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Nesta edição A missão de 
educar os filhos

(Prof. Felipe Aquino)

Pai e a mãe são representantes 
de Deus na vida dos filhos, 
por isso, têm autoridade so-

bre eles e devem educá-los para a 
sociedade e para o céu; devem criar 
um lar tranquilo no qual a ternura, 
o perdão, a fidelidade e o respeito 
sejam cultivados.

O Catecismo da Igreja Católica 
diz: “O papel dos pais na educação 
dos filhos é tão importante que é 
quase impossível substituí-los”. 
E, ainda: “O direito e o dever de 
educação são primordiais e inalie-
náveis para os pais” (CIC 2221).

Diz o livro do Eclesiástico: 
“Aquele que ama o filho corri-
ge-o com frequência; aquele que 
educa o seu filho terá motivo 
de satisfação” (Eclo 30,1-2). E 
São Paulo lembra que os pais não 
podem humilhar e magoar os filhos 
ao corrigi-los: “E vós, pais, não deis 
a vossos filhos motivo de revolta 
contra vós, mas criai-os na disci-
plina e na correção do Senhor” (Ef 
6,4). Essa correção deve ser feita com 
carinho, com palavras corretas, na 
hora e no lugar certo, e jamais na 
presença dos irmãos e de outras 
pessoas, porque isso os humilha, e 
um filho humilhado pelo pai e pela 
mãe não ouvirá os conselhos destes.

Também é importante que os 

genitores saibam reconhecer os 
próprios defeitos, o que não é humi-
lhação, mas coerência, e isso facilita 
guiá-los e corrigi-los, como ensina 
o próprio Catecismo da Igreja Ca-
tólica (n. 2223): “Os filhos, por sua 
vez, contribuem para o crescimento 
de seus pais em santidade. Todos e 
cada um se darão generosamente e 
sem se cansarem o perdão mútuo 
exigido pelas ofensas, rixas, injus-
tiças e abandonos”. E São Paulo 
diz: “Filhos, obedecei a vossos 
pais segundo o Senhor; porque 
isso é justo. Pais, não exaspereis 
vossos filhos. Pelo contrário, 
criai-os na educação e doutrina 
do Senhor” (Ef 6,1-2).

Para educar bem os filhos, é pre-
ciso ter tempo para eles, colocá-los 
entre as prioridades. Sem estar na 
presença deles, é impossível edu-
cá-los. E, para educá-los, é preciso 
acolhê-los e acolher seus amigos, e 
não os empurrar para fora de casa. 
Acima de tudo, é preciso saber con-
quistá-los, não com o que se dá a eles, 
mas como se é para eles. Os filhos 
precisam sentir um santo orgulho dos 
pais pela sua maneira correta de agir, 
de falar, de se dedicar a eles. Sem 
isso, não é possível educá-los bem.
Maria de Lourdes Taube Conceição  

Equipe de Redação JCS



Quem me chama, me consagra, me garante e envia é 

Jesus Cristo!
A CNBB instituiu o mês de agosto 

como Mês Vocacional para todo o 
Brasil, com o objetivo de desper-

tar a consciência das comunidades para a 
corresponsabilidade com as vocações, em 
especial à consagração.

Quando falamos de vocação, quase 
sempre temos em mente os ministros or-
denados ou a vida consagrada. Na verdade, 
deve-se ter uma compreensão muito mais 
ampla de vocação, pois é necessário, por 
exemplo, que nas diversas dimensões da 
vida social haja pessoas leigas compro-
metidas com a fé, dispostas a cooperar na 
construção de um mundo melhor. Para isso, 
precisamos apresentar aos jovens e adoles-
centes os diversos apostolados, ministérios 
e formas de vida comunitária a serviço do 
Senhor, para que possam saber escolher e 
se engajar: os casados – no compromisso 
com o matrimônio; os consagrados – no 
trabalho pela causa do Reino; os ministros 
ordenados – estando a serviço do povo.

Durante este mês, para cada vocação 
específica, somos convidados a refletir o 
tema: “Cristo nos salva e nos envia”, e o 
lema: “Quem escuta a minha palavra possui 
a vida eterna” (Jo 5,24). Este relevante tema, 
do qual ninguém pode se privar ou está dis-
pensado, me dá a oportunidade de destacar, 

Zezinho Campanella  
Fundador Comunidade
de Vida e Aliança JCS
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dentre tantas vocações, dois exemplos que 
vivo intensamente e rezo incessantemente:

- A primeira delas, vejo diariamente em 
quadros nas nossas duas casas de missão, 
onde se destaca a foto de Dom Eduardo, 
nosso Bispo Diocesano. Em junho de 
2015, em sua primeira missa na Matriz 
de São João Batista, ele afirmou: “Quem 
me chama, me consagra, me garante e me 

envia é Jesus Cristo!”. Esta frase tanto 
marcou como contagiou o meu coração, 
e fez com que eu a assumisse como lema 
para a minha vocação e missão.

- A segunda vocação, que vivo diaria-
mente e quero compartilhar com você, é a 
nossa Comunidade de Vida e Aliança Jesus 
Caminho Seguro, que nasceu de uma inspira-
ção divina respondida por mim e por Sandra, 
minha esposa. Nós atendemos ao chamado 
vocacional do Senhor, deixamos nossos 
planos e projetos para fazer Sua vontade.

Uma decisão como esta requer desapego!
Você está disposto a deixar tudo e seguir 

uma vocação, um chamado feito por Deus? 
Venha compreender melhor a Vocação 
Caminho Seguro! Todos os anos, nossa 
Comunidade abre o Caminho Vocacional, 
que pode ser trilhado por qualquer pessoa 
que sinta no coração o desejo de descobrir a 
vontade de Deus para sua vida.

