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E

sta edição de outubro – mês
de aniversário da Comunidade Jesus Caminho Seguro – é
um presente para você, sócio
evangelizador, amigo e leitor,
pois a nossa Revista também está
comemorando 26 anos dedicados
à evangelização, com artigos escolhidos cuidadosamente, sempre
com a finalidade de orientar e ensinar a respeito da Pessoa de Jesus
Cristo, seu Reino e sua Igreja.
O mês de outubro é tempo propício para conhecer, refletir e
comprometer-se com a missão
evangelizadora da Igreja. Deus,
para reinflamar em nós o amor
pelo Reino, nos envia o seu Espírito, que age poderosamente
em nós, iluminando, fortalecendo e dando um novo impulso à
nossa missão de cristãos batizados e comprometidos. E, ao
abraçarmos a causa do Reino,
os frutos certamente virão, pois
são consequência da nossa entrega e obediência a esse Deus
que é misericordioso, providente e não nos abandona. Quando
Ele nos pede algo, devemos
acreditar que está verdadeirament presente, cuidando e nos
garantindo sua retaguarda.
Para realizar sua missão, que é
evangelizar através dos meios

de comunicação, além de seus
membros, a Comunidade Jesus
Caminho Seguro conta com os tão
necessários sócios contribuintes e
o importante trabalho de voluntários que não medem esforços
para que as obras de evangelização
aconteçam e não parem.
Todos esses colaboradores que
se colocaram a serviço, tanto os
que já deixaram o trabalho como
os que continuam dedicados, e
até mesmo os que ainda vão se
aproximar, certamente compõem
a nossa história e são dons do Senhor, que espera de nós, a cada
dia, a mesma dedicação, o mesmo
empenho e carinho do primeiro
“sim” – aquele que propiciou o
início de tudo.
Abençoando toda missão,
sendo modelo aperfeiçoado
de toda virtude e perfeição, de
inteira disponibilidade para o
anúncio da Boa Nova está Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e
nossa Mãe, que não se cansa de
nos indicar o caminho seguro
que nos leva ao Coração de seu
Divino Filho.
Parabéns à nossa Revista
e à Comunidade Jesus
Caminho Seguro!
Maria de Lourdes Taube Conceição
Equipe de Redação JCS
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Um novo tempo chegou...

Louvor infantil
Dores de Maria

Noite de Espiritualidade

Via Sacra

O

mês missionário deve lembrar a cada
um de nós que é missão de todo batizado ser um evangelizador. Não é cristão
de verdade quem não fala de Cristo e da
Igreja. “O Batismo nos faz ‘membros do
Corpo de Cristo’, a Igreja, e, assim, participantes de Sua Missão de salvar o mundo,
levando-o para Deus, por meio da vivência
dos ensinamentos de Jesus” (Prof. Felipe
Aquino).
Nossa missão
Iniciamos a missão Jesus Caminho Seguro
no mês missionário, no dia 24/10/1994,

com o propósito de aproximar as pessoas
de Cristo e da Igreja, e um desejo ardente
de servi-la em suas ações missionárias
e evangelizadoras, para construir um
mundo melhor e cristão de maneira permanente, na cidade e no mundo, através
dos meios de comunicação.
De Obra de Evangelização para
Comunidade de Aliança e Vida
Fraterna
Logo foram se concretizando os primeiros projetos, como o programa de rádio,
jornalzinho, livraria, site, rádio e revista.

