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Nesta edição Olhemos para o Alto!

Durante a celebração da 
missa, o sacerdote diz: 
“Corações ao alto!”, 

e nós respondemos: “O nosso 
coração está em Deus!”. É Deus 
quem nos concede essa profunda 
ligação com Ele. Por isso, estando 
ainda na terra, podemos afirmar 
que o nosso coração está no alto, 
unido ao Criador.

Cada ser humano, por ser filho 
de Deus, traz em si uma força que 
o puxa para cima. O coração de 
cada filho está direcionado para 
o Coração do Pai, porque o nosso 
destino é o Céu. Assim, não po-
demos nos esquecer que a nossa 
vida aqui na terra deve ser um ca-
minho de conversão, uma contínua 
preparação para chegarmos lá. Ao 
morrermos, nascemos para a vida 
eterna, para o Céu, quando sere-
mos mergulhados definitivamente 
no Amor de Deus.

Mas onde está o coração dos 
homens e das mulheres deste 
mundo? Onde está o meu, o seu 
coração? Será que o nosso olhar 
está voltado para o Céu?

O consumismo, a ânsia pelo 
poder, o viver apenas pela car-
reira e pelo dinheiro apagaram 
do horizonte da nossa existência 
a perspectiva do Céu. Temos 
buscado a felicidade no que 
conquistamos, no que comemos, 

bebemos e nos bens materiais. 
Quando perdemos de vista esse 
horizonte, a dor dos sofrimentos 
nos aniquilam, nos derrotam. Mas 
se temos o coração voltado para o 
alto, a nossa esperança é a alegria 
de nos encontrarmos com Jesus. 
E isso já é uma vitória, embora 
ainda tenhamos que cumprir a 
nossa missão nesta terra, até que 
sejamos chamados para a eterna 
glória, o fim beatífico para o qual 
nossas almas foram criadas.

Apesar dos constantes desli-
zes, consequência da fragilidade 
humana, se tivermos a convicção 
de que somos cidadãos do Céu, 
poderemos testemunhar Jesus 
Cristo com palavras e atitudes. 
Isso, com certeza, fará despertar 
a fé no coração de outras pesso-
as, fará com que seus corações 
também se voltem para o alto. 
Um coração que olha para o alto 
é capaz de se abrir à Verdade, ven-
cendo a discórdia, a agressividade, 
o individualismo, o desânimo, o 
preconceito e tantos outros males 
que assolam a humanidade.

Peçamos ao Pai que o nosso 
olhar esteja n’Ele, porque junto 
do Pai e do Filho estão a nossa 
história de vida e o nosso destino. 

Maria de Lourdes Taube Conceição  
Equipe de Redação JCS

“Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. 
Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra” (Col 3,1-2)



Olhar para a vida dos Santos é dizer para mim mesmo 
que tenho uma chance

Neste mês, temos duas datas 
especiais: Finados, quando cele-
bramos a vida eterna das pessoas 

queridas que faleceram, e Todos os Santos, 
em honra a todos os Mártires e Santos, e o 
convite para seguirmos seus exemplos de 
vida e chegarmos à eternidade.

Partilho aqui a necessidade que te-
mos dos Santos para que também nós 
cheguemos à vida eterna. O bom senso 
ensina que a melhor maneira de aprender 
a costurar é com uma boa costureira; que 
saber trabalhar como pedreiro é procurando 
um bom construtor; que ser santo é imitar 
aqueles que, “tendo ensinado a muitos 
o caminho da justiça, resplandecerão 
como as estrelas eternamente” (Dn 12,3).

