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José amou Jesus com
coração de pai

J

osé era um humilde carpinteiro; um homem justo,
sempre pronto a cumprir a vontade de Deus; assumiu e abraçou
com amor a paternidade legal de
Jesus. Enquanto descendente de
Davi, de cuja raiz deveria nascer o Messias, e como esposo
de Maria de Nazaré, ele uniu o
Antigo ao Novo Testamento.
Por méritos incontáveis, foi
declarado: “Padroeiro da Igreja
Católica”, “Padroeiro dos operários”, “Guardião do Redentor”. E
o povo o invoca como “Padroeiro da boa morte”.
São Paulo VI disse que sua paternidade se exprimiu “em ter feito da
sua vida um serviço, um sacrifício
ao mistério da encarnação e à
conjunta missão redentora; em ter
usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para
lhe fazer dom total de si mesmo, da
sua vida, do seu trabalho; em ter
convertido a sua vocação humana
ao amor doméstico, na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu
coração e de todas as capacidades
no amor colocado ao serviço do
Messias nascido na sua casa”.
Depois de Maria, nenhum Santo
ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu
esposo. Embora aparentemente

escondido, teve um protagonismo sem paralelo na história da
salvação.
São José é o “pai amado”, “pai
na ternura”, “pai na obediência”,
“pai no acolhimento”, “pai com
coragem criativa”, “pai trabalhador”, “pai na sombra”, como o
Papa Francisco o declarou em
sua Carta Apostólica “Patris
Corde – Com Coração de Pai”
– publicada em 08/12/2020, por
ocasião do 150º Aniversário da
declaração de São José como
“Padroeiro Universal da Igreja”.

Elevemos a São José a
nossa oração:
Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua
confiança;
convosco, Cristo tornou-Se
homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia
e coragem,
e defendei-nos de todo o mal.
Amém.
Maria de Lourdes Taube Conceição
Equipe de Redação JCS

Expediente
Revista Jesus Caminho Seguro é uma
publicação mensal da Associação Jesus
Caminho Seguro.
CNPJ 02.857.590/0001-07
Coordenação Geral
Aparecido José Campanella
Jornalista responsável
Fernanda Luiz - MTb 47.457
Revisão
Maria de Lourdes Taube Conceição
Projeto gráfico
Com5
Fotos
Arquivo\Divulgacao\sxc.hu

Publicidade
Maria Rita de Rosis Mazeu
(Lica) 17 99145 0022
Joseimar Gonçalves da Cunha
(Pim) 17 99745 6877
Tiragem
1.500 exemplares
Impressão
Artes Gráficas Bebedouro
Circulação
Barretos, Barrinha, Bebedouro,
Campina Verde (MG), Colina,
Ibitiúva, Ituverava, Jaboticabal, Jaú,
Marcondésia, Matão, Monte Alto,

Monte Azul Paulista, Olímpia, Pereira
Barreto, Ribeirão Preto, São Paulo,
Sumaré, Taiaçu e Taiúva, Taquaral,
Viradouro, Vista Alegre do Alto.
Redação e Administração
Rua São João, 722, Centro, Bebedouro, SP
17 3344 3903
www.caminhoseguro.com
comunicação@caminhoseguro.com
Os artigos desta revista poderão ser
reproduzidos, desde que se indique a fonte e
envie cópia à Redação. O conteúdo dos textos
assinados é de responsabilidade dos autores.

4

EXPRESSANDO O CARISMA | Janeiro - 2021

Nunca percamos a esperança de que
no Reino de Deus a Paz reinará!
Mais um ano se inicia, com a graça de Deus!

A

esperança, a alegria, a dedicação, lutas, vitórias, e mesmo lágrimas, tudo
tem início novamente. A busca incessante
do homem pela paz é uma constante. No
entanto, nunca estivemos tão em guerra
como agora: o ódio se alastra, a violência
se multiplica, o homem morre vítima de
si mesmo e do seu pecado...
Existem situações em nossas vidas nas
quais é difícil estar em paz. Assim como
você, eu também já passei por situações
complicadas. Mas aprendi, com a graça
de Deus, que quanto mais dolorosos e
difíceis são esses momentos, tanto mais
precisamos nos voltar para Deus, certos
de que Sua Divina Providência nos ampara, de que Deus está em tudo e tem o
controle de todas as situações.
Em um mundo marcado pelo pecado,
onde reinam tantos males, como a impureza, o adultério, o divórcio, crimes,
roubos, corrupção, deslealdade, revolta,
perseguição dos bons, inversão sexual,
desordens no casamento, o Senhor nos
envia para sermos Seus evangelizadores
e Seus ministros da Paz. Ele nos envia
para levarmos essa Paz com o nosso testemunho de vida aos corações afastados,
para que se voltem para Jesus, para que
O reconheçam como Salvador e Senhor
de suas vidas, o único caminho seguro,
o possuidor da verdadeira Paz!
Assim, a missão da Com. Jesus Caminho

Seguro, a minha e a sua, vão se cumprindo quando nos deixamos ser possuídos
por Jesus Cristo e passamos a experimentar essa Paz, sendo presença dela para os
homens do nosso tempo. Porém, muito
ainda precisa ser feito. Precisamos ir mais
longe, fazer com que todos tenham uma
verdadeira experiência com o Senhor,
ensiná-los a orar, a estabelecer o amor
de Deus nos lares, nas famílias, nos relacionamentos e na sociedade. Precisamos
estabelecer a Paz neste mundo, e isso só
será possível quando os homens receberem Jesus em seus corações.
Cientes da importância de ter você
sempre conosco, gostaríamos de presenteá-lo com algo que fosse de suma
importância ou necessidade. Mas, por
não estar ao nosso alcance, vou deixar

mais este pedido para que Deus tome
conta. Enquanto isso, como forma de
agradecimento por tudo o que faz por
nós, por patrocinar financeiramente a
nossa evangelização, por nos amparar e
motivar para que continuemos esta missão tão linda, porém muito desafiadora,
estamos enviando a você um lindo calendário de 24 páginas, colorido, com muitas
imagens que podem ajudá-lo a entrar na
presença de Deus quando quiser, e a se
lembrar que Deus está sempre ao seu lado
e de sua família. Esperamos que goste e
que seja de grande valia.