Rezemos pelas vocações e façamos 
tudo o que estiver ao nosso alcance para 
cumprir o mandato de Jesus: “Pedi ao 
Senhor da messe que envie operários 
para a sua messe” (Mt 9,38).

Que Deus nos abençoe!
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Sandra Campanella
Cofundadora da Comunidade 

de Vida e Aliança JCS

Queridos irmãos, filhos e filhas 
da Virgem Maria, no dia 15 de 
agosto celebramos um fato ocor-

rido na vida de Maria que foi proclamado 
como dogma de fé: a sua “Assunção em 
corpo e alma à gloria celestial”.

Neste mês, a Igreja também nos convida 
a refletir sobre “vocação”. A Virgem Maria é 
um exemplo de fé e santidade, que aceitou o 
chamado de Deus, doando sua vida inteirinha 
à santidade. Àqueles que desejam encontrar 
a vocação que o Senhor escolheu para a sua 
vida, Maria tem conselhos e passos que apon-
tam na direção certa, iluminando e ensinando 
a fazer tudo o que Jesus nos pede.

Ela nos aconselha a aceitar o chamado, 
pois, sendo a escolhida de Deus e carregan-
do Jesus em seu ventre, acatou o chamado 
divino e tornou-se exemplo de obediência, 
acolhimento e firmeza diante dos planos 
do Senhor. Que possamos, assim como 
ela, aceitar o chamado de Deus, pois todos 
nós viemos a esta vida com uma vocação 
já pré-determinada. E Ele, constantemente, 
nos convida a viver esse chamado.

Maria nos dá um conselho extremamente 

necessário: rezar, porque a oração é uma 
forma de confiar nos planos de Deus, e é 
por meio dela que podemos nos aproximar 
do céu, assim como Nossa Senhora o fez.

É preciso, também, ter sabedoria e 
discernimento no momento da escolha da 
vocação que Deus preparou para a nossa vida, 
para que não nos frustremos com decisões 
erradas. A sabedoria é um dom de Deus e flui 
por meio do Espírito Santo, que nos conduz, 
inspira e direciona para sabermos como agir 
diante do chamado, pois Deus nos convida 
e, a nós, resta somente a decisão.

Ser pacientes e nos permitir descobrir 
novos caminhos é o que ainda nos aconselha 
nossa Mãe. Porque ela não sabia ao certo o 
que fazer quando o Anjo Gabriel lhe deu a 
notícia de que seria a Mãe de Jesus. Mesmo 
assim, aceitou e acatou de bom grado a 
missão. Nesse momento de descoberta da 
vocação, precisamos ser pacientes, enten-
dendo que as coisas podem demorar a fazer 
sentido, mas como tudo tem um porquê, 
confiemos que, na hora certa, saberemos o 
que Deus preparou para nós.

Nossa Senhora nos fala também sobre 

discernir a vontade de Deus. O discerni-
mento só acontece a partir do momento em 
que a pessoa se dispõe a se confrontar. O ser 
humano só se conhece quando se confronta e 
se desinstala. Quando não há essa confronta-
ção, corre-se o risco de se enganar e se iludir.

Por meio de Maria, que possamos sair 
do nosso comodismo e ir em busca de 
discernimento, estando atentos e dando 
passos concretos em direção ao nosso cha-
mado. Assim como nossa Mãe, precisamos 
enfrentar as realidades que existem dentro 
de nós e entender os planos de Deus para 
nós. Peçamos que ela nos ajude a sair da 
nossa zona de conforto, procurando os 
sinais de Deus. Certamente, Ele está, de 
diversas formas, nos indicando a direção 
nessa busca de descoberta da vocação.

Que Maria nos auxilie a viver com fi-
delidade e generosidade o nosso chamado.

Nossa Senhora da Assunção, rogai 
por nós!

Maria:
um modelo para descobrir sua vocação



Aos adoradores e apóstolos da Divina 
Misericórdia, a Paz!
Ao falarmos de vocação, olhemos 

para Santa Faustina, a Apóstola da Divina 
Misericórdia, que enfrentou inúmeras 
provações e adversidades para viver a sua 
vocação e cumprir a missão para qual foi 
chamada por Deus.

Pesquisando para o artigo da revista, 
descobri que devemos ter cuidado na com-
preensão de que vocação é uma realidade 
eminentemente religiosa, e não podemos con-
fundir vocação com profissão, com aptidão ou 
vocabilidade – que é ter jeito para determinada 
coisa. Vocação é uma questão religiosa que 
envolve o mistério de Deus e o mistério de 
cada um de nós. Vocação retrata o sonho de 
Deus, em Cristo, para cada um de nós.

- A qual vocação Deus me chama para 
seguir o Cristo concretamente? Para a voca-
ção ao sacerdócio, ao diaconato, de ministro 
ordenado, ou seja, a vocação de seguir Cristo 
como pastor na Igreja? Ou Deus me chama 
para a vocação ao matrimônio, à vida conjugal 
e familiar, na qual esposa e esposo se espelham 
na Trindade Santa, numa aliança de amor com 
Cristo e sua Igreja?

O Solteiro (não o solteirão encalhado) 
que não tem vocação para o matrimônio, 
também pode fazer da sua solteirice uma 
vocação: sendo um professor que dedica sua 

vida a promover a formação de seus alunos; 
sendo catequista ou alguém que se entrega a 
um trabalho paroquial...