Os Santos, além de exemplos de segui-
mento a Cristo, têm o desejo de que nos 
santifiquemos e alcancemos a eterna glória, 
da qual eles mesmos já são participantes. Para 
isso, eles intercedem por nós junto a Deus, e 
deixaram na terra muitos testemunhos que de-
vemos conhecer e seguir. É muito importante 
imitá-los, pois todos eles se empenharam em 
reproduzir, em si mesmos, os traços do “mo-
delo maior”, que é Jesus Cristo. De tal forma 

Zezinho Campanella  
Fundador Comunidade
de Vida e Aliança JCS
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que podem dizer de si como São Paulo: “Sede 
meus imitadores, como eu fui de Cristo” (I 
Cor 4,16). Cada um deles cultivou em si vir-
tudes singulares, como fé, confiança, pobreza, 
amor, humildade, fortaleza, entre outras.

Muitas vezes, nós, católicos, somos acu-
sados de idolatria e de prestar culto indevido 
aos Santos, aos Anjos e à Virgem Maria, bem 
como às suas imagens e relíquias. A interces-
são dos Santos e sua mediação por nós em 
nada substituem a ação única e essencial de 
Jesus, mas, sim, a valorizam ainda mais, pois 
dependem dela para ter eficácia.

O culto aos Santos tem ao menos três senti-
dos profundos: Primeiro, dar glória a Deus, de 
quem os Santos são obras-primas de sua graça, 
pois são Santos pela graça de Deus; Segundo, 
suplicar-lhes a intercessão por nós e pela Igreja; 
Terceiro, mostrar que são modelos de vida 
a serem imitados, uma vez que amaram e 
serviram a Deus perfeitamente. Ter devoção 
aos Santos é confiar nesta intercessão diante 
de Deus, suplicando-Lhe a misericórdia para 
nós, pobres pecadores. Santa Teresa D`Ávila 
recorria diariamente a seus Santos protetores: 
São José, Santo Agostinho, entre outros. Todos 
os Santos, enquanto viveram na terra, também 

suplicaram essa intercessão do céu. A devo-
ção aos Santos exige um esforço do cristão 
de viver uma vida de santidade, conforme a 
vontade de Deus, segundo o Evangelho e o 
ensinamento da Igreja. Aí, sim, tem sentido 
a devoção necessária a eles. Essa devoção é 
um caminho de graça para Deus, e não um 
fim em si mesmo.

Em nossa Comunidade, devido a fatos 
e acontecimentos, elegemos como nossos 
Santos inspiradores: Santo Inácio de Loyo-
la, Santa Faustina e Santa Tereza D`Ávila. 
E temos procurado seguir seus passos e 
ensinamentos. Eles são nossos amigos e 
não nos decepcionam nunca.

Para nós, que caminhamos hoje em direção 
ao Céu, ao encontro do Senhor, é importante 
saber que temos os exemplos daqueles que 
tiveram os mesmos pecados que nós, passa-
ram pelas mesmas tentações e tribulações, e, 
apesar de tudo, alcançaram a vitória. Isso é 
um estímulo para nós. É uma graça saber que, 
contando com eles e imitando-os, também 
poderemos alcançar a vitória.



Ofereçamos pelo menos um  

Terço da Misericórdia
por alma, todos os dias deste mês!

Aos adoradores e apóstolos da 
Divina Misericórdia, a paz!
Novembro é o mês que espe-

cialmente nos lembramos das Almas do 
Purgatório. E a devoção à Divina Mise-
ricórdia nos faz recordar, todos os dias, 
dessas almas, já que rezar por elas é uma 
das intenções do Terço da Misericórdia.

Neste mês, temos a oportunidade de 
aprofundar nosso compromisso com as 
almas dos que estão sendo purificados 
no Purgatório, ajudando-os com nossas 
orações, especialmente com o sacrifício 
da Santa Missa.

Através do Diário de Santa Faustina, 
podemos aprender muito sobre o sofrimen-
to dessas pobres almas e como podem ser 
beneficiadas com as nossas orações.

Encontramos, no Diário, 14 referências 
relativas às almas do purgatório. Menciona 
que “ainda que seja pela salvação de uma 
só alma, vale a pena sacrificar-se pela vida 
toda” (1435). Também relata: “Me encon-
trei num lugar enevoado, cheio de fogo 
e, dentro deste, uma multidão de almas 
sofredoras. Essas almas rezam com muito 
fervor, mas sem resultado para si mesmas. 

