.
Maria, a jovem de Nazaré, é testemunha de
que os nossos projetos de vida nem sempre
são os que Deus sonhou para nós. Mesmo
sendo inexperiente, Maria acreditou no
projeto que Deus sonhou para a humanidade e que a incluía. E ela disse “sim” a Ele!
Na Palavra de Deus não encontramos
murmuração alguma por parte de Nossa
Senhora, que recebeu, junto com o seu
“sim”, muitos obstáculos, que começaram na

concepção e a acompanharam até a morte de
seu Filho na Cruz. E qual foi a atitude desta
Mãe? A oração. A Virgem Maria é o nosso
exemplo de fortaleza, pois mesmo diante
do sofrimento permaneceu fiel, porque a
sua confiança estava depositada em Deus.
Para Nossa Senhora, desde o momento
do seu “sim”, a oração foi a fonte de sua
coragem e confiança. Ela é o exemplo
que deve penetrar em nossa vida para
também agirmos dessa maneira. É essa
postura de oração e entrega que Deus
espera de cada um de nós.
Se Deus confia a cada mãe um projeto,
com suas alegrias e tristezas, Ele também

as capacita e fortalece, através da oração,
no enfrentamento de cada obstáculo. Mas
Deus também espera que as mães O convidem para caminhar com elas na realização
desse projeto. Isso está claro em cada testemunho destas três mães que receberam
de Deus graças e também obstáculos para
enfrentar para a realização de seus sonhos e
projetos. A semelhança entre elas é a fé em
Deus e na intercessão de Nossa Senhora.
Assim como essas mães, você também
tem seu testemunho de entrega, de força,
dedicação e fé. Que Deus sempre abençoe
e ilumine sua caminhada! Um santo e
abençoado Dia das Mães!
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Um sim para a vida a três
“Alfredo e eu somos casados há 11 anos.
Em 2016, nos veio a vontade de adotar
uma criança. Mas somente em julho de
2019 o Fórum nos chamou para atualizar
o cadastro e, nessa atualização, mudamos o
perfil da adoção, incluímos que aceitávamos
uma criança especial. No dia 31/10, o Fórum
de Venceslau Brás, do Paraná, nos ligou,
comunicando que havia uma criança para a
adoção, uma criança especial, e se queríamos
conhecê-la. Fomos no feriado de Finados
conhecer o Pietro. Já tínhamos saído daqui
com o coração aberto. Assim que chegamos,
nós já nos apaixonamos por ele. Foi amor à
primeira vista. O Pietro tem uma deficiência
que necessita de bastante estímulo. É uma
paralisia cerebral por ter passado da hora de
nascer. Nós o conhecemos no dia 02/11, e ele
já tinha uma cirurgia agendada para o dia
04/11 num hospital de Curitiba, para a troca
da sonda nasal pela sonda gástrica. No dia
da internação, confirmamos a adoção, e o
juiz liberou a nossa aproximação. Como ele
estava internado, fui no dia 07/11 e o acompanhei até que recebesse alta, isso no dia
07 de dezembro. Nesse dia, o juiz liberou a
guarda provisória e o Pietro pôde vir conosco
para Bebedouro. Desde que chegou, ele vem
sendo tratado por vários médicos, por fisioterapeuta, fonoaudiólogo para melhorar sua
condição. A adoção aconteceu naturalmente.
Foi um pouco dificil no começo, porque é
uma situação bem diferente, não por ele ter
a deficiência, mas pelo fato de termos uma
criança em casa. Era tudo novidade para
nós. Hoje, posso dizer que ele é tudo em
nossa vida! É um menino muito especial.
Ficou oito meses no abrigo, recebeu 63 nãos

CAPA | Maio - 2020

de famílias que se negaram a adotá-lo. Mas,
graças a Deus, fomos tocados no coração
para dizer “sim” a esse menino. Percebemos
que tudo o que aprendemos dia após dia é
muito especial. Somos muito abençoados
por tê-lo como filho.”
(Cintia Visoná, Paróquia São Galvão)