Muitos têm a vocação à Vida Consagrada, 
que inclui muita coisa hoje: a vida religiosa 
numa congregação, pelos votos de pobreza, 
castidade e obediência; ou nas Novas Comu-
nidades, onde a pessoa pode ser casada ou 
solteira; ou numa consagração pessoal. O mais 
importante é se perguntar e responder a Deus: 
Senhor, o que queres fazer de mim?

Estar atento ao chamado de Deus
Santa Faustina deixou escrito: “Quando eu 
tinha sete anos, ouvi pela primeira vez a voz 
de Deus na minha alma, ou seja, o convite à 
vida religiosa. Mas nem sempre fui obediente 
à voz da Graça. Não encontrei ninguém que 
me pudesse esclarecer essas coisas”.

Aos 18 anos, Faustina fez um insistente 
pedido aos pais para que a deixassem entrar 
no convento, mas eles recusaram. Depois 
dessa negativa, a jovem passou a viver uma 
vida de vaidades, não prestando nenhuma 
atenção à voz da Graça, embora sua alma não 
encontrasse satisfação em nada disso. “Numa 
ocasião, eu estava com uma de minhas irmãs 
num baile. No momento em que comecei a 
dançar, vi Jesus ao meu lado, Jesus sofredor, 
despojado de suas vestes, todo coberto de 
chagas e que me disse estas palavras: ‘Até 

quando hei de ter paciência contigo e até 
quando tu Me desiludirás?’  Fui à catedral de 
Santo Estanislau Kotska onde, ao entardecer, 
havia poucas pessoas, e sem prestar atenção 
a nada do que ocorria à minha volta, caí de 
bruços diante do Santíssimo Sacramento e 
pedi ao Senhor que me desse a conhecer o 
que devia fazer a seguir”.

O ensinamento que tiramos dessa passa-
gem é que Deus sempre dá um jeito de se 
manifestar em nossa vida para que descubra-
mos a nossa vocação. Por isso, é importante 
estarmos atentos aos sinais. E viver a vocação 
exige renúncia e dedicação. Santa Faustina 
ouviu estas palavras: “Vai imediatamente 
a Varsóvia (Polônia), e lá entrarás num 
convento”. Ela disse: “Terminada a oração, 
fui para casa e arrumei as coisas indispen-
sáveis. Como pude, relatei à minha irmã o 
que acontecera em minha alma; pedi que se 
despedisse por mim dos meus pais e, assim, 
só com a roupa que tinha no corpo, sem mais 
nada, vim para Varsóvia”.

Helena Kowalska foi acolhida no dia 1º 
de agosto de 1925 na clausura do convento da 
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da 
Misericórdia, em Varsóvia. Antes disso, para 
atender às condições e conseguir o enxoval 
pessoal, teve que trabalhar como empregada 
doméstica numa casa de família na região 
de Varsóvia. Helena relata: “Sentia-me 
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Vocação:
o sonho de Deus para cada um de nós
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Por Andrea Demarco
Comunidade de Aliança JCS
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imensamente feliz; o meu coração só era 
capaz de uma contínua oração de ação de 
graças”. Foi dentro da Congregação que rece-
beu o hábito e o nome de Irmã Maria Faustina. 
“Fui tentada a deixar essa comunidade várias 
vezes, mas Jesus apareceu e me exortou: 
‘Chamei-te para este e não para outro lugar, 
e preparei muitas graças para ti’”.

Aprendemos que, para viver a nossa voca-
ção, muitas vezes precisamos fazer renúncias 
e sacrifícios. Mas tudo vale a pena, pois nosso 
coração estará alegre e em paz.

Estar atentos à nossa missão
O Senhor escolheu Irmã Faustina para uma 
missão especial. Ele próprio começa a se mani-
festar a ela de um modo particular, revelando a 
centralidade do mistério da misericórdia divina 
para o mundo e a história. Faustina nos descre-
ve esta primeira visão: “Da túnica entreaberta 

sobre o peito saíam dois grandes raios, um 
vermelho e outro pálido, e depois Jesus me 
disse: ‘Pinta uma Imagem de acordo com 
o modelo que estás vendo, com a inscrição: 
Jesus, eu confio em Vós’”.

Esse fato da vida de Santa Faustina nos en-
sina que viver nossa vocação significa assumir 
nossa missão, evangelizar e conduzir o povo 
à Divina Misericórdia do Senhor.

Confiança no Senhor 
Ao longo do Diário, descobrimos que Jesus 
escolheu Santa Faustina como secretária, 
apóstola, testemunha e dispensadora da 
Divina Misericórdia. Santa Faustina se 
entrega, com todo o empenho de sua alma, 
a essa importante missão, apesar de sentir 
em si tanta incerteza e incapacidade. Mesmo 
assim, sua confiança no Senhor sempre foi 
mais forte. “Ó Meu Jesus […] vós sois a 

minha força - sustentai-me para que sempre 
cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. 
Por mim mesma, nada posso, mas, se Vós 
me amparardes, nada significam todas as 
dificuldades.” O Senhor nunca a deixava 
sem resposta. “Não temas. Minha filha, não 
estás sozinha. Luta com coragem, porque o 
Meu braço te ampara. Luta pela salvação 
das almas, exortando-as à confiança na 
Minha misericórdia, porque esta é a tua 
tarefa nesta vida e na futura”.

Com o exemplo de Santa Faustina, 
aprendemos que o Senhor não nos desam-
para quando vivemos nossa vocação, basta 
confiar verdadeiramente.

Digamos em todos os momentos: “Jesus, 
eu confio em Vós!”