Sentindo que era preciso responder mais
intensamente ao chamado de Deus, Ele
colocava em nossos corações um desejo
mais ousado de evangelizar, de passar de
uma Obra de Evangelização para uma
Comunidade de Vida Fraterna, junto com
pessoas que desejavam viver esse comprometimento maior com Deus, com a Igreja
e com os irmãos, dedicando mais tempo
à Evangelização através da Comunidade
Jesus Caminho Seguro. No dia 01/02/2005,
minha esposa e eu, pela graça de Deus e na
presença de todos os integrantes da Comunidade, anunciamos que deixaríamos

nossas profissões, comércio e projetos
pessoais para estarmos integralmente na
então fundada Comunidade de Vida e
Aliança Jesus Caminho Seguro, fazendo
nossos primeiros compromissos de consagração e estando totalmente dispostos e
disponíveis a “Apresentar Jesus como único
Caminho Seguro, fonte de Vida e Salvação”,
comprometendo-nos com uma vida consagrada e radical a Deus, pela vivência do
Carisma fundacional revelado e praticado
nas atividades apostólicas da Comunidade.
Evangelizando dentro e fora da
Comunidade
Somos uma Comunidade de evangelizadores consagrados que, atraídos por este
Carisma, propõe aos vocacionados um
caminho para chegarem a ser discípulos
de Jesus, a viverem o Carisma e exercerem
as atividades profissionais e evangelizadoras dentro e fora da Comunidade.
Evangelizando e apresentando
Jesus pelos meios de comunicação
Por meio deste Carisma, foram-se
aprimorando algumas das atividades

existentes e surgindo outras, como as
duas casas de missão, duas capelas, as importantes programações, as transmissões
e produções, via Facebook e Youtube, e
ainda outras experiências, como a Hora
e a Festa da Misericórdia, Hora Santa
Reparadora, Sábado Reparador, Noite
de Espiritualidade, encontro de casais
através do “Projeto Famílias Restauradas”,
Noite de Luau para os jovens e outras.
O Novo de Deus
Também a estrutura interna foi se adequando, quanto à hierarquia, funcionários,
membros, voluntários, regras e rotinas
de trabalho, constituições, regras de vida,
caminho formativo e o uso de um sinal
que nos identifica. Este ano, em virtude da
pandemia, não poderemos celebrar juntos
o Manancial. Quem sabe em fevereiro, estando liberados os encontros, poderemos
celebrar esta data tão importante para a
nossa Vida Comunitária e Fraterna!
Sua contribuição e ajuda: providência de Deus para a evangelização
Contando sempre com a força e a graça

do Espírito Santo e também com o apoio
responsável de centenas de pessoas como
você, temos conseguido, de maneira providencial, deixar para trás os obstáculos
e desafios que surgem a cada tempo e
projeto. Muito obrigado a você, sócio,
voluntário, colaborador e membro, por
fazerem parte desta fascinante, desafiadora
e corajosa luta pela evangelização, que se
torna possível porque Jesus encontra em
cada um e em todos nós corações dispostos a colaborar para que a evangelização
aconteça. É assim que Deus tem interagido
em nossa história.

Deus abençoe
você! E até lá,
se Ele assim o
quiser!
Zezinho

Fundador Comunidade
de Vida e Aliança JCS
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São João Paulo II:
missionário por amor
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Novena à
Santa Teresa
de Jesus
De 06 de outubro
a 14 de outubro
Padroeira da Igreja, patrona
dos educadores e santa
inspiradora da nossa
Comunidade. Reze em
unidade à Comunidade Jesus
Caminho Seguro, pelo nosso
canal no Youtube, com link no
facebook.

A

Igreja celebra, no dia 22 de outubro, São João Paulo II, nascido em
18/05/1920 e acolhido na eternidade em
02/04/2005.
João Paulo II foi um incansável missionário
que percorreu o mundo, levando consigo
o papel de evangelizador, tendo uma forte
tomada de decisão nas mudanças políticas
havidas no Leste Europeu e se comunicando
com sabedoria e diplomacia para a superação de conflitos e pela paz.
O mundo sofria uma forte divisão capitalista
e socialista, mas, com seu dom de missionário, sua espiritualidade e sua personalidade
poliédrica e carismática, por ter um estilo
pastoral, conseguiu reconduzir a Igreja para
um caminho mais religioso.
Em seus 26 anos e 5 meses de pontificado,
São João Paulo II canonizou 482 Santos.