Aqui, alguns detalhes do
calendário:

No verso da página de cada mês estão
algumas informações da Comunidade,
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como os eventos (festa da misericórdia,
hora santa reparadora, hora da misericórdia e outros), a livraria, as capelas e os
bazares da providência e de comestíveis.
Na abertura, temos a imagem de Jesus
Misericordioso, com a afirmação de que
“A Misericórdia Divina nos acompanha
em todos os momentos da vida”.
- Em janeiro, a capa traz a Solenidade
de Santa Maria Mãe de Deus. No verso,
informações sobre o “bazar da providência”, que tem sido uma das fontes de
arrecadação que mantêm nossa missão.
- Em fevereiro, temos a Solenidade da
Apresentação de Jesus no templo. No
verso, a recordação de que os fundadores
da Comunidade, juntamente com outros
irmãos, se consagraram a Deus, fundando a Comunidade de Vida e Aliança Jesus
Caminho Seguro. Nesse dia, todos os
anos, novos irmãos renovam ou fazem
pela primeira vez seus votos temporários.
- Em março, celebramos o Dia de São
José, nosso Patrono e também Patrono da
nossa Capela, no Residencial Bebedouro.
No verso, apresentamos nossa livraria,
que tem a missão de evangelizar através
dos livros e presentes.
- Em abril, trazemos Jesus Ressuscitado
e a Festa da Misericórdia, solicitada por
Ele à Santa Faustina.
- Em maio, homenageamos nossa Cidade
Coração e reforçamos nosso apostolado e
horários da Capela Imaculada Conceição
– também nossa Patrona.
- Em junho, lembramos o Padroeiro da
nossa Cidade e da nossa esplendorosa
Matriz de São João Batista.
- Em julho, reverenciamos um dos nossos
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Santos inspiradores e Nossa Senhora do
Carmo, Padroeira Diocesana.
- Em agosto, lembramos da importância
e necessidade que temos dos Sacerdotes
(Dia do Padre) e de seu Padroeiro, São João
Maria Vianney. Esta será uma das nossas
intenções de oração para a Quaresma de
São Miguel, que realizamos todos os anos.
- Em setembro, são homenageados os
Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e pedimos a intercessão do primeiro casal
canonizado: São Luiz e Santa Zélia Martin, para o projeto “Famílias Restauradas”
e para todos os casais do mundo inteiro.
- Em outubro, nos lembramos de Santa
Teresa e Santa Faustina, nossas duas Santas
Inspiradoras, e também do Mês Missionário, bem como todas as formas usadas
por nossa Comunidade para evangelizar.
- Em novembro, a Igreja nos coloca à
frente da realeza de Jesus, Rei do Universo,
e nossa Comunidade dá a conhecer um
pouco da Rádio Caminho Seguro, um dos
instrumentos para apresentar ao mundo
esta Realeza e o Senhorio de Jesus.
- Fechando o calendário, em dezembro, mostramos a forma pobre e humilde de Jesus se
apresentar ao mundo e, no verso, Sua Mãe,
a Imaculada Conceição de Nossa Senhora.
Este ano, contamos mais uma vez com
a sua fidelidade nas contribuições, com
sua amizade e orações.
Estaremos sempre unidos em torno de
cada banquete Eucarístico e rezaremos
uns pelos outros, para que a Paz do Senhor esteja sempre conosco!
Deus os abençoe!
Zezinho

Fundador da Com. de Vida e Aliança JCS

Fiel no pouco!
Iniciamos o ano sem poder contar
com o BEm (Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da
Renda) do governo federal. Assim,
nossa campanha voltará ao patamar
anterior, quando ficamos muito aflitos,
nos meses de abril e maio. Por esse
motivo, necessitamos de novos sócios
ou que retornem a contribuir os que
por algum motivo deixaram de fazê-lo.
Estamos lançando, este ano, um
carnê do evangelizador, que servirá
tanto para aqueles que já optaram
por ele nos anos anteriores, mas,
principalmente, para os novos evangelizadores, que você poderá nos
ajudar a conquistar.
Estaremos oferecendo um carnê a todos
os que quiserem assumir conosco a
evangelização através dos nossos meios
de comunicação. A contribuição será no
valor mensal que puderem.
E temos uma novidade: haverá um
sorteio de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por mês para quem estiver com
a sua contribuição em dia.
A cada $ 10,00 (dez reais) em contribuição, você estará concorrendo
uma vez ao sorteio mensal. Portanto,
quanto mais contribuir, maiores as
chances de ganhar. (Ex: $ 50,00 =
5 chances).
*Atenção: Você, que já faz sua contribuição por carnê, boleto bancário, motoboy
ou mesmo pelo débito em conta, estará
participando dos sorteios do evangelizador fiel da mesma forma. A cada R$
10,00 contribuído, você terá uma chance
de ganhar. Assim, quanto mais contribuir
mais chances você terá.
Os sorteios para o evangelizador fiel
acontecerão no último sábado de cada
mês, dentro do programa Deus é fiel, da
Rádio Caminho Seguro, que acontece
todos os dias às 10h.