O SANTO DO MÊS        

Comemoramos, neste mês de agos-
to, no segundo domingo, o Dia 
dos Pais e, no dia 14, a memória 

de São Maximiliano Maria Kolbe, o sa-
cerdote católico que pediu para morrer no 
lugar de um judeu, pai de família.

Este fato ocorreu em 1941, no campo 
de concentração de Auschwitz, na Polônia, 
onde foram levadas à morte, durante a II 
Guerra Mundial, cerca de quatro milhões 
de pessoas. O padre Maximiliano era um 
deles e, ocorreu que, diante da fuga de um 
prisioneiro, dez pagariam com a morte, 
sendo que um, desesperadamente, caiu em 
prantos, pois deixaria seus 2 filhos órfãos. 
Movido pelo amor que vence a morte, São 
Maximiliano dirigiu-se ao oficial e pediu 
para morrer no lugar do pai de família. 
Seu pedido foi aceito, pois se identificou: 
“Sou um padre Católico”.

A Milícia da Imaculada
Com outros seis confrades, São Maximiliano 
Maria Kolbe funda em Roma, em 16 de 
outubro de 1917, a Milícia da Imaculada, 
uma organização católica com o objetivo 
de anunciar o Evangelho, utilizando todos 
os meios possíveis para isso, em especial a 
mídia. Contando com a mediação e a pro-
teção da Mãe de Jesus, eles desejavam que 
todos conhecessem Cristo e a salvação que 
Ele trouxe à humanidade, obedecendo ao 
pedido do próprio Jesus, quando entrega aos 
cuidados de Sua Mãe a humanidade inteira, 
na pessoa do discípulo amado (cf. Jo 19,27).

A Milícia da Imaculada é uma Asso-
ciação Pública de Fiéis Cristãos, no Brasil 
desde 1987, destinada ao apostolado cató-
lico e apostolado mariano, que tem como 
ideal: "Conquistar o mundo inteiro para 
Cristo através da Imaculada".

Você sabe o que aconteceu com o pai 
de família a quem São Maximiliano 
salvou a vida?
Franciszek Gajowniczek, homem pelo 
qual padre Maximiliano deu sua vida, es-
tava presente no dia da beatificação de São 
Maximiliano, em 1971, e também na sua 
canonização, em 10 de outubro de 1982.

Na homilia do Rito Solene de Canoni-
zação de São Maximiliano, Papa São João 
Paulo ressalta: “Padre Kolbe reivindicou 
em favor de Franciszek o direito à vida, ao 
declarar a disponibilidade de morrer em 
seu lugar, porque era um pai de família e a 
sua vida era necessária aos seus entes que-
ridos. Desta forma, segundo o Papa, padre 
Maximiliano reafirmou o direito exclusivo 
do Criador à vida do homem inocente e deu 
testemunho a Cristo e ao amor.

Franciszek Gajowniczek, católico, 

São Maximiliano 
Maria Kolbe:

O sacerdote que 
morreu no lugar de 
um pai de família
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Fontes: www.vatican.va
https://pt.aleteia.org/

havia nascido no vilarejo polonês de Stra-
chomin e morava em Varsóvia desde 1921. 
Tinha mulher e dois filhos e, como soldado, 
defendera o seu país durante a invasão 
nazista de setembro de 1939.

Capturado pela Gestapo em Zakopane e 
mandado para o inferno de Auschwitz em 08 
de setembro de 1940, com o número 5659, 
ele foi escolhido ao mero acaso para ser 
executado após a fuga de outro prisioneiro.

Três anos depois da morte de São Ma-
ximiliano, Gajowniczek foi transferido de 
Auschwitz, para o campo de concentração de 
Sachsenhausen e, finalmente, libertado pelos 
aliados depois de ter passado cinco anos, 
cinco meses e nove dias no inferno nazista.

Ao sair da prisão, ele descobriu que seus 
filhos tinham morrido durante um bombar-
deio soviético sobre a Polônia, em 1945, 
pouco tempo antes da sua própria libertação.

Mas a sua missão era a de ser sobre-
vivente. Na busca de sentido em meio a 
tanto absurdo, Franciszek Gajowniczek 
passou a dedicar a vida a divulgar ao 
mundo aquele evento que o tinha marcado 
para sempre: ele precisava testemunhar 
que, nas trevas do inferno, tinha brilhado 
uma luz incompreensível – a luz daquele 
amor cristão inexplicável, mas encarnado 
por Cristo e pedido por Ele a todos nós; 
aquele amor que é capaz de chegar ao 
extremo de dar a própria vida pelo próxi-
mo, inclusive quando esse próximo é um 
quase completo desconhecido.

Um ano depois da beatificação de São 
Maximiliano, Franciszek organizou uma 
grande peregrinação até Auschwitz, da 
qual ele participou, declarando: “Quero 

dar graças pelo dom da vida”.
Gajowniczek passou o resto da sua vida 

promovendo a memória de São Maximiliano 
Kolbe pelo mundo inteiro. Em 1994, durante 
uma visita a Filadélfia, ele afirmou: “Enquanto 
eu tiver ar nos meus pulmões, considerarei 
meu dever contar a todos sobre o extraordi-
nário ato de amor de Maximiliano Kolbe”.