Foi um batalhador pela dignidade humana, por maior justiça social e econômica
do mundo. Era um poliglota, pois, além de
polaco, sua língua materna, expressava-se
em italiano, inglês, português, alemão,
francês, espanhol, ucraniano, russo, servo-croata, esperanto, grego e latim.
Era filósofo, teólogo, escritor e, desde
criança, grande fã dos esportes. Mesmo
durante sua vida religiosa, seguiu cultivando alguns hobbies esportivos, como
esquiar nos montes Abruzos na Itália,
jogar futebol, atuando como goleiro, e
andava de teleférico, sempre disfarçado
com trajes populares.

Fabiana dos Santos

Paróquia São João Batista

Mil AveMarias em
nossos lares
12 de outubro

Rezar no horário
que puder.
Para participar da Oração
das Mil Ave-Marias, envie
mensagem no 99121-6148,
que retornaremos com o
mistério que você rezará.
Nossa Senhora Aparecida,
rogai por nós!

Para receber todos os dias
os vídeos da Novena à Santa
Teresa, se inscreva no canal e
clique no sininho.

Transmissão:
Youtube da Comunidade
Jesus Caminho Seguro
Rádio Caminho Seguro
FM 107,9

Santa Teresa de Jesus, rogai
por nós!
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Viver perto e com a Virgem Maria um
encantador caminho de perfeição!
3º) – Consiste em renunciar-se inteiramente a si mesmo e entregar-se a
Maria Santíssima; em esconder-se em
seu coração e em tudo consultá-la, para
fazer o que mais lhe agrada. O espírito
que anima esse grau é o de sempre: o
abandono completo a Maria.

Q

ueridos irmãos, filhos e filhas de Nossa
Senhora, São Luís Maria Grignion de
Monfort, no Tradado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nos fala da Santa
Escravidão por amor, e a apresenta como
um caminho em que muitos se empenham,
porém poucos atingem o degrau máximo.
Diz também que há diversos graus na Santa
Escravidão, e explica que é natural que eles
existam, já que esse caminho nos leva à
dependência total da Virgem Santíssima.
Essa dependência pode ser mais ou menos completa, segundo a generosidade do
coração do “escravo”.
São Luís adotou uma forma de graduação
que vai do primeiro ao quarto grau:
1º grau: Simples Consagração;
2º grau: Tomar Maria por modelo;
3º grau: Vida de intimidade com Maria;
4º grau: O hábito adquirido de viver
perto de Maria.

Vejamos resumidamente em que
consiste cada degrau:
1º) – Consiste em nos entregarmos a
Maria como escravos, concedendo a ela
todos os méritos de nossas boas obras
e ações passadas, presentes e futuras. É
viver uma relação de mãe e filho, ou seja,
de dependência, de confiança ilimitada,
de abandono. O filho ama sua mãe,
confia nela; e a mãe sente-se feliz com
essa confiança e, em retribuição, cuida
e não deixa faltar nada ao filho. É assim
que Nossa Senhora procederá conosco.
2º) – Consiste em viver com Maria em
espírito de imitação, considerando-a como
modelo aperfeiçoado de toda virtude e
perfeição. É unir-se a ela como uma criança junto da sua mãe, se esforçando para
agradá-la e reproduzindo suas virtudes.

4º) – Chega-se ao cume... aos pés de
Maria, e aí nos fixamos, adquirindo o
hábito de viver os atos do terceiro grau,
passando do ato para o hábito adquirido.
À medida que formos admirando Maria
e renunciando a nós mesmos para fazê-la
viver em nós, iremos adquirindo o hábito
de assim proceder, que nos levará a uma
transformação completa.
É por esses graus que devemos subir, para
não nos afastarmos desta via segura e
fácil que é a Santa Escravidão!