CANTINHO DE MARIA | Agosto - 2020

6

Maria, “porta do Ano Novo”,
passa à frente de cada dia
de 2021

ueridos irmãos, filhos e filhas de
Nossa Senhora, temos a alegria de
começar um novo ano de trabalhos e oração celebrando o mais importante título
com que a Virgem Maria tem sido honrada
e, por meio dela, Aquele que por ela quis vir
ao mundo, Jesus Cristo. Estou me referindo
ao título de “Santa Maria, Mãe de Deus”,
solenidade que celebramos no primeiro dia
do ano: dia de preceito, dia de mistério, dia
de, com os olhos postos em nossa Mãe,
renovarmos todo o conjunto de nossa fé.
Mãe de Deus significa “Porta da Salvação”,

mim um coração novo, de carne e não de
pedra. Realize em mim a profecia de Ezequiel (36,26): “Darei a vocês um coração
novo, e colocarei um espírito novo em
vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne”.
Começando um Novo Ano, somos convidados a nos consagrar à Nossa Senhora,
Mãe de Deus, entregando-lhe, num gesto
de confiança, tudo o que somos e possuímos, para que ela nos ensine a cumprir a
Santíssima vontade de Deus. Assim, mais
perfeitamente, poderemos pertencer e
nos unir a Deus e crescer em sua graça.
A nossa consagração à Virgem Maria é o
meio que a providência divina escolheu
para estabelecer no mundo o Triunfo do
Coração de Maria e o Império do Reinado
de Jesus sobre toda a humanidade!
Hoje e a cada dia deste ano que se inicia,
em todas as situações, vamos dizer: “Eu
me consagro e consagro a minha família
a ti, Mãe de Deus e minha”.

“Tuus totus ego sum, et

omnia mea tua sunt (Eu
sou todo teu, e tudo o
que é meu te pertence)

“

Q

e por que não dizer também “Porta do Ano
Novo”? Através da Virgem Maria, um novo
se realizará em nossa vida, em nossa família.
Maria é vazia de pecado e cheia de graça! Na
história da humanidade existiu um processo
de salvação em decorrência de um projeto
de perdição. Como foi o processo de perdição? Uma mulher (Eva), imaculada, virgem,
noiva de um homem (Adão), foi visitada por
um anjo (Lúcifer) e, por desobediência, a
perdição entrou no mundo. A salvação, por
sua vez, acontece por uma mulher (Maria)
preservada do pecado, Imaculada, Virgem,
Esposa de um homem (José), visitada pelo
anjo (Gabriel) e obediente.
Maria abriu a porta para que a salvação
entrasse no mundo. A porta (Maria) que
Deus escolheu para entrar no mundo,
também escolheu para entrar na nossa
vida. Isso nos deve fazer pensar em como
estamos nos relacionando com Nossa
Senhora: como converso com ela; como
eu a sinto; como e o quanto penso nela;
a que distância está o meu coração do
dela! O coração de Nossa Senhora ama
Jesus de uma forma que nós precisamos
aprender a amar. E ela quer nos ensinar!
Podemos dizer a ela: “Mãe Santíssima,
eu encerrei o ano de 2020 e ainda não
sei amar Jesus. Meu coração é incapaz de
se mover na direção do amor. Mas o seu
coração não é assim. Então, Mãe, gere em

Sandra Campanella

Cofundadora Com. de Vida e Aliança JCS
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São Paulo Apóstolo

O encontro com Jesus na estrada de Damasco
É a misericórdia de Deus que transforma o perseguidor
em apóstolo; é ela que muda o lobo em cordeiro, e que
fez de um publicano um evangelista (cf. Mt 9,9)
São Paulo permanece ainda, para esses
nossos dias de tibieza e frouxidão apostólica, o farol para a nossa atividade
evangelizadora; ele é e sempre será o retrato perfeito do que deve ser um coração
convertido à Verdade, que é Cristo.

C

elebramos, no dia 20 deste mês, a conversão de São Paulo, Apóstolo dos gentios.
Antes, porém, de ser chamado a levar o nome
de Jesus diante das nações, Saulo de Tarso
foi um ferrenho e ardoroso perseguidor dos
cristãos. Respirando ameaças e morte contra
os discípulos do Senhor (cf. At 9,1), Saulo
acreditava servir ao Deus de Israel ao exterminar “idólatras” e “blasfemos” que faziam
de um simples nazareno o Rei dos judeus.
No entanto, o mesmo Cristo Jesus, identificando-se com os que em seu Nome
padeciam injustiças e tribulações, apareceu a este jovem zeloso a caminho de
Damasco: “Saulo, Saulo”, diz-lhe o Senhor, “por que me persegues?” (At 9, 4).

A grandeza desse encontro pessoal com
Cristo deveria causar-nos sempre uma
salutar admiração, pois Deus, com apenas
o dar-se a conhecer àquele moço determinado, não apenas o converte como,
inclusive, de grande perseguidor o faz
muito maior evangelizador.
Todas as epístolas de Paulo deixam transparecer, com imensa nitidez, a profunda
mudança que o Senhor operou em seu
íntimo e o amor que lhe deu para, sofrendo pelo Evangelho, anunciar a todos os
povos o Santo Nome de Cristo: “(…) nisto
não só me alegro”, escreve aos filipenses,
“mas sempre me alegrarei. Pois sei que
isto me resultará em salvação” (Fl 1,18s).