Em 1990, ele havia descrito o heroísmo 
do sacerdote mártir com o seguinte relato: 
“No dia 30 de julho de 1941, no campo 
de concentração de Auschwitz, um oficial 
alemão mandou os homens de algumas 
barracas fazerem fila, porque um prisioneiro 
tinha escapado. Queriam dar uma lição a 
todos para que tivéssemos medo de fugir. 
Alguns homens iam ser escolhidos para mor-
rer.O oficial parou na minha frente, apontou 
para mim e eu soube que tinha sido escolhido 
para a morte. ‘Eu perdi a minha mulher’, 

falei para o oficial, ‘e agora os meus filhos 
vão ficar órfãos’! Foi aí que o sacerdote 
prisioneiro saiu do grupo dos outros presos 
e disse: ‘Eu quero ir no lugar deste homem. 
Ele tem família. Eu não tenho ninguém. Sou 
um sacerdote católico’.(…) Os dez foram 
levados, despidos e trancados num porão 
para morrer de fome. No dia 14 de agosto 
de 1941, quatro deles ainda não tinham mor-
rido, inclusive o padre. Então [os nazistas] 
injetaram veneno neles. Este sacerdote é o 
padroeiro de todos os necessitados! Ele é o 
padroeiro daqueles que precisam de ajuda!”.

Franciszek Gajowniczek morreu em 
Brzeg, no dia 13 de março de 1995, aos 
93 anos.

Por Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS

Franciszek Gajowniczek, homem pelo qual pa dre 
Maximiliano deu sua vida, estava presente em sua 

beatificação e Canonização.  



Fonte: cnbb.org.br
Por Fernanda Luiz

Equipe de Redação JCS

A Igreja celebra o mês o Mês Vocacional com o tema “Cristo 
nos salva e nos envia” (da Exortação Apostólica Pós-Sinodal, 
Christus Vivit) e lema “Quem escuta a minha palavra possui 

a vida eterna” (cf. Jo 5,24).
O subsídio que anima o Mês Vocacional de 2021 foi construído 

a várias mãos, envolvendo os organismos que compõem a Comissão 
Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, 
da CNBB, bem como outras comissões da entidade.  Oferecendo uma 
riqueza de celebrações, o subsídio leva o nome de “Hora Vocacional”, 
ou seja, momento orante de escuta da Palavra de Deus, leitura, meditação 
e contemplação rumo a práxis vocacional.

São seis roteiros de Leituras Orantes e cinco Rodas de Conversa, 
com temas relacionados às vocações específicas: cristãos leigos e leigas, 
família, catequistas, missão, vida consagrada, ministério ordenado, 
animação vocacional da juventude. Além disso, o subsídio oferece 
uma proposta de Terço Vocacional e uma Vigília Vocacional. No fim, 
uma reflexão a partir da mensagem do Papa Francisco para o Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações de 2021, cujo tema foi “São José: 
o sonho da vocação”.

Segundo Dom João Francisco Salm, presidente da Comissão para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, tal mensagem 
pode ser complemento para qualquer das propostas de celebração, 
nas três palavras-chaves vocacionais ali meditadas pelo Pontífice. “O 
chamado de Deus realiza nossos maiores sonhos; nossa resposta se 
concretiza no serviço e na missão; essa vocação – chamado e resposta 
– vai amadurecendo através da fidelidade cotidiana”, pontua.

Mês vocacional 
Tema: “Cristo nos salva e nos envia”

Lema: “Quem escuta a minha palavra 
possui a vida eterna” (cf. Jo 5,24)

A ilustração feita pelo Pe. Reinaldo de Sousa Leitão busca, em traços 
gráficos, dar visibilidade à necessidade da escuta e do discernimento, 
para continuar reafirmando e testemunhando a fé por meio de ações 
vocacionais que possibilitem o florescimento de todas as vocações e 
para a construção de uma cultura vocacional que anime e cultive a 
semente do chamado em todos os estágios da vida.
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Rezemos por todas as vocações!

Cristo nos salva 
e nos envia

Mês 

2021

“Quem escuta 
a minha palavra
possui a vida eterna”
(cf. Jo 5,24)

Vocacional
Serviço de Animação Vocacional 
Pastoral Vocacional 

Arte: Pe. Reinaldo Leitão, rcj
Diretor da Revista Rogate
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Fonte: Trecho de Homilia – Pe. Paulo Mazzi 
Reitor do Seminário de Jaboticabal

Dia 04 é o Dia do Padre, celebrado 
sempre no 1º domingo de agosto. 
Rezemos por nossos padres e pelas 

vocações sacerdotais.
Numa época em que a Igreja tem perdido 

a credibilidade junto a muitas pessoas, precisa-
mente num tempo em que poucos escolhem a 
porta estreita e o caminho apertado do sacer-
dócio, Deus quer padres que sejam admirados 
não pela beleza física, não pela inteligência 
dos seus discursos, mas por sua santidade. 
Deus quer padres que vivam como alguém que 
não tem nenhum bem terreno e nenhum filho 
como sua herança, porque a sua herança é o 
próprio Senhor (cf. Sl 16,5). Enfim, Deus quer 
padres que sejam celibatários não pelas mãos 
dos homens, mas por amor ao Reino dos Céus 
(cf. Mt 19,12), pois da mesma forma como no 
Céu as pessoas ressuscitadas não se casam (cf. 
Mc 12,25), assim o padre é chamado a ser, 
na terra, o sinal de uma pessoa ressuscitada, 
um sinal que lembre aos homens como será 
a vida no Céu: uma vida onde a nossa alma 
terá encontrado definitivamente o amor infinito 
para o qual foi criada e, por isso, nenhum amor 
finito lhe será mais necessário.

04 de Agosto
Dia em que a 
Igreja celebra 
o sacerdócio

Oração de Sta. Teresinha do Menino Jesus 
pela santificação dos sacerdotes

Ó Jesus, Sacerdote Eterno, guardai os vossos sacerdotes no 
vosso Sagrado Coração, onde nada de mal lhes possa acontecer.