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

Cofundadora Com. de Vida
e Aliança Jesus Caminho Seguro
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Diocese de
Jaboticabal:
seis novos
sacerdotes

N

este tempo de pandemia, foram
muitas as notícias difíceis, como a de
ficarmos meses sem missas presenciais.
Mas, neste momento tão complicado, a
Diocese de Jaboticabal, à qual pertencemos, ganhou um grande presente: seis
novos sacerdotes.
As Ordenações Sacerdotais celebradas
entre agosto e setembro, com tríduos
preparatórios, foram presididas por Dom
Eduardo Pinheiro da Silva, somente com
a presença da família dos novos sacerdotes e transmitidas pelas mídias sociais de
várias paróquias da nossa Diocese.

BOAS NOTÍCIAS | Outubro - 2020

Ordenação Presbiteral – 07 de agosto

Padre Robert Ferreira
“O amor é o vínculo da perfeição.” (Cl 3,14)

Padre Vinicius Ivan Lino Felippe
“Aquele que permanece no amor, permanece
em Deus e Deus permanece nele.” (Jo 4,16c)

Ordenação Presbiteral – 14 de agosto

Padre Caio Veiga
“Amou-os até o fim.” (Jo 13,1)

Como Igreja, somos
chamados a rezar pelos
novos e também por
todos os sacerdotes,
para que contem sempre
com graça de Deus e
a proteção da Virgem
Maria, e realizem com
amor e dedicação a
vocação a eles confiada
por Deus.

Fotos: Juliano A. Sartori
Pascom São Francisco de Assis

Padre Cleber Bernardo
“Fui eu que vos escolhi.” (Jo 15,16)

Ordenação Presbiteral - 04 de setembro

Padre Alexandre Augusto Malaguti
“Quem nos separará do amor de Cristo?”
(Rm 8,35)

Padre Leandro da Silva Nandes
“O amor jamais acabará.” (1Cor 13,8)
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“A glorificação da Tua misericórdia, ó
Jesus, é a missão exclusiva da minha vida”
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Parabéns aos nossos heróis, os
professores!

Q

ueridos adoradores, apóstolos, filhos
da Misericórdia Divina e devotos da
Santa Irmã Faustina, o mês de outubro para
nós, Comunidade Jesus Caminho Seguro,
é um mês muito especial, porque temos a
oportunidade de glorificar a Jesus por ter
escolhido Santa Faustina como secretária e
apóstola da sua Divina misericórdia: “És a
secretária da Minha misericórdia, escolhi-te para esta função nesta e na outra vida”
(Diário 1605). E O glorificamos também
por ter nos presenteado com tão grande
e humilde Santa, como inspiração para a
vivência do carisma de nossa Comunidade.
Todos nós, devotos e apóstolos da Divina
Misericórdia, compartilhamos, mesmo
que de forma muito pequena, a missão que
Jesus deu à Santa Faustina, de divulgação,
propagação e glorificação da sua infinita,
inconcebível e inesgotável misericórdia.
Durante a Santa Missa, em 04 de junho
de 1937, na solenidade do Sacratíssimo
Coração de Jesus, ela ouviu essas palavras:
“Apóstola da Minha misericórdia, proclama ao mundo toda essa Minha insondável
misericórdia. Não desanimes com as dificuldades que encontrares na divulgação da
Minha misericórdia” (Diário 1142). Que
essas palavras de Jesus, dirigidas também a
nós, nos dê forças para seguirmos adiante,
proclamando: “Jesus, eu confio em Vós!”.
A confiança é a chave para se viver a mensagem da Divina Misericórdia. Muitas vezes,
em tempos de provação e sofrimento, nossa
fé é testada. Mas Santa Faustina dizia que
“quanto mais a alma confiar, tanto mais