É a misericórdia de Deus que transforma o perseguidor em apóstolo!
Homilia de São João Crisóstomo (345407), Arcebispo de Antioquia, depois, de
Constantinopla, sobre a conversão: “É
preciso que tenhamos sempre presente no
nosso espírito o quanto todos os homens
são rodeados por tantas manifestações do
mesmo amor de Deus. Se a justiça tivesse
precedido a penitência, o universo teria
sido aniquilado. Se Deus estivesse pronto
para o castigo, a Igreja não teria conhecido
o apóstolo Paulo; não teria recebido um
homem assim no seu seio. É a misericórdia
de Deus que transforma o perseguidor em
apóstolo; é ela que muda o lobo em cordeiro,
e que fez de um publicano um evangelista
(cf. Mt 9,9). É a misericórdia de Deus
que, comovida com o nosso destino, nos
transforma a todos; é ela que nos converte”.
Fonte: padrepauloricardo.org |
evangelhoquotidiano.org

Por Fernanda Luiz

Equipe de Redação JCS

CANTINHO DA MISERICÓRDIA | Janeiro - 2021
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A falsa misericórdia:
Estrada de concessões e pactos com o
mundo que levam ao inferno

A

doradores, apóstolos, devotos e divulgadores da Divina Misericórdia, a paz!
É realmente muito importante estarmos
vigilantes e não nos deixarmos seduzir pelas
facilidades que o mundo vai nos apresentando. As advertências que Nosso Senhor fez
à Santa Faustina não tinham outro objetivo
senão o de sensibilizar as almas para implorarem a Divina Misericórdia, que transborda
de seu Coração Sacratíssimo sem que as
pessoas as queiram aproveitar.
Nosso Senhor manifesta, em numerosas
ocasiões, que suscitou a vocação de Santa Faustina para revelar os insondáveis
tesouros da sua Misericórdia e tirar os
homens do mau caminho.
“Um dia, vi duas estradas: uma estrada
larga, atapetada de areia e flores, cheia
de alegria, de música e de vários prazeres.
As pessoas caminhavam por essa estrada dançando e divertindo-se, estavam
chegando ao fim, sem se aperceberem
disso. E, no final dessa estrada, havia
um enorme precipício, ou seja, o abismo
do inferno. Essas almas caíam às cegas
na voragem desse abismo; à medida que
iam chegando, assim tombavam. E seu
número era tão grande que não era possível contá-las. E avistei outra estrada, ou,
antes, uma vereda, porque era estreita e
cheia de espinhos e de pedras, por onde as
pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e
sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam
e caíam por cima dessas pedras, mas logo

se levantavam e iam adiante. E, no final
da estrada, havia um magnífico jardim,
repleto de todos os tipos de felicidade,
e aí entravam todas essas almas. Já no
primeiro momento, esqueciam de seus
sofrimentos” (Diário 153).
Para entender a imensa importância da
devoção à Divina Misericórdia, Deus
quis que Santa Faustina fosse a sua propagadora. Mas a Divina Misericórdia
não encontra eco nas almas que dela
devem se beneficiar, que é o que Nosso
Senhor mais quer, em virtude de estarem
deformadas e/ou defeituosas.
Além dos pecados formais, há um obstáculo enganador e muito danoso à saúde
espiritual dos homens: a deformação do
próprio conceito de misericórdia e de
sua aplicação ao apostolado. Tentando
enganosamente tornar mais fácil a prática
da moral, a misericórdia manipulada

com abuso pretende pôr os costumes
católicos mais de acordo com o mundo
pecador. Quer apresentar a religião como
não é: como uma via coberta de flores
e facilidades para os pecadores empedernidos, mas enganados. Na realidade,
agindo assim, leva-os anestesiados para
a perdição eterna. Nosso Senhor fez com
que Santa Faustina visse o engano dessa
falsa estrada e o denunciasse a todos.
“Ó Sangue e Água que jorraste do Coração de Jesus como fonte de misericórdia
para nós, eu confio em Vós!”
“Jesus, eu confio em vós!”

Santa Faustina,
rogai por nós!
Andrea Helena Demarco

Comunidade de Vida e Aliança JCS
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O Batismo de Jesus na fase adulta

O Batismo de Jesus, ao contrário do nosso, não foi um momento de adesão
ao projeto de Deus, afinal, Ele era o próprio Deus encarnado. O Batismo
de Jesus foi o momento de Sua revelação como o enviado de Deus para a
redenção da humanidade

A

liturgia deste mês nos apresenta o
Batismo de Jesus! E por mais que cada
evangelista tenha narrado esta linda cena de
vários e diferentes ângulos, nenhum deles
deixou de retratar o essencial: a presença da
Santíssima Trindade – Pai, Filho e Espírito
Santo – naquele momento especial.
Na época de Jesus, existiam muitos movimentos que pregavam a conversão e a
ira de Deus pela humanidade pecadora.
João Batista era líder de um grupo desse
tipo, e foi justamente ele quem batizou
Jesus. Nessa época, Jesus devia ter uns 30
anos, ou seja, era adulto. O Batismo de
Jesus, ao contrário do nosso, não era um
momento de adesão ao projeto de Deus,

afinal, Ele era o próprio Deus encarnado.
Aquele foi o momento de Sua revelação
como o enviado de Deus para a redenção
da humanidade.
Ali teve início o caminho que conduz
ao Reino de Deus. Basta ler a passagem
do Evangelho de Marcos, que começa
justamente com o Batismo de Jesus. É
importante saber que nessa época ainda
não existia o Sacramento do Batismo,
muito menos para crianças. Foi Jesus
quem inaugurou o “Sacramento do
Batismo” tal como o conhecemos hoje.
E digamos mais: no início, o Batismo
na Igreja também era coisa oferecida
somente aos adultos. Só depois de muito

tempo é que as pessoas começaram a ser
batizadas ainda crianças.
O que motivava o Batismo de adultos era
a opção pessoal pelo Cristo. O que motiva
o Batismo de crianças logo após o nascimento é para que o recém-nascido não
seja privado da graça nem corra o risco de
morrer sem este sacramento tão necessário.
Além disso, foi muitíssimo oportuno que,
durante o Batismo de Cristo, os céus se
abrissem sobre Ele, a fim de significar
que, pelo Batismo cristão, nos são abertas
as portas do reino celestial, fechadas ao
primeiro homem por causa do pecado.
Foi também convenientíssimo que o Espírito Santo descesse sobre o Senhor em
forma de pomba, para significar que todo
aquele que recebe o Batismo de Cristo se
converte em templo e sacrário do Espírito
Santo, devendo, por isso mesmo, levar uma
vida simples e pura como a de uma pomba.
Finalmente, foi conveniente que no
Batismo de Cristo se manifestasse todo
o Mistério Trinitário: a voz do Pai, comunicando o seu agrado, a presença
do Filho e a descida do Espírito Santo
em forma de pomba. O Batismo cristão
também se realiza pela invocação e poder
da Santíssima Trindade.
Fonte: padrepauloricardo.org e outros sites