Conservai imaculadas as suas mãos ungidas, que tocam 
todos os dias o vosso Sagrado Corpo.

Conservai imaculados os seus lábios, diariamente 
tingidos com o vosso Preciosíssimo Sangue.

Conservai-os puros e livres de todo afeto terreno, 
nos seus corações, que haveis selados com o 

sublime sinete do Sacerdócio.
Que o vosso amor os proteja e os preserve 

do contágio do mundo.
Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos.
Fazei com que as almas confiadas aos seus cuidados e direção 

sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua 
gloriosa e imperecível coroa.

Amém!



        CAPA 12

Paz e bem! Saudações em Cristo Jesus!

Neste breve artigo, gostaria de compartilhar algu-
mas informações que podem ser úteis para escolher uma 
profissão ou, ainda, reconhecer a vocação para a qual 
Deus nos chama e vencer a tão falada crise vocacional.

Vivemos um tempo em que as pessoas já não conseguem 
mais “escolher” ou, pelo menos, enfrentam grandes momen-
tos de angústia e ansiedade para chegarem a uma resposta. 
Casar-se ou não se casar? Ser solteiro ou ter alguém? Em 
que ramo trabalhar? Como discernir sobre um “estado” de 
vida? Na fé, encontramos ainda um grande questionamento: 

O que fazer? 
Quem ser?
Você está enfrentando uma 

crise vocacional?
Reconhece a vocação para 

a qual Deus o chama?

Para quem deseja compreender 
um chamado de Deus para a 
vida sacerdotal, consagrada, 

religiosa ou missionária deverá 
também se questionar: que 
imagem de Deus eu tenho e, 

portanto, que imagem de Deus 
eu quero ser?
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Como saber se o que eu quero é, também, o 
que Deus quer para mim? Nesse momento, 
nada mais parece estar bem, surge um vazio 
na alma que clama por ser preenchido a 
qualquer custo.

Desde o ano de 1981, a Igreja Católica no 
Brasil celebra, em agosto, o Mês Vocacional, 
justamente para auxiliar as pessoas e, em 
especial, os adolescentes e jovens, a refletir 
melhor e decidir sobre qual caminho seguir.

Você sabia que a cada domingo a Cele-
bração Litúrgica é dedicada a uma vocação 
específica: a sacerdotal, matrimonial, religiosa 
e leiga? E que ao longo de todo mês de agosto 
existem reflexões, celebrações e orações que 
podem ajudar a escutar a Voz de Deus e com-
preender melhor sobre qual caminho escolher?

Para quem está na dúvida, definir o futuro 
não é somente decidir o que fazer, mas, funda-
mentalmente, definir quem ser e, ao mesmo 
tempo, definir quem não ser. É um vínculo que 
se estabelece com o futuro e, desta maneira, 
a partir da decisão, poderão ocorrer muitas 
mudanças, às vezes tão grandes que farão 
a pessoa experimentar uma crise contínua. 
Entram em questão aspectos de ideologias, 
de religião, ética, identidade sexual, identida-
de ocupacional etc. É um momento forte de 
transição, adaptação e ajustamentos.

Algumas reflexões podem auxiliar a 
pessoa a passar por esses momentos de crise 
com menos tensões. Cada um, inicialmente, 
deve observar alguns aspectos: conhecer suas 
inclinações naturais, considerar seus inte-
resses e desejos, entender quais habilidades 
possui, levar em consideração a situação e 
as previsões do mercado de trabalho, esta-
belecer metas e prescrever as etapas para 

sua implementação, entre outras. Para quem 
deseja compreender se recebeu de Deus um 
chamado para a vida sacerdotal, consagrada, 
religiosa ou missionária, deverá também se 
questionar: Que imagem de Deus eu tenho 
e, portanto, que imagem de Deus eu quero 
ser? Cada um de nós tem a sua “imagem 
de Deus”. Não é necessariamente o que 
aprendemos na catequese ou na teologia o 
que mais influencia essa “imagem de Deus” 
que carregamos. Ela está gravada no nosso 
inconsciente, é fruto da nossa sensibilidade, 
da nossa personalidade e resiste à evolução 
racional da nossa compreensão de Deus. É 
ela que, no fundo, determina o modo como 
nos relacionamos com Deus e o papel que 
Ele ocupa em nossa vida. Por isso, é fun-
damental refletirmos sobre a “imagem de 
Deus” que está em cada um de nós. A partir 
daí, começaremos a compreender se Deus 
nos chama mesmo para uma missão ou se é 
apenas uma iniciativa própria.

Quando temos o primeiro contato com 
tal reflexão, descobrimos que a caminhada 
não é fácil, sobretudo se tentamos encarar 
o nosso crescimento considerando apenas 
o esforço pessoal.

O desafio, portanto, é sair da esfera pura-
mente humana, abrindo-nos à Graça de Deus, 
para que o Seu Amor seja a alavanca do nosso 
crescimento. Em outras palavras, descobrir 
os elementos que podem potencializar nossa 
vivência da Espiritualidade. É fundamental 
compreender-se e compreender o outro, 
reconhecendo que são duas faces da mesma 
moeda: a natureza humana. Só então, a partir 
da natureza humana, conseguiremos chegar 
ao conhecimento de Deus e da Sua vontade. 

Pe. Rodrigo Cesar Sicherolli
Sacerdote e Psicanalista

Já dizia Santa Teresa de Ávila: “A melhor ma-
neira de se chegar ao conhecimento de Deus 
é através do conhecimento de si mesmo”. E 
São Tomás de Aquino assim nos diz: “Quanto 
mais eu vou ao encontro de mim mesmo, mais 
descubro em mim um outro que não sou eu e, 
no entanto, é o fundamento do meu existir”.