receberá” (Diário, 1577). Ela sabia que
somente com uma fé realmente fortalecida poderia realizar sua missão. Por isso
clamava: “Peço ardentemente ao Senhor
que se digne fortalecer a minha fé, para
que, na vida cotidiana e monótona, eu não
me deixe levar pelas disposições humanas,
mas pelo espírito. Oh! Como tudo atrai
o homem para a Terra! Mas a fé viva
mantém a alma em esferas mais elevadas,
designa para o amor próprio o lugar que
lhe convém, isto é, o último” (Diário, 210).
Santa Faustina foi ao encontro do Amado
Jesus em 05 de outubro de 1938, às 22h45,
e seu sepultamento aconteceu em 07 de outubro, Festa de Nossa Senhora do Rosário,
primeira sexta-feira do mês. Mas, como
ela mesma dizia: “Sinto bem que a minha
missão não termina com a morte, mas
começará com ela. Ó almas incrédulas,
eu vos descortinarei o véu dos Céus, para

médicos, enfermeiros e todos os que estão
na linha de frente no combate ao vírus. Mas
não podemos, de maneira alguma, deixar
que passem despercebidos os heróis e heroínas que todos os dias cuidam e também
estão na linha de frente na arte de educar
e ensinar nossos filhos. Eles, que são os
melhores amigos da educação, precisam
de muita perseverança e idealismo para se
manterem fiéis num país que tanto desvaloriza o seu saber.
Devemos nos orgulhar e nunca nos esquecer de agradecer àqueles que compartilham
seu conhecimento para construção de uma
sociedade melhor e mais esclarecida.
No dia 15 de outubro, comemoramos o dia
dos nossos grandes mestres! Parabéns a todos
os professores e obrigada por se dedicarem
tanto e todos os dias à partilha do saber!

vos convencer da bondade de Deus, para
que não machuqueis mais com a dúvida o
dulcíssimo Coração de Jesus. Deus é Amor
e Misericórdia” (Diário 281).
E nós acreditamos que é e será assim, e
queremos pedir a sua intercessão para nós
e para o mundo inteiro e, com ela, incansavelmente dizer:

Jesus,
eu confio
em vós!
Andrea Demarco

Comunidade de Aliança JCS

É

comprovado que em nosso país há um
crescente número de alunos que abandonam as escolas pelos mais variados motivos,
dentro de um contexto que podemos chamar
de “normal”. Com a pandemia, essa situação
vem se agravando, o que provocou em nós
uma observação curiosa a respeito de como
tem sido difícil o papel dos pais. Antes, a preocupação era apenas a de cobrar a tarefa de
casa, os trabalhos, de fazer com que estudas-

sem para as provas... Agora, temos a missão
de ser um pouco professores de nossos filhos.
Chegamos em casa cansados, depois de mais
um dia de trabalho, e basicamente obrigamos
nossos filhos a irem para frente dos computadores para participarem das aulas online.
Isso tem causado neles um terrível desgaste,
desmotivando seu aprendizado.
Hoje, com essa pandemia, nos damos conta
de que heróis realmente existem, são nossos

A vocês,
nossa eterna
e imensa
GRATIDÃO!
Márcia Alves dos Santos

Paróquia Santo Inácio de Loyola
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Projeto “Famílias
Restauradas”
Encontros semanais, sempre
às quartas-feiras*.

A vida
é missão!

Objetivo: restaurar o relacionamento conjugal; promover uma
experiência pessoal com Jesus;
buscar um maior conhecimento de si e do cônjuge; fazer da
nossa casa uma Igreja doméstica, consagrando-a a Jesus e à
Virgem Maria.
Público: casais de noivos, casais
com ou sem a união matrimonial
e casais de segunda união.
Será uma alegria ter você e seu
cônjuge conosco!
*Durante este período de isolamento social,
os encontros têm acontecido, através de lives,
pela internet.

Cristo nos chama para
sermos discípulos
missionários do seu Reino e
ministros da sua Palavra.