Por Fernanda Luiz

Equipe de Redação JCS
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“Sua infinita misericórdia é a estrela que
me conduz todos os dias da minha vida”
(Diário de Sta. Faustina – 697)

Lembremos sempre e a cada dia que aquele Bebê que
nasceu em Belém é a própria misericórdia

“

Como os reis magos foram
conduzidos pela Estrela de
Belém até Jesus, que todos
nós possamos também ir ao
seu encontro.

O

s frutos da misericórdia encontram-se
presentes em cada texto da Sagrada
Escritura. Em todos eles contemplamos
esse “Deus, rico em misericórdia, que
impulsionado pelo grande amor com que
nos amou, quando estávamos mortos em
consequência de nossos pecados, deu-nos
a vida juntamente com Cristo” (Efésios 2,4).
Às vezes, por conta de acontecimentos
em nossa vida, carregamos tristezas no

coração. Há situações que nos marcam
de modo significativo e permanente, registrando em nossa memória até mesmo
o lugar e a hora exata em que tais fatos
ocorreram. Certamente, você poderá
se lembrar de pelo menos um episódio
desse gênero (uma vitória alcançada ou
uma tragédia vivenciada; um amor que
chega ou que se vai...). Mas Deus não se
esquece do ser humano. Em determinado

“
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momento, Ele vem ao nosso encontro e
nos faz abrir olhos, ouvidos e coração
para mergulharmos esses fatos no mar
infinito de Sua misericórdia. E o ser
humano é convidado a não se esquecer
daquilo que o Senhor realizou em seu
favor, transformando essas lembranças
em fonte de salvação.
Meu coração pode sempre trazer lembranças, saudades, alegrias, medos... Mergulho,
assim, a minha história na misericórdia de
Deus. E posso manifestar que a sua infinita
misericórdia é a estrela que me conduz todos
os dias da minha vida (D. 697).
Como os reis magos foram conduzidos
pela Estrela de Belém até Jesus, que todos
nós possamos também ir ao seu encontro.
“Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de
Judá, no tempo do rei Herodes, eis que
magos vieram do Oriente a Jerusalém.
Perguntaram eles: ‘Onde está o rei dos
judeus que acaba de nascer? Vimos a
sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo’. A essa notícia, o rei Herodes ficou
perturbado e toda Jerusalém com ele.
Convocou os príncipes dos sacerdotes e
os escribas do povo e indagou deles onde
havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe:
‘Em Belém, na Judeia, porque assim foi
escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra
de Judá, não és de modo algum a menor
entre as cidades de Judá, porque de ti
sairá o chefe que governará Israel, meu
povo’ (Mq 5,1). Herodes, então, chamou
secretamente os magos e perguntou-lhes
sobre a época exata em que o astro lhes
tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse: ‘Ide e informai-vos bem a
respeito do menino. Quando o tiverdes
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encontrado, comunicai-me, para que eu
também vá adorá-lo’. Tendo eles ouvido
as palavras do rei, partiram. E eis que
a estrela que tinham visto no Oriente
os foi precedendo até chegar sobre o
lugar onde estava o menino e ali parou”
(Mateus 2,1-9).
O tempo cronológico (“Krónos”) é santificado pela presença do Filho de Deus
que veio até nós. No ventre de Maria,
a partir do seu “faça-se” (“fiat”), inaugura-se o tempo “Kairós” – tempo da
graça ou “dia da salvação” (2Cor 6,2),
pois, em Jesus, o eterno “entrou” no
tempo histórico. Por isso, cada instante
de que dispomos está carregado de um
maravilhoso sentido. Assim, na nossa
história de vida, podemos trazer toda
a nossa história de salvação diante da
infinita misericórdia de Deus. Mas, na
correria do mundo moderno, é perigoso
perdermos de vista esse valor eterno de
cada momento.
A Comunidade Jesus Caminho Seguro,
todos os dias, às quinze horas, reza o Terço
da Misericórdia. É o momento em que
podemos mergulhar tudo na misericórdia de Deus, não só a nossa memória e o
nosso coração, mas os de todos que nos
acompanham. Esta é a “Hora” de Jesus por
excelência, a “Hora” tão desejada por Ele.
Portanto, procuremos nos lembrar sempre
e a cada dia que aquele Bebê que nasceu
em Belém é a própria misericórdia.
Desejo glorificar a vossa infinita misericórdia na vida, na hora da morte, na
ressurreição e por toda a eternidade. Meu
Jesus, minha força, minha paz e meu
descanso, nos Vossos raios de misericórdia

mergulho a minha alma todos os dias. Não
há um só momento na minha vida em que
não experimente a Vossa misericórdia, ó
Deus. Com nada mais senão com a Vossa
infinita misericórdia, Senhor – ela é a estrela que me conduz. Minha alma está repleta
da Misericórdia de Deus (Diário 697).

“Ó Sangue
e Água que
jorrastes do
coração de
Jesus, como
fonte de
misericórdia
para nós,
eu confio
em vós!”
Santa Faustina
Kowalska, rogai
por nós!
São João Paulo II,
rogai por nós!
Andrea Helena Demarco

Comunidade de Vida e Aliança JCS
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“

A paternidade de São José
se exprimiu “em ter feito
da sua vida um serviço, um
sacrifício ao mistério da
encarnação e à conjunta
missão redentora; em ter
usado da autoridade legal
que detinha sobre a Sagrada
Família para lhe fazer dom
total de si mesmo, da sua
vida, do seu trabalho”
(São Paulo VI).