Izilda Ap. Muraca
Comunidade de Aliança JCS
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Apenas nós podemos ajudá-las” (20). Em 
outro ponto escreve: “Em determinado 
momento, à noite, veio ter comigo uma das 
nossas irmãs, que morreu há dois meses. 
Vi-a num estado terrível. (…) Dobrei as 
minhas orações por ela. Na noite seguinte, 
veio novamente, mas a vi em estado mais 
terrível (...) Perguntei: ‘Não lhe ajudaram 
as minhas orações?’. Respondeu-me que 
nada lhe ajudaram as minhas orações e 
nada ajudariam. Perguntei: ‘As orações 
que toda a congregação lhe tinha ofere-
cido, também essas não lhe trouxeram 
nenhuma ajuda?’ Respondeu-me que 
nenhuma. ‘Essas orações beneficiaram 
outras almas’. Disse-lhe então: ‘Se as 
minhas orações nada ajudaram à Irmã, 
peço que não volte mais a mim’. E desapa-
receu imediatamente. No entanto, eu não 
cessava de rezar. Depois de algum tempo, 
veio visitar-me novamente à noite, mas 
num estado diferente. Já não estava em 
chamas, como antes, e o seu rosto estava 
radiante, os olhos brilhavam de alegria e 
me disse que tenho o verdadeiro amor para 
com o próximo, que muitas outras almas 
tiraram proveito das minhas orações, e me 

encorajou a não deixar [de rezar] pelas 
almas que sofrem no purgatório, e me disse 
que ela já não ficaria por muito tempo no 
purgatório” (58).

Observamos por esses escritos que as 
almas do Purgatório estão nos pedindo 
para orar por elas. Então, especialmente 
neste mês, nos lembremos a cada dia de 
oferecer um Terço da Misericórdia pelas 
almas dos membros de nossa família, 
paróquia ou diocese, pessoas conhecidas 
ou não, vítimas desta pandemia e de tantas 
outras doenças e fatalidades. Essas almas 
precisam de nós, e podemos ajudá-las por 
meio de nossas orações para serem libertas 
e alcançarem o céu.

Com muita humidade e confiança, 
rezemos, a exemplo de Santa Faustina, 
cada dia deste mês, o Terço da Misericórdia 
pelas almas do purgatório. E, diante de suas 
possibilidades, vá mais vezes à Santa Missa 
e a ofereça nessa intenção.

Santa Faustina, rogai por nós!
Jesus, eu confio em Vós!



Queridos irmãos, filhos da Virgem 
Maria, acredito que em nossos 
corações trazemos duas certe-

zas, a primeira, que Jesus está sempre 
conosco, a segunda, que Nossa Senhora 
O acompanha, estando também sempre 
ao nosso lado.

Quando rezamos a oração da Ave-
-Maria, pedimos à Nossa Senhora: 
“rogai por nós agora...”, esse “agora” 
é em relação ao que estamos vivendo 
no “hoje”, na família, no trabalho, no 
casamento, nos sentimentos e emoções. 
Conforme a necessidade, o pedido muda. 
Pode ser a graça da proteção, do consolo, 
às vezes de alívio e de cura de alguma 
enfermidade. Então, não podemos ter 
dúvida de que ela está sempre conosco. 
Porém, se mesmo por um breve momento 
duvidarmos, precisamos entender que 
isso é tentação e imediatamente rezar a 

Ave-Maria para sermos libertos desse 
pensamento ou sentimento e reafirmar 
nossa confiança em nossa Mãe.

Bem, nossa vida não é feita só de 
agora, mas também de um amanhã, de 
um futuro e, nesse momento, também 
Nossa Senhora está conosco.