“Somos muito abençoados de
tê-lo como filho”
Alfredo, Pietro e Cintia

Por não podermos viver a vida dos
filhos, nós os entregamos a Deus!
“É tão bonito ser mãe! É uma grande responsabilidade e não é fácil! E tudo o que
esperamos é ser mãe de uma pessoa do bem,
que tenha muitos momentos felizes, que seja
forte nas dificuldades, que seja digna de respeito... Mas nem sempre é assim! Nem tudo
sai como desejamos! Nós nos preocupamos
em alertar, em orientar, principalmente
quando percebemos que o filho está indo
por caminhos tortuosos. Nessa situação, nós
falamos, falamos de novo, mas, infelizmente,
não podemos viver a vida dos filhos nem
fazer escolhas por eles. Das mães vêm o
conselho, o direcionamento, mas, quando
não querem nos ouvir, temos que deixá-los
viver do jeito que desejam, e sempre pedindo
a ajuda de Deus. Não é uma decisão fácil,
mas chega o momento em que temos que
fazê-lo, porque senão eles não aprendem

a viver. Por ter feito escolhas erradas, meu
filho está preso. Foi muito triste não poder
fazer nada quando o vi sendo algemado,
jogado entre pessoas más, apanhando de
desconhecidos, quando nunca recebeu um
tapa sequer em casa. Não é fácil sentir
que mesmo tendo usado todos os recursos,
orientando, indicando o que é correto, para
a sociedade, os pais sempre são apontados
como cúmplices. As pessoas julgam como se
dependesse totalmente de nós não deixar os
filhos seguirem por caminhos escuros. Muitas
vezes, até percebemos a situação, mas eles
ficam cegos, não conseguem enxergar. Nesse
momento, a única pessoa a quem podemos
recorrer, o único justo Juiz é Jesus. É nEle que
temos que nos apegar, porque não há outra
alternativa senão rezar. Peço a Deus que
ilumine meu filho, para que se torne uma
pessoa diferente quando conseguir a liberdade, para que acredite que essa situação é um
aprendizado, um tempo de transformação.
Apesar de toda dificuldade, posso afirmar
que é maravilhoso ser mãe, principalmente
quando nossos filhos estão bem! E é isso que
sempre peço a Deus: que os meus três filhos
estejam bem e felizes.”
(Adriana Lopes, Paróquia Sagrado Coração de Jesus)

“O que sempre peço a Deus, meus três
filhos bem e felizes.”
Adriana e filhos
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e pedindo à Nossa Senhora que, se eu fosse
digna de gerar uma criança, que ela passasse à frente de tudo. Pedi a Jesus uma
luz, alguém que me orientasse. Em março,
desceu minha menstruação e combinei
com o médico de ir na quarta-feira. Estávamos na semana da Via Sacra, e Deus
colocou no meu coração para eu falar com
o Pe. Pedro Paulo. Contei tudo o que estava
acontecendo comigo. Ele disse: ‘Néia, você
tem que entender que o sim é de Deus e o
não também é de Deus. Leva isso com você
para o resto da sua vida’. Fiquei muito
indecisa e chorei muito. Quando chegou
o dia de ir a Catanduva para iniciar o
tratamento, acordei com uma dor muito
forte na perna. No hospital, viram que
não era trombose. Eles achavam que era
Dengue. Assim, deixamos a fertilização
para abril. Na quinta-feira, comecei a
rezar e senti um desejo muito forte de não
fazer o procedimento. Fui à igreja Nossa
Senhora Aparecida, me ajoelhei e comecei
a agradecer, porque senti que tudo havia
sido um sinal de Deus e de Nossa Senhora
para que não fizesse, e eu não estava sendo
obediente a eles. Naquela tarde, de joelhos,
disse a eles que iria obedecê-los. Rezando
o terço, eu ouvia aquela frase: ‘Eis aqui
sua mãe’. Tive a certeza de que era Nossa
Senhora falando comigo.
Em abril, minha menstruação atrasou três
dias, mas eu não queria fazer o exame de
gravidez. Como minha mãe insistiu muito,
fiz, e, para honra e glória de Deus e de
Nossa Senhora, deu positivo. Confesso que
na hora não acreditei. A única coisa que
fazia era louvar e agradecer. Fui à igreja
rezar e agradecer à Nossa Senhora e a Deus

pelo meu milagre. Depois de nove meses,
tomando uma injeção por dia devido à
trombose, Maria Cecília nasceu rodeada
de muito amor. Milagres acontecem, basta
que acreditemos e confiemos. É preciso
esperar a hora de Deus, pois Ele sabe de
todas as coisas, Ele nos guia e nos protege.”
(Néia Natale De Toni, Paróquia N. Sra. Aparecida)