Papa convoca o
“Ano de São José

Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo
de Maria como Padroeiro da Igreja Católica, o Papa
Francisco convoca o “Ano de São José” com a Carta
Apostólica “Patris corde – Com coração de Pai”

Vatican News
Pai amado, pai na ternura, na obediência e
no acolhimento, pai com coragem criativa,
trabalhador, sempre na sombra: com estas
palavras, o Papa Francisco descreve São José.
E o faz na Carta Apostólica “Patris corde –
Com coração de Pai”, publicada hoje por
ocasião dos 150 anos da declaração do Esposo
de Maria como Padroeiro da Igreja Católica.
Com o decreto “Quemadmodum Deus”,
assinado em 08 de dezembro de 1870, o
Beato Pio IX quis dar este título a São José.

Para celebrar esta data, o Papa Francisco
convocou um “Ano” especial dedicado ao Pai
adotivo de Jesus, a partir de 08 de dezembro
de 2020 até 08 de dezembro de 2021.
Protagonismo sem paralelo
A Carta Apostólica traz os sinais da pandemia da Covid-19, que – escreve Francisco
– “nos fez compreender a importância das
pessoas comuns, aquelas que, distantes
dos holofotes, exercitam todos os dias paciência e infundem esperança, semeando

“
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corresponsabilidade. Justamente como São
José, o homem que passa desapercebido, o
homem da presença cotidiana discreta e
escondida”.
E, mesmo assim, o seu é “um protagonismo
sem paralelo na história da salvação”. Com
efeito, São José expressou concretamente a
sua paternidade ao ter convertido a sua vocação humana “na oblação sobre-humana de
si mesmo ao serviço do Messias”. Por isso, ele
“foi sempre muito amado pelo povo cristão” (1).
Nele, “Jesus viu a ternura de Deus”, que “nos
faz aceitar a nossa fraqueza”, através da
qual se realiza a maior parte dos desígnios
divinos. Deus, de fato, “não nos condena,
mas nos acolhe, nos abraça, nos ampara
e nos perdoa” (2). José é pai também na
obediência a Deus: com o seu “fiat”, salva
Maria e Jesus e ensina seu Filho a “fazer a
vontade do Pai”, cooperando “ao grande
mistério da Redenção” (3).
Exemplo para os homens de hoje
Ao mesmo tempo, José é “pai no acolhimento”, porque “acolhe Maria sem colocar
condições prévias”, um gesto importante
ainda hoje – afirma Francisco – “neste mundo
onde é patente a violência psicológica, verbal
e física contra a mulher”. Mas o Esposo de
Maria é também aquele que, confiante no Senhor, acolhe na sua vida os acontecimentos
que não compreende, com um protagonismo
“corajoso e forte”, que deriva “da fortaleza que
nos vem do Espírito Santo”.
Através de São José, é como se Deus nos
repetisse: “Não tenhais medo!”, porque “a fé
dá significado a todos os acontecimentos, sejam
eles felizes ou tristes”. O acolhimento praticado
pelo pai de Jesus “convida-nos a receber os
outros, sem exclusões, tal como são”, com “uma
predileção especial pelos mais frágeis” (4).
“Patris corde” evidencia, ainda, “a coragem
criativa” de São José, “o qual sabe transformar
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um problema numa oportunidade, antepondo
sempre a sua confiança na Providência”. Ele
enfrenta os “problemas concretos” da sua
Família exatamente como fazem as outras
famílias do mundo, em especial aquelas
migrantes. Protetor de Jesus e de Maria,
José “não pode deixar de ser o Guardião da
Igreja”, da sua maternidade e do Corpo de
Cristo: todo necessitado é “o Menino”, que
José continua a guardar e de quem se pode
aprender a “amar a Igreja e os pobres” (5).
A dignidade do trabalho
Honesto carpinteiro, o Esposo de Maria
nos ensina também “o valor, a dignidade e
a alegria” de “comer o pão fruto do próprio
trabalho”. Esta acepção do pai de Jesus
oferece ao Papa a ocasião para lançar um
apelo a favor do trabalho, que se tornou
uma “urgente questão social” até mesmo nos
países com certo nível de bem-estar.
“É necessário tomar renovada consciência do
significado do trabalho que dignifica”, escreve
Francisco, que “torna-se participação na
própria obra da salvação” e “oportunidade de
realização” para si mesmos e para a própria
família, “núcleo originário da sociedade”.
Eis então a exortação que o Pontífice faz a
todos para “redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho”, para “dar
origem a uma nova «normalidade», em que
ninguém seja excluído”. Em especial, diante
do agravar-se do desemprego por causa da
pandemia da Covid-19, o Papa pede a todos
que se empenhem para que se possa dizer:
“Nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma
família sem trabalho!” (6).
“Não se nasce pai, torna-se tal”
“Não se nasce pai, torna-se tal”, afirma
ainda Francisco, porque “se cuida responsavelmente” de um Filho, assumindo a
responsabilidade pela sua vida. Infelizmente,