Na oração da Ave-Maria, pedimos 
que ela rogue por nós “na hora de nossa 
morte”, que diz respeito ao futuro, e aqui 
o pedido é sempre o mesmo que fizemos 
ontem, fazemos hoje, repetido 200 vezes 
no Rosário, e voltaremos a fazer amanhã, 
se Deus nos conceder um novo dia e se 
nele rezarmos essa oração. Isso significa 
que quando rezamos o terço (50 Ave-
-Marias) ou o rosário (200 Ave-Marias), 
e também várias Ave-Marias durante o 
dia, esse pedido é feito e será atendido na 
hora de nossa morte. Essa é mais uma das 
inúmeras graças que receberemos dessa 

Av. Pref. Francisco Martins Alvarez, 892, Jardim Califórnia - Bebedouro/SP  (17) 3342-8060 / (17) 99108-6620 

Nossa Senhora
nos defende e 

intercede por nós 
em todos os 

momentos da vida 
e na hora da morte
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prática de oração que deve fazer parte da 
nossa vida, visto que um cristão católico 
não deve, de forma alguma, deixar de 
rezar um dia sequer o Santo Terço.

Sabendo que a intercessão da Santís-
sima Virgem Maria nos é extremamente 
necessária e eficaz, e que devemos insis-
tentemente recorrer a ela, a Santa Igreja 
formulou esse pedido: "Rogai por nós na 
hora de nossa morte".

Como são felizes as almas assistidas 
por Maria nessa hora, pois jamais irão 
perecer. Ela estará lá, perto de seu leito 
de dores, como uma mãe à cabeceira do 
filho agonizante, dissipando suas angús-
tias, acalmando suas dores, adoçando 
suas penas, proporcionando uma santa 
paciência e tomando sua defesa ante os 
ataques furiosos e múltiplos do maligno.

Quando chega a derradeira hora de 
um devoto de Nossa Senhora, diz São 



Sandra Campanella
Cofundadora da Comunidade 

de Vida e Aliança JCS
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Boaventura, “esta boa Mãe lhe envia 
os espíritos angélicos que estão às suas 
ordens, juntamente com São Miguel, seu 
chefe”. E Ela, que é o flagelo do inferno 
– como diz São João Damasceno – “Ela 
que tem, por missão, o ódio à serpente 
infernal, lhe faz sentir, sobretudo quando 
algum de seus devotos vai abandonar este 
mundo, todo o seu vitorioso poder. Ela é 
para o demônio, nessa ocasião, terrível 
como um exército em ordem de batalha”.

“Não, um servidor de Maria não pode 
perecer!” – declara São Bernardo.

“Não, aquele por quem Maria se 
dignou rezar não pode mais ter dúvida 
de sua salvação e de sua ida à glória do 
Céu! – diz Santo Agostinho.

“Não, aquele pelo qual Maria rezou 
uma vez não perecerá! Não, quem recitou 
piedosamente todos os dias a Ave-Maria 
não será abandonado na última hora!” 
– exclama também Santo Anselmo.

Essa oração possui todas as qualidades 
capazes de torná-la infalivelmente vitoriosa.

Concluo essa nossa reflexão, convi-
dando você, assim como também o faço, 
a reafirmar a confiança na presença da 
Virgem Maria no “agora” e na “hora 
de nossa morte”. Eu começo aqui e 
você termina aí, rezando com muita fé: 
“Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco, bendita sois vós entre todas 
as mulheres e bendito o fruto do vosso 
ventre, Jesus … Amém!

Festa em louvor à 
Imaculada Conceição 
de Nossa Senhora

Novena: de 29/11 a 07/12

Apresentação:

Tríduo: de 05 a 07/12 

Solenidade: 08/12
Capela Imaculada Conceição de 

Nossa Senhora
Rua São João, 726 – Centro 

Bebedouro.