Começamos assim uma nova caminha-
da, não mais entregues a nós mesmos, mas 
abertos ao amor de Deus, capaz de resgatar 
em nós aquilo que profundamente somos: 
sua imagem e semelhança!

Fraterno abraço!

ORAÇÃO DAS MIL AVE-MARIAS
16/08 – segunda

Presencial das 7h às 12h, na 
Capela Imaculada Conceição, 
da Comunidade JCS.

Você também pode rezar
em sua casa, como costume, 
no horário que você puder.

Quer participar?
Mande mensagem no
99121-6148 e entramos 
em contato com o mistério 
e quantidade de Ave-Marias 
que você entregará 
à nossa mãezinha.

Nossa Senhora da 
Assunção, rogai por nós!

QUARESMA 
DE SÃO MIGUEL
15/08 a 29/09

Segunda a sábado, 
às 8h40 pela Rádio 
Caminho Seguro FM 

Transmissão:
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Fique por dentro dos momentos de oração e 
espiritualidade promovidos pela Comunidade

Noite de Espiritualidade 
para as famílias,
realizada no dia 15 de julho, o tema 
“Como a Sagrada Família” foi condu-
zido pelo casal Rodrigo e Joice Barelli, 
da RCC. Na música, Bruno Peixe e 
Michael Callegari.

Momento de Espiritualida-
de promovido pelo Projeto 
Famílias Restauradas
No dia 12 de julho, data em que a Igreja ce-
lebra o casal Santa Zélia e São Luís Martin, 
o Projeto Famílias Restauradas da Comuni-
dade, que os tem como padrinhos, realizou 
Momento de Espiritualidade em sua honra, 
que foi conduzido pelo casal fundador da 
Comunidade de Vida e Aliança JCS, Zezinho 
e Sandra Campanella.
Para a realização deste momento especial na 
vida da Comunidade, agradecemos o empe-
nho e a colaboração dos casais coordenadores 
do Projeto, Andrea e Altibano, Rogéria e Ge-
raldo; e também do Marcelinho, na música, 
e do Paulinho, que ficou responsável pela 
transmissão nas redes sociais.
Que Deus os abençoe!

Em julho a Comunidade 
preparou e rezou duas 
novenas:
03 a 11/07 – Novena em louvor aos padrinhos 
do Projeto Famílias Restauradas, São Luís e 
Santa Zélia Martin, pais de Santa Terezinha 
do Menino Jesus, Santa Celina, Santa Leônia, 
Santa Maria e Santa Paulina.
22 a 30/07 – Novena em louvor a Santo 
Inácio de Loyola, Santo inspirador da nossa 
Comunidade e padroeiro da Paróquia Santo 
Inácio, local onde foi gravada a Novena.
Estas e outras novenas preparadas pela 
Comunidade podem ser rezadas a qualquer 
momento pelo Youtube da Comunidade 
Jesus Caminho Seguro. Inscreva-se no canal 
e clique no sininho para receber notificações 
de novas novenas, terços, momentos de es-
piritualidade e outros.
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Fonte: Adaptação de Vatican News

Vicente Reli da Silva
Amigo da Com. JCS
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Neste artigo, ressalto as palavras sábias 
de nosso Papa Francisco referentes 
a São José e à sua extraordinária 

humanidade. Bebam desse néctar de sabedoria 
descritas por nosso querido Papa, num convite 
à reflexão sobre a nossa própria capacidade e 
responsabilidade de ajudar o próximo: “São 
José, através da sua vida normal, realizou 
algo extraordinário aos olhos de Deus. São 
José não se sobressaía, não estava dotado 
de particulares carismas, não se apresentava 
especial aos olhos de quem cruzava com 
ele, não era famoso nem se fazia notar: 
dele, os Evangelhos não transcrevem 
uma palavra sequer. Contudo, através 
da sua vida normal, realizou algo 
extraordinário aos olhos de Deus. 
Deus vê o coração e, em São José, 
reconheceu um coração de pai, 
capaz de dar e gerar vida no dia 
a dia. É isso que as vocações 
tendem a fazer: gerar e regenerar 
vidas todos os dias”.

Segundo o Papa, “o Senhor 
deseja moldar corações de pais e 
corações de mães: corações abertos, 
capazes de grandes ímpetos, generosos 
na doação, compassivos para consolar as 
angústias e firmes para fortalecer as esperan-
ças. Disto têm necessidade o sacerdócio e a 
vida consagrada, particularmente nos dias de 
hoje, nestes tempos marcados por fragilidades 
e tribulações devidas também à pandemia, 
que tem suscitado incertezas e medos sobre 
o futuro e o próprio sentido da vida”. 

O Santo Padre afirma que a vida de 
São José sugere três palavras-chave para 
a nossa vocação: “A primeira é sonho. 

Todos sonham em realizar-se na vida. Se 
pedíssemos às pessoas para traduzirem 
numa só palavra o sonho da sua vida, não 
seria difícil imaginar a resposta: ‘amor’. É 
o amor que dá sentido à vida, porque revela 
o seu mistério. Pois só se possui de verdade 
a vida que se doa plenamente”.

De acordo com o Papa Francisco, “assim 

acontece na vocação: o chamado divino 
impele sempre a sair, a doar-se, a ir mais 
além. Não há fé sem risco. Neste sentido, 
São José constitui um ícone exemplar do 
acolhimento dos projetos de Deus. Que ele 
ajude a todos, sobretudo os jovens em dis-
cernimento, a realizar os sonhos que Deus 
tem para cada um; que inspire a corajosa 
intrepidez de dizer «sim» ao Senhor, que 
sempre surpreende e nunca desilude”.