na sociedade atual, “muitas vezes os filhos
parecem ser órfãos de pai”. Que todos os
pais sejam capazes de “introduzir o filho
na experiência da vida”, sem prendê-lo
“nem subjugá-lo”, mas tornando-o “capaz
de opções, de liberdade, de partir”.
Neste sentido, José recebeu o apelativo de
“castíssimo”, que é “o contrário da posse”:
ele, com efeito, “soube amar de maneira
extraordinariamente livre”, “soube descentralizar-se” para colocar no centro da sua
vida Jesus e Maria. A sua felicidade está
no “dom de si mesmo”: nunca frustrado
e sempre confiante, José permanece em
silêncio, sem lamentações, mas realizando
“gestos concretos de confiança”. A sua figura,
portanto, é exemplar, evidencia o Papa,
num mundo que “precisa de pais e rejeita
os dominadores”, rejeita quem confunde
“autoridade com autoritarismo, serviço com
servilismo, confronto com opressão, caridade
com assistencialismo, força com destruição”.
Na décima nota, “Patris corde” revela
também um hábito da vida de Francisco:
todos os dias, o Pontífice reza uma oração
ao Esposo de Maria “tirada dum livro francês
de devoções, do século XIX, da Congregação
das Religiosas de Jesus e Maria”. Trata-se
de uma oração que “expressa devoção e
confiança” a São José, mas também “certo
desafio”, explica o Papa, porque se conclui
com estas palavras: “Que não se diga que
eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que
a vossa bondade é tão grande como o vosso
poder”. A Carta apostólica “Patris corde”
é acompanhada da publicação do Decreto
Apostólico, que anuncia o “Ano de São José”
especial, convocado pelo Papa, e a relativa
concessão do “dom de Indulgências especiais”.
www.vaticannews/va/pt/papa/News/2020-12/
papa-francisco-convoca-ano-sao-jose.html
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Patris Corde Com coração
de Pai
Carta Apostólica do Papa Francisco,
por ocasião do 150º Aniversário
da declaração de São José como
Padroeiro Universal da Igreja

Destacamos aqui apenas alguns
trechos da Carta:
Com coração de pai: assim José amou a
Jesus, designado nos quatro Evangelhos
como “o filho de José”.
Os dois evangelistas que puseram em relevo
a sua figura, Mateus e Lucas, narram pouco,
mas o suficiente para fazer compreender
o gênero de pai que era e a missão que a
Providência lhe confiou. (...)
Assim, ao completarem-se 150 anos da
sua declaração como Padroeiro da Igreja
Católica, feita pelo Beato Pio IX, a 08 de
dezembro de 1870, gostaria de deixar “a
boca – como diz Jesus – falar da abundância do coração” (Mt 12,34), para partilhar
algumas reflexões pessoais sobre esta figura
extraordinária, tão próxima da nossa condição humana. (...)
São José – o homem que passa despercebido,
o homem da presença quotidiana discreta
e escondida – um intercessor, um amparo
e guia nos momentos de dificuldade. (...)
1. Pai amado
A grandeza de São José consiste no fato de
ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus.

Como tal, afirma São João Crisóstomo,
“colocou-se inteiramente ao serviço do plano
salvífico”. (...)
São José é um pai que foi sempre amado
pelo povo cristão, como prova o fato de
lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas
por todo o mundo; de muitos institutos
religiosos, confrarias e grupos eclesiais se
terem inspirado na sua espiritualidade e
adotado o seu nome. (...)

2. Pai na ternura
Dia após dia, José via Jesus crescer “em
sabedoria, em estatura e em graça, diante
de Deus e dos homens” (Lc 2,52). Como o
Senhor fez com Israel, assim José ensinou
Jesus a andar, segurando-O pela mão: era
para Ele como o pai que levanta o filho
contra o seu rosto, inclinava-se para Ele
a fim de Lhe dar de comer (cf. Os 11,3-4).
Jesus viu a ternura de Deus em José: “Como
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um pai se compadece dos filhos, assim o
Senhor Se compadece dos que O temem”
(Sl 103,13). (...)
3. Pai na obediência
(...) José sente uma angústia imensa com
a gravidez incompreensível de Maria, mas
não quer “difamá-la”, e decide “deixá-la
secretamente” (Mt 1,19). Em sonho, o anjo
ajuda-o a resolver o seu grave dilema: “Não
temas receber Maria, tua esposa, pois o
que Ela concebeu é obra do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho, ao qual darás o
nome de Jesus, porque Ele salvará o povo
dos seus pecados” (Mt 1,20-21). A sua
resposta foi imediata: “Despertando do
sono, José fez como lhe ordenou o anjo”
(Mt 1,24). Com a obediência, superou o
seu drama e salvou Maria.
4. Pai no acolhimento
José acolhe Maria, sem colocar condições
prévias. Confia nas palavras do anjo. A
nobreza do seu coração fá-lo subordinar
à caridade aquilo que aprendera com a
lei; e hoje, neste mundo onde é patente a
violência psicológica, verbal e física contra
a mulher, José apresenta-se como figura de
homem respeitoso, delicado que, mesmo
não dispondo de todas as informações,
se decide pela honra, dignidade e vida de
Maria. E, na sua dúvida sobre o melhor a
fazer, Deus ajudou-o a escolher, iluminando
o seu discernimento. (...)
5. Pai com coragem criativa
(...) José é o homem por meio de quem
Deus cuida dos primórdios da história da
redenção; é o verdadeiro “milagre” pelo
qual Deus salva o Menino e sua mãe. O Céu
intervém, confiando na coragem criativa
deste homem que, tendo chegado a Belém

e não encontrando alojamento onde Maria
pudesse dar à luz, arranja um estábulo e
prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais
acolhedor possível para o Filho de Deus,
que vem ao mundo (cf. Lc 2,6-7). Face
ao perigo iminente de Herodes, que quer
matar o Menino, de novo em sonhos, José
é alertado para O defender e, no coração
da noite, organiza a fuga para o Egito (cf.
Mt 2,13-14). (...)
6. Pai trabalhador
Um aspecto que caracteriza São José é a sua
relação com o trabalho. São José era um
carpinteiro que trabalhou honestamente
para garantir o sustento da sua família. Com
ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a
alegria do que significa comer o pão fruto
do próprio trabalho. (...)
7. Pai na sombra
O escritor polaco Jan Dobraczyński, no seu
livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São
José em forma de romance. Com a sugestiva
imagem da sombra, apresenta a figura de
José, que é, para Jesus, a sombra na terra do