às 8h40

Comunidade Jesus Caminho Seguro

Sandra Campanella,
cofundadora Com. de Vida e Aliança JCS

Wilian Latorre, 
Diácono Permanente



É comum ouvirmos que aquele ou 
aquela que morreu está no Céu. 
Somente Deus é quem tem essa 

certeza, pois somente Ele conhece o coração 
humano. A Igreja, no Catecismo da Igreja 
Católica (CIC), sobre este assunto, afirma: 
“Os que morrerem na graça e na amizade de 
Deus e estiverem perfeitamente purificados, 
viverão para sempre com Cristo. Serão para 
sempre semelhantes a Deus, porque O verão 
“tal como Ele é” (1 Jo 3,2), “face a face” 
(1 Cor 13,12)” (CIC 1023).

Nós, cristãos leigos, podemos perguntar: 
Uma boa alma, não digna do inferno, se 
não vai de imediato ao céu, o que acontece 
com ela quando morre? No CIC, sobre o 
purgatório ou purificação final, encontramos: 
“Os que morrem na graça e na amizade de 
Deus, mas não de todo purificados, embora 
seguros da sua salvação eterna, sofrem 
depois da morte uma purificação, a fim de 
obterem a santidade necessária para entrar 

na alegria do céu” (CIC 1030).
A Igreja, sobre o Purgatório, afirma 

que ali há dois tipos de penas: a de dano 
e a dos sentidos.

A pena de dano consiste em ser privado, 
por um tempo, da visão de Deus, que é o bem 
supremo, o fim beatífico para o qual nossas 
almas foram criadas, assim como nossos 
olhos o foram para a luz. Trata-se de uma sede 
lancinante que atormenta a alma.

Já a pena dos sentidos, que é um 
sofrimento sensível, é a mesma que 
experimentamos em nossa carne. A fé nada 
nos diz sobre a sua natureza; no entanto, é 
opinião comum dos doutores que ela consiste 
em fogo e noutras formas de sofrimento. O 
fogo do Purgatório, dizem os Santos Padres, 
é o mesmo do Inferno, do qual fala o rico 
epulão: “Quia crucior in hac flamma” - “Eu 
sofro horrores nestas chamas” (Lc 16,26).

A intensidade das dores, inflingidas pela 
justiça de Deus, é proporcional a cada um, 

conforme os pecados cometidos, ou seja, cada 
um deve satisfazer as dívidas pelas quais se vê 
responsável diante de Deus.

Mas, segundo São François de Sales, as 
almas que estão no Purgatório são felizes por 
saberem que estão ali por vontade de Deus: 
“As almas vivem ali numa contínua união 
com Deus, perfeitamente conformadas com 
a vontade divina. Só querem o que Deus quer 
e, se lhes fosse aberto o Paraíso, prefeririam 
precipitar-se no Inferno a apresentar-se 
manchadas diante de Deus. Purificam-se 
voluntária e amorosamente, porque assim 
Deus o quer. Desejam permanecer no estado 
que mais aprouver a Deus, e isto por todo o 
tempo que for da vontade dele” (Esprit de St. 
François de Sales, IX, p. 16).

O purgatório é para ganharmos o Céu
“Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, 

embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, 
a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu” (CIC 1030)

Fonte: Catecismo da Igreja Católica 
e padrepauloricardo.org

Por Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS
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Na Bíblia, pouco se fala da vida 
de São José. E também não há 
registros documentais de sua 

morte. Os pesquisadores acreditam que 
São José tenha falecido antes do início 
da vida pública de Jesus.

Nos primeiros séculos da Igreja, 
conforme narra Isidoro de Isolanis, 
costumava-se ler nas igrejas do Oriente, 
todo dia 19 de março, uma narração solene 
da morte do pai adotivo do Filho de Deus:

Eis chegado para São José o momento 
de deixar esta vida. O Anjo do Senhor lhe 
apareceu e anunciou ter chegado a hora 
de abandonar o mundo e ir repousar com 
seus pais.