A segunda palavra é serviço, que marca 
o itinerário de São José e da vocação de cada 

um. São José já é o guardião de Jesus e 
da Igreja; e o Papa também gosta de 

pensar nele como o guardião das 
vocações. Segundo os Evangelhos, 
ele viveu em tudo para os outros e 
nunca para si mesmo. O serviço, 
expressão concreta do dom de si 
mesmo, não foi para São José ape-
nas um alto ideal, mas tornou-se 
regra para sua vida diária.

Segundo o Papa, o terceiro 
aspecto que atravessa a vida de São 

José e a vocação cristã, cadenciando 
o seu dia a dia, é a fidelidade: “A fide-

lidade é o segredo da alegria. (…) Como 
seria belo se a mesma atmosfera simples e 

radiante, sóbria e esperançosa permeasse 
os nossos seminários, os nossos institutos 
religiosos, as nossas residências”.

Que São José, guardião das vocações, 
os acompanhe com coração de pai”, con-
clui o Papa Francisco.

São José:
Figura extraordinária
e, ao mesmo tempo,

tão próxima da
condição humana
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"Não se nasce pai, torna-se tal...
E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, 

mas porque se cuida responsavelmente dele.”
(Patris Cordi)

Parabéns, pais, por assumirem o projeto de Deus em suas vidas, 
gerando, amando e educando seus filhos!



Reflexões Duras e Maduras
22 – Confissões que não absolvem

Volume III

Fonte: livro – Reflexões Duras e Maduras 
Vol. III - Monsenhor José Figuls
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Estudo: 
Confissão é sacramento! Sacramento 
é um sinal eficaz de fé e de graça! Isto 
significa só haver Sacramento quando 
quem o procura ou o recebe tem fé su-
ficiente para acreditar tratar-se de um 
ato de Jesus Cristo, realizado através do 
Ministro-Bispo-Sacerdote, menos no caso 
do Matrimônio, no qual os contraentes 
reúnem suas vidas no amor de Cristo; 
neste caso eles próprios são ministros.

A Confissão é chamada também de 
Sacramento da Penitência e da Reconci-
liação, destinada ao perdão dos pecados e 
ao aumento da graça. Há perdão quando 
se tem consciência do pecado e sincero 
arrependimento por ter ofendido a Deus. 
O Sacramento da Confissão, assim como 
o Sacramento da Sagrada Unção, são Sa-
cramentos de cura. A Confissão também se 
chama Sacramento da Conversão, porque 
o penitente procura o caminho de volta 
para o Pai. O que foi escrito até aqui é 
fundamental para saber que Confissão não 
é uma conversa com o sacerdote sobre 
coisas erradas que acontecem na vida da 

gente, ou quando se está deprimido, con-
fuso, fracassado, nervoso, sentindo, então, 
necessidade de desabafar com o Padre e 
procurar orientação ou conselho. Tudo isso 
será bom, conveniente e, até, poderá ser 
necessário, mas, se não houver verdadeiro 
arrependimento e humilde propósito, será 
uma “Confissão que não absolve”.

Para que haja Sacramento na Confis-
são, deve-se criar uma atmosfera de fé e 
confiança na misericórdia divina, sendo 
necessário destinar algum tempo para 
revisão de vida e valorizar o Sacerdote 
como Ministro do perdão – merecido 
por Jesus, dado pelo Pai e auxiliado pelo 
Espírito Santo. Apresentar-se ao Sacerdote 
sem estas disposições não caracteriza 
verdadeira Confissão e, certamente, não 
é Sacramento e, portanto, não há perdão.

E o que pensar das Confissões Comu-
nitárias feitas num minuto, conversando 
na fila, chegando atrasado e, mesmo 
depois de muito esperar e não assistir à 
preparação, chegar ao Confessor e não 
saber o que dizer ou dizer friamente 
“aquilo de sempre”?

Reflexão: 
A Confissão é o Sacramento da verdadeira 
libertação; é a expressão da infinita bondade 
de Deus, que acolhe o pecador, o tira da morte 
e lhe dá a vida, e o cura para que caminhe, 
peregrinando com os irmãos da Igreja.

Nesta exposição, não pretendo dar a 
doutrina católica do Sacramento da Con-
fissão. Pode-se encontrar uma explicação 
completa do que é este Sacramento no 
Catecismo da Igreja Católica. O que de-
sejo é alertar, esclarecer, ajudar a corrigir 
defeitos, abusos, rotinas, ignorância. Não 
faltam confessores e normas disciplinares 
ditadas com bom espírito de fé para a prática 
do Divino Sacramento. O problema está nos 
penitentes malformados, pois o Sacramento 
da Confissão exige a consciência do peni-
tente ou pecador esclarecido, ciente de ter 
pecado e, bem arrependido, com vontade de 
evitar o pecado, bem como as ocasiões ao 
mesmo. Sem isso, a Confissão ritual NÃO 
ABSOLVE por falta das devidas condições, 
que são os motivos sobrenaturais do perdão.





Feliz Dia dos Pais
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Olá, pequeninos!Olá, pequeninos!

Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS

No segundo domingo de agosto, comemoramos uma das pessoas mais 
importantes em nossas vidas: o papai.

Que Deus, em sua infinita bondade, proteja, acolha, ilumine e guie todos os pais!

Encontre as palavras abaixo no caça-palavras. As palavras também podem ser lidas 
da esquerda para a direita e de cima para baixo.

papai   amor   lindo   orgulho   homem   forte   heroi   alegre   amigo   leal
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