Pai Celeste: guarda-O, protege-O, segue os
seus passos sem nunca se afastar d’Ele. (...)
Não se nasce pai, torna-se tal...
Não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se
cuida responsavelmente dele. Sempre que
alguém assume a responsabilidade pela
vida de outrem, em certo sentido exercita
a paternidade a seu respeito. (...) José soube
amar de maneira extraordinariamente livre.
Nunca se colocou a si mesmo no centro;
soube descentralizar-se, colocar Maria e
Jesus no centro da sua vida. (...)
José sempre soube que aquele Menino não
era seu: fora simplesmente confiado aos
seus cuidados. No fundo, é isto mesmo que
dá a entender Jesus quando afirma: “Na
terra, a ninguém chameis ‘Pai’, porque
um só é o vosso ‘Pai’, aquele que está no
Céu” (Mt 23,9). (...)
Papa Francisco

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade
da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada
Virgem Maria, 8 de dezembro do ano de 2020,
oitavo do meu pontificado.

Por Maria de Lourdes Taube Conceição
Equipe de Redação JCS
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Nossa Sra. da Imaculada Conceição,
rogai a Deus por nós!
A Jesus Caminho Seguro está muito feliz pois, juntamente com cada evangelizador,
voluntário e amigo da Comunidade, seja de forma presencial ou online, pôde celebrar
as festividades em honra da Imaculada, Patrona de nossa Capela, com Novena, Tríduo
com Santa Missa e, no dia 08 de dezembro, as Mil Ave-Marias e a Solenidade (pela Rádio
Caminho Seguro FM, youtube ou face).
Mil Ave-Marias

1º dia do tríduo à Imaculada: presidido pelo Pe. Rodrigo César Sicherolli,
da Paróquia São João Batista.
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2º dia do tríduo: presidido pelo Pe.
Vinícius, vigário da Paróquia Santo
Inácio.
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3º dia do tríduo: presidido pelo Pe.
Rodrigo César Baroni, da Paróquia
São Judas Tadeu.

Solenidade em honra da Imaculada,
presidida pelo vigário forânio, Frei
Nivaldo Pasqualim e Frei Emerson
Piotto, da Paróquia Sagrado Coração
de Jesus.
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Reflexões Duras e Maduras

Volume III

17 – Sentido e Prática da Confissão na formação do jovem
Estudo:
Todos os elementos que constituem a formação do jovem cristão, assim como os
valores, devem ser hierarquizados entre si
e harmonizados em seu conjunto, sempre
considerando a formação do homem e
do cristão. Nenhum valor e nenhum
sacramento deve ser considerado desvinculado de seus pares. Na Pedagogia
Cristã, não se faz divisão, mas VALORES
e SACRAMENTOS se complementam
no crescimento do homem e do cristão.
O Sacramento da Penitência ou Confissão,
na formação cristã, está inserido num
processo de crescimento da Fé na vida
do catequizando, sempre ajudado por
formadores realmente cristãos e por uma
pedagogia vivida na própria formação.
O processo de crescimento humano-cristão, no sentido e prática da Confissão,
desenvolve, concomitantemente, a consciência moral, o conhecimento da malícia
interna do pecado, bem como o objetivo
do ideal cristão de santidade, a que todos
estamos chamados. O que se disse dos
formadores cristãos deverá pedir-se
dos Confessores, ainda quando deva-se
reconhecer que, embora todo Sacerdote
seja Confessor, nem todo Confessor será
um bom formador.
Dada a condição de imaturidade do adolescente e do jovem, o acompanhamento
deverá ser feito por verdadeiro catequista
e, sobretudo, por um Confessor paciente
e dotado de conhecimento humano e
sobrenatural. Aqui deveríamos citar a

função educacional dos pais cristãos que,
infelizmente, são pouquíssimos. É bem
raro encontrar famílias cujos membros
rezem juntos ou conversem a respeito
deste tema, sendo igualmente raríssimo
os filhos verem os pais rezarem.
Se o sentido da Confissão no processo
formativo for ignorado, tanto mais, por
conseguinte, será ignorado na prática. Os
católicos marcados pelo sacramentalismo
não entendem os Sacramentos como meio
de crescimento espiritual. O que equivale
a afirmar a falência da educação na fé do
jovem. Por causa desta mentalidade, também é difícil introduzir nos Movimentos
Juvenis o sentido e prática da Confissão.
Entretanto, um bom espaço é o período
dos jovens na fase de preparação para o
Sacramento da Crisma.

Reflexão:
Respondam segundo a exposição do
estudo, sejam vocês filhos ou pais:
- Em que consiste a formação integral
do jovem?
- Por que, no processo de formação, os
VALORES e SACRAMENTOS devem
estar harmonizados?
- Qual é a função do catequista?
- Que valor educativo tem a Confissão
na formação do jovem?
- Os pais de hoje conhecem o valor da
Confissão como meio de educação cristã?
- Jovem, você acha que tem claro o valor
formativo da Confissão, assim como o
sentido cristão do pecado?
Esses conceitos e realidades são fundamentais à séria formação cristã. Pelos
motivos que conhecemos, não será tão
fácil que os jovens levem a sério o presente
ESTUDO e REFLEXÃO. Mas não se pode
compreender que vocês, pais católicos praticantes, não o façam, descuidando-se da
responsabilidade da educação, ao mesmo
tempo em se dizem preocupados com o
futuro MORAL de seus filhos.
Uma instrução de qualquer ciência ou
profissão pela metade sempre será imperfeita. Assim, a Confissão não inserida num
processo de crescimento na Fé, na vida do
catequizando, poderá ser um processo formativo truncado, com fatais consequências.
Monsenhor José Figuls
Fonte: livro – Reflexões Duras
e Maduras Vol. III
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