Q

ueridos amigos, a paz de Jesus e o
amor de Maria estejam com vocês!
Outubro é o mês das missões! A campanha
desde ano de 2020 nos traz o seguinte tema:
“A vida é missão”, e o lema: “Eis-me aqui,
envia-me” (Is 6,8).
Vamos pensar um pouco se queremos ser
“multidão” ou “discípulos missionários” de Jesus.
O Evangelho de São Mateus, capítulo 20,

versículos 20 e seguintes, traz o apelo da
mãe dos filhos de Zebedeu, quando pede
a Jesus que seus filhos ocupem lugar ao
seu lado em seu Reino: “Ordena que estes
meus dois filhos se sentem no teu reino,
um à tua direita e outro à tua esquerda”.
Nós nos deparamos com situações muito
parecidas e comuns como essa em nossa
vida. Queremos um lugar ao sol às custas
dos que já o conquistaram antes de nós.
Os filhos de Zebedeu faziam parte daquela
multidão que pedia ao Senhor mais uma
graça, mais um milagre. Também nós
costumamos perguntar: O que Cristo pode
fazer por mim hoje? É uma indagação que
cotidianamente nos cerca e, ainda que

inconscientemente, temos o pensamento
frequente de que merecemos sempre mais.
Somos a multidão que pede a Jesus que nos
faça alguma coisa. Habitualmente nos perguntamos: Será que hoje o Senhor me dará
pão novamente? Ele multiplicará os peixes
em minha rede? Ele curará minhas feridas?
Mas por que não nos perguntamos: O que
eu posso fazer por Cristo hoje?
Nossa vaidade e soberba tornam-se nossa
mãe, e nossos prazeres tornam-se nossos
filhos: é a mãe que pede o “lugar” e os filhos
que querem “assentar-se”. Vaidade e soberba
estão presentes em nosso dia a dia, e não
precisa ser nos altos padrões de desejos,
mas o simples desejo de ter, por algum

momento, aquilo que não é seu, e isso inclui
não apenas coisas, mas também pessoas
e situações, que já sinalizam e apontam
querer o “lugar que não nos pertence”.
Cristo nos chama a ser discípulos missionários do seu Reino e ministros da sua
Palavra. “Ministro”, do latim, ministério,
quer dizer “servidor”: aquele que serve,
aquele que está à disposição do Reino de
Deus. Aí está o sentido de sermos discípulos servidores de Cristo: “servir” em nossa
paróquia, em nossa comunidade, em nossa
casa e em todo nosso meio de convivência,
deixando para trás o desejo de nos “assentar
num bom lugar”.
Irmãos, ao fim de nossas vidas, só nos

restará a fé. Seremos julgados pelo Amor
de Deus – Aquele que sempre nos olha
com ternura e caridade. Você se recorda de
alguma pessoa que já o olhou com ternura
e caridade, provocando-lhe calma e paz
interior? Queridos, este é o olhar do Pai
Eterno, que nos “amou primeiro” e nos
envia em missão!

Salve Maria! Grande
abraço, e ﬁquem
com Deus!
Bruno Peixe – MEP

Paróquia Santo Inácio de Loyola

Jesus, Maria e José,
nossa família vossa é!
São Luís e Santa Zélia,
rogai por nós!
Procure-nos aqui na
Comunidade.

Informações:
3344-3900 | 99121-6148
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Halloween: O problema não
está nas fantasias ou doces!

N

o Brasil, traduzimos o Halloween como
Dia das Bruxas, mas, na verdade, “All
Hallow’s Eve” quer dizer: Véspera de Todos
os Santos, ou seja, o dia que antecede Todos
os Santos, dia 31/10.
Na Igreja Católica, no mês de novembro, elevamos nossas preces a todos os Santos e por
todos os fiéis defuntos ou as almas que estão
no purgatório, e fazemos isso com missas,
jejum, obras de caridade e indo ao cemitério.
O que acontece é que, antigamente, essas
obras de caridade para com os pobres eram
celebradas na véspera do Dia de Todos os
Santos, com a distribuição de pães para as
pessoas necessitadas, batendo nas casas
para receber ou oferecer ajuda, o que era
chamado de “pão das almas”. Com o passar
dos tempos, esse pão foi se sofisticando e
se transformando em guloseimas. E, juntamente com essas pessoas carentes, havia
crianças, e daí surgiu o termo “trick or

treating” (travessuras e gostosuras).
Naquela época, os ossos dos que morreram
costumavam ficar em terrenos próximos ao
cemitério, para desocupar o lugar que era
muito restrito (nos cemitérios). As pessoas
visitavam esses terrenos para rezar pelas almas do purgatório, e ali acendiam velas. Daí,
provavelmente, foi que surgiram as abóboras
e as caveiras com as velas em seu interior.
Nas paredes dos cemitérios desenhavam
caveiras acorrentadas, bruxas e monstros,
para demonstrar o inferno e as almas condenadas. Aconteciam encenações de peças
de teatro com personagens como o diabo,
que levava as pessoas acorrentadas para o
inferno, e também artistas que vestiam roupas de monstros, bruxas e caveiras. Por causa
disso, surgiram as fantasias do “Halloween”.
Mas como uma festa para comemorar Todos
os Santos se tornou uma festa tão terrível?
Com a reforma protestante na Inglaterra, a
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Mil Ave-Marias em nossos lares
15 de agosto

rainha Elizabeth, adepta ao Protestantismo
(que não crê na existência do purgatório),
proibiu qualquer manifestação de oração
para os santos e almas do purgatório.
No entanto, antes mesmo do Cristianismo
chegar à Inglaterra e aos países em seu
entorno, eles já tinham uma cultura chamada “Céltica”, que cultuava as almas dos
ancestrais. E quando os católicos chegaram
para evangelizar nessas terras, souberam
se adaptar a essa cultura por orientação
do próprio Papa da época, que disse para
aproveitarem aqueles momentos de reunião
e de festas para o processo de evangelização.
Assim, os EUA, que foram colonizados
pelos ingleses, trouxeram essa cultura de
Halloween que vemos até hoje. Porém,
precisamos ficar atentos, pois neste dia
31/10 começa o ano satânico e, participando desses momentos, nossas crianças
podem se contaminar, por não saberem o
que acontece por trás disso.
“Não vamos brincar com fogo” e deixar nossas
crianças acharem que é apenas um dia para
se fantasiarem desses personagens horrorosos. Temos que aproveitar a ocasião para
fantasiar nossas crianças de santos, podendo
ser santos bombeiros, enfermeiros, índios,
policiais e tantos outros.
E que possamos, um dia, comemorar Todos
os Santos na glória de Deus Pai!

Karina Nogueira Lopes
Paróquia São João Batista

A

Comunidade Jesus Caminho Seguro, mais
do que nunca, tem realizado sua missão
de evangelizar pelos meios de comunicação.
Alguns momentos de evangelização, como as
Mil Misericórdias e as Mil Ave-Marias, que eram
rezadas somente de forma presencial, agora estão acontecendo 100% online, e, com a graça
de Deus, Nossa Senhora e Jesus têm acolhido
muitas orações, principalmente de pessoas que
não podiam rezar presencialmente na Capela.
Outro evento que agora acontece online é a
Noite de Espiritualidade, na qual são envolvidas mais de quatro mil pessoas por vez.
Mil Misericórdias - 14 de setembro

Noite de Espiritualidade
17 de setembro
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Reflexões Duras e Maduras

Volume III

15 – O Espírito Santo na vida do cristão
Estudo:
o Mistério da Trindade, não se pode
falar de uma Pessoa Divina sem falar
das Três, bem como na devoção a qualquer uma delas. Porém, enquanto estamos
nesta vida, nossa limitada capacidade humana não nos permite penetrar nas Três
ao mesmo tempo. Então, a contemplação
plena apenas se dará na eternidade, pelo
“lúmen gloriae” (luz da glória). Ainda
vivemos só da esperança que a certeza
da Fé nos dá. Mas, mesmo agora, devemos procurar amar o Pai com o mesmo
amor com que o Filho O ama, pois somos
amados por Ele com o mesmo amor com
que Ele ama o Filho. Mas, em ambas as
realidades, sempre na unidade do Espírito,
que nos possui, ao mesmo tempo em que
é possuído por nós.
Desta forma, os batizados só podem amar
o Pai se o Espírito fizer sentir neles os sentimentos filiais do Filho Jesus: “O Espírito
mesmo dá testemunho ao nosso espírito
de que somos filhos de Deus” (Rm 8,16).
Chamar Deus de Pai só tem valor ou sentido no estado de contemplação interior.
Assim, quando faremos a expiação por ter
chamado Deus de Pai de forma distraída
ou sem o afeto consciente de filhos?
O ideal desejado pelo Pai a nosso respeito
é reproduzirmos Jesus em nossas vidas
pela santidade dEle. E o Espírito Santo
nos faz filhos desse Pai ao transformar-nos
em Jesus. Uma grande dificuldade é ver