“Nossa filha, nosso milagre”
Néia, Rafael e Maria Cecília

“Feliz

dia das
Mães

‘‘

Recebi um grande milagre!
“Há dois anos e meio, descobri que precisaria de uma cirurgia para a retirada de um
mioma e de um cisto. Eu não poderia optar
pelo tratamento, porque já tive trombose.
O médico orientou que eu engravidasse
para depois fazer a cirurgia. Fiquei muito
preocupada e apreensiva. Resolvi marcar
consulta com outro especialista, que pediu
novos exames. Foi constatado que minhas
reservas de óvulos estavam baixas, que
eu tinha 95% de probabilidade de não
engravidar. Meu sonho era ser mãe e,
com aquele diagnóstico, o médico sugeriu
que eu fizesse uma fertilização. Conversei
com meu marido e com minha mãe. O
Rafael disse que se aquela era a única
saída, teríamos que tentar. Concordei
com a fertilização. Por ser um valor alto,
tínhamos só uma parte do dinheiro. Mas
aconteceu que ganhei, na Festa Direito
de Viver, R$ 5 mil. Naquele momento, eu
acreditava que era Deus me dando de presente, pois desde o início entreguei tudo em
Suas mãos. Eu falava com Nossa Senhora
para que intercedesse por mim e levasse
até o Coração de Jesus esse meu sonho.
Resolvi fazer a fertilização. Comprei toda
medicação e deixei guardada, porque para
dar início ao procedimento eu tinha que
esperar o dia da menstruação.
Em janeiro, minha menstruação adiantou
e eu estava na praia. Conversando com
Deus, perguntei se aquele era um sinal
para eu não fazer a fertilização. Em fevereiro, quando menstruei, o médico estava
em São Paulo. Era outro sinal de Deus
para que não fizesse o procedimento. Mas,
mesmo assim, eu insistia, sempre rezando
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Santa Gianna
disse não ao
aborto!
Morreu sete dias após
o nascimento de sua
quarta filha

O

Papa Paulo VI descreveu Santa
Gianna Beretta Molla, padroeira
das crianças que estão por nascer, das
mães e dos médicos, como “uma mãe
que, para dar à luz seu bebê, sacrificou
a própria vida em imolação deliberada”.
Santa Gianna nasceu em 1922, em
Magenta (Província Italiana de Milão).
Desde pequena, acompanhava a mãe
todos os dias para participar da Santa
Missa. Aos 15 anos, depois de um retiro
espiritual de Santo Inácio de Loyola, ela
fez um propósito: “Mil vezes morrer a
cometer um pecado mortal”.
Santa Gianna era muito devota de Nossa
Senhora. Quando sua mãe terrena faleceu,
ela disse a Maria em oração: “Confio em
vós, doce Mãe, e tenho a certeza de que
nunca me abandonareis”. Falava da Mãe
de Deus nos seus encontros com as jovens
da Ação Católica e nas cartas escritas ao
noivo que logo se tornaria seu esposo.
Santa Gianna se formou em medicina
com um propósito firme: “não esqueçamos que no corpo do nosso paciente existe
uma alma imortal. Sejamos honestos e
médicos de fé”.
Gianna incentivava as grávidas a enxergar
nos filhos um presente de Deus, e alertava

com clareza sobre o aborto, sobre o que
realmente ele é: assassinato de uma vida
humana inocente.
Quando engravidou pela 4ª vez, a descoberta de um tumor no útero exigia
que ela passasse por uma cirurgia. Essa
situação delicada colocava em risco a vida
da criança ou dela mesma. Os médicos
propuseram o aborto terapêutico para a
retirada do fibroma. Gianna, sem hesitar,
optou por descartar completamente a
hipótese do aborto, deixando claro o que
pensava: “Se tiverem que escolher entre a
minha vida e a da criança, não tenham
dúvida: salvem-na!”.
Sua filha nasceu no dia 21 de abril de 1962,
e ela própria não se recuperou. No dia 28
do mesmo mês, repetindo: “Jesus, te amo!
Jesus, te amo!”, faleceu aos 39 anos.

17 3342 4519 - Bebedouro SP

Santa Gianna teve uma vida completamente dedicada à caridade perfeita e
também à medicina autêntica e legítima,
que busca a cura dos pacientes com carinho e dedicação. Demonstrando seu amor
pela vida humana em todos os sentidos,
não hesitou em dar a sua vida pela vida de
uma criança que ainda não havia nascido,
mas que já se tratava de um ser humano
vivo e digno de ser amado gratuitamente
e de forma cristã, com aquele amor que
dá a vida pelo irmão, como foi ensinado
e vivido por Jesus, seu Mestre.
São João Paulo II a canonizou em 2004.
Santa Gianna, rogai pelos pequenos e
por nós!
Andrea Demarco