Sabendo estar próximo o seu último 
dia, quis ele visitar, pela última vez, o 
Templo de Jerusalém, e lá pediu ao Senhor 
que o ajudasse na hora derradeira. 
Voltou a Nazaré e, sentindo-se mal, 
recolheu-se ao leito, agravando-se em 
breve o seu estado. Entre Jesus e Maria, 
que o assistiam com carinho, expirou 
suavemente, abrasado no Divino Amor.

Oh morte bem-aventurada! Como não 
havia de ser doce e abrasada no Divino 
Amor a morte daquele que expirou nos 
braços de Deus e da Mãe de Deus?

Jesus e Maria fecharam os olhos de 
São José.

E como não havia de chorar Aquele 

mesmo Jesus que choraria sobre a 
sepultura de Lázaro? “Vede como ele o 
amava!”, disseram os judeus. São José 
não era tão só um amigo, mas um pai 
querido e santíssimo para Jesus.

A Igreja, que venera com carinho este 
santo de tão grande devoção dos cristãos, o 
reconhece como o padroeiro da boa morte.

Pode haver, afinal, melhor passagem 
para a vida eterna do que entre os 
braços de Jesus e de Maria?

A sublime morte de São José
Já imaginou passar para a vida eterna entre os braços de Jesus e de Maria?

Fonte: aleteia.com.br

Vicente Reli da Silva
Amigo da Com. JCS
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O site Vatican News publicou na íntegra 
a mensagem do Papa Francisco desti-
nada aos jovens de todo o mundo, por 

ocasião da 25ª Jornada Mundial da Juventude, 
que será celebrada, em nível diocesano, no dia 
21 deste mês, Solenidade de Cristo Rei.

O tema do texto “Levanta-te! Eu te cons-
tituo testemunha do que viste!” (At 26,16) faz 
uma reflexão sobre a palavra que Jesus Cristo 
diz a Paulo durante sua conversão.

Na mensagem, o Papa encoraja os jo-
vens e lhes faz um convite: “Gostaria de 
tomar-vos pela mão, mais uma vez, para con-
tinuarmos juntos na peregrinação espiritual 
que nos conduz rumo à Jornada Mundial da 
Juventude de Lisboa em 2023”.

Pandêmia: sofrimento X solidariedade
Na mensagem, o Papa fala do sofrimento que o 
mundo teve que enfrentar devido à pandemia, 
como “problemas familiares, desemprego, 
depressão, solidão e vícios; para não falar do 
estresse acumulado, das tensões e explosões 
de raiva, do aumento da violência”, elenca 
o Papa, frisando que “se a provação pôs a 
descoberto as nossas fragilidades, fez emergir 
também as nossas virtudes, nomeadamente 
a predisposição à solidariedade. Em toda a 
parte, vimos tantas pessoas, incluindo muitos 

jovens, lutar pela vida, semear esperança, 
defender a liberdade e a justiça, ser artífices 
de paz e construtores de pontes”.

“Levanta-te”
“Por isso, hoje, Deus diz a cada um de 
vós, mais uma vez: ‘Levanta-te!’ Espero de 
todo o coração que esta mensagem ajude a 
preparar-nos para tempos novos, para uma 
página nova na história da humanidade. Mas 
não há possibilidades de recomeçar sem vós, 
queridos jovens. Para levantar-se, o mundo 
precisa da vossa força, do vosso entusias-
mo, da vossa paixão. É neste sentido que 
gostaria de meditar, juntamente convosco, 
sobre o trecho dos Atos dos Apóstolos onde 
Jesus diz a Paulo: ‘Levanta-te! Constituo-te 
testemunha do que viste’ (At 26,16).”

“Saulo, Saulo!”
Ao ser chamado por Jesus pelo próprio nome, 
“o Senhor faz saber a Saulo que o conhece 
pessoalmente. É como se lhe dissesse: ‘Sei 
quem és, sei o que estás a tramar, mas, 
não obstante isso