N

esta transformação em nós, na condição
de membros do Corpo Místico (Bispos,
Padres, almas consagradas, cristãos
definidos...). Eu, pessoalmente, não me
reconheço assim e ainda não conheci alguém com todo esse potencial crescente
de santidade, de identificação com Jesus,
com a manifestação da ação transformadora do Espírito Santo.
Se um artista humano da tosca e dura
pedra é capaz de fazer uma imagem belíssima, tanto mais, pela ação do Artista
Divino, que tem total eficácia Divina,
deveriam aparecer cada vez mais os efeitos
de seu processo transformador, por menor
que fosse a cooperação do cristão. Por isso,
devemos empenhar toda a nossa capacidade de docilidade em cooperar com
o Espírito Santo, para que se manifeste
em nós essa transformação tão desejada
por Deus de reproduzirmos Jesus em
nossas vidas. Sem a nossa cooperação e
sem a ação do Espírito Santo, não existe
identificação com Jesus e muito menos
estado de graça do Cristão.
Pela minha experiência sacerdotal,
me atrevo a afirmar que são poucos os
“Cristãos” que conhecem a excepcional
função do Espírito Santo com relação
a si mesmos, como também poucos se
dispõem seriamente a cooperar. Mas,
mesmo sendo esses filhos de Deus
diminuídos e atrofiados, ainda somos
acolhidos pela misericórdia do Pai.

Sabedores disso, de agora em diante,
procuremos entrar conscientemente no
processo de ser cada vez mais Jesus, pela
ação conjunta do Espírito Santo.
Reflexão:
Hoje, nem sequer se fala mais em Direção
Espiritual, apenas em “Confissões Comunitárias” de um minuto por penitente.
Nem mesmo a Quaresma tem mais o sentido ascético-litúrgico. Em virtude de toda
esta fatal problemática, já sentimos seus
funestos resultados e nem imaginamos
o que virá daqui a alguns anos, quando
for necessário impor uma reação no seio
da Igreja, há tempo reclamada pelo Papa
Paulo VI (Eclesium Suam).
Pastores, acordem!
A catástrofe da Europa vem chegando...
sob pena de terríveis consequências, não
só na Igreja, como no mundo.
O resultado está aí a “olhos vistos”, sem
que os Pastores se penitenciem ou tomem
medidas pastorais condizentes, por estarem mais preocupados com problemas
humanos, sociais..., isso para conservar
uma figura eclesial simpática e louvável:
pura ética, filantropia ou sociologia, mas
sem critérios sobrenaturais.

Fonte: livro – Reflexões Duras e
Maduras Vol. III
Monsenhor José Figuls
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Feliz
DIA D AS

crianças

Olá, pequeninos!
O mês de outubro é um mês muito
festivo, pois comemoramos o Dia da
Crianças, dos Professores e de Nossa
Senhora Aparecida.
Que Deus, em sua infinita bondade, pela
intercessão de Nossa Senhora, abençoe
todas as crianças e professores do mundo inteirinho
e os sustente em todas
as suas necessidades.
Fernanda Luiz
Equipe Redação JCS

Atividade:
Cole o quebra-cabeça abaixo numa cartolina ou papelão, recorte as peças
e brinque.