Comunidade de Aliança Jesus Caminho Seguro

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

Volume III

10 – Catequese e Pastoral Sacramental
Estudo:
Há tempos se faz sentir a urgente necessidade de mudar não apenas o estilo,
mas também o conteúdo, a alma da
Pastoral Catequética dos Sacramentos
de Iniciação, para que as verdadeiras Comunidades Cristãs sejam constituídas de
discípulos em estado consciente de conversão, com forte experiência evangélica
de transformação de mentalidade e de
atitudes de vida. Pouco há, nesse sentido,
nas paróquias. Existe, sim, excesso de
“Celebração de Missas”, com bem pouca
renovação de aliança, de oblação e holocausto que polarize a vida do cristão para
que seja, verdadeiramente, CRISTÃO.
Existem muitas novidades ou inovações
ditas litúrgicas que apenas favorecem o
sentimentalismo religioso. Só introduzir
essas novidades ou cantos novos não é
Catequese Pastoral. A estabilidade ou
continuidade do trabalho pastoral básico
não resiste a essas mudanças e relevos
pessoais nas paróquias.
Se houvesse uma Catequese Básica e um
Itinerário de Fé coeso e processual, com
certeza, no devido tempo, essa mesma
formação desabrocharia também nos
Movimentos e Pastorais, sustentando suas
atividades, dando-lhes um fundamento
comprometido com a Verdade e garantindo
que nunca se desliguem da Igreja de Jesus.
A Catequese é o processo de aprofundamento da Evangelização, a resposta de
compromisso ao anúncio, ao Querigma,
que chega ao seu ponto alto no Itinerário

da Fé na Iniciação, após haver, de fato, a
integração do fiel na Comunidade Cristã.
A Catequese deveria levar a uma conversão de vida cristã, mas podemos observar,
de forma triste e eloquente, o número de
crismados que logo após o sacramento
desistem da Comunidade Cristã, a tal
ponto de haver quem chame, com enfado
e realismo, o sacramento de Crisma de
“Sacramento do Sumiço”.
E, infelizmente, essa é uma grande verdade!
Reflexão:
Conformar-se, sendo fatalista e derrotado? Não tem mais jeito? Jeito tem, mas é
difícil, muito difícil! Retomar a partir de
onde? A partir de alguns séculos atrás,
quase dos primórdios do Cristianismo.
E insisto: será tão difícil que muitos
irão desanimar e outros, abandonar de
vez, como no tempo de Jesus, dizendo
também: “Isto é duro demais!”. Mas é
urgente abandonar a “pastoral do agrado”,

da tolerância desmedida, da simpatia...
Essas manhas não merecem o nome de
Pastoral, pois já prejudicaram a Igreja
até não poder mais. Os Documentos,
Diretrizes e Diretórios do Magistério
Oficial estão aí à espera, mas que não
falte a oração de Moisés, de braços erguidos, o Cenáculo de Pentecostes e a
humildade para reconhecer o fracasso da
nossa autossuficiência ou da promoção
pessoal com nossos humanos e técnicos
projetos, desmentidos pela história e pela
atual realidade. Apesar de não ter um
número para me apoiar, sei da existência
de milhares de católicos que, de uma
forma ou de outra, abandonam o seio
da Igreja de Jesus.
Com certeza, o coração de Jesus sangra
e a Mãe chora!
Monsenhor José Figuls
Fonte: livro – Reflexões Duras
e Maduras Vol. III
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Às mães, nossa Atividade
gratidão!
Desembaralhe a frase e descubra algo
sublime que somente é possível com a
graça de Deus:

Ãme nõa é ós quelaa
ueq erga o êbbe me eus
envtre, mas émtabm
quelaa ueq erga o ohfil
me use craçãoo.

Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS

Respostas:
Resposta: Mãe não é só aquela que gera o bebê em seu ventre, mas também aquela que gera o filho em seu coração.

Olá, pequeninos!
No segundo domingo deste mês, haverá
muitas comemorações para aquela que
nos ama incondicionalmente: a nossa mãe.
Para muitas crianças, na perda ou ausência da mãe que a gerou, Deus faz nascer
uma outra mãe. E esse papel é vivido com
mérito por muitas “mães do coração”,
sejam elas a irmã, a tia, a avó, ou mesmo
a mãe adotiva.
Nossa gratidão a todas as mulheres que
Deus permitiu exercerem a maternidade,
pois elas modificam suas vidas para acolher
e amar os filhos que Deus lhes confiou.
A todas as mães, um santo e abençoado
Dia das Mães!

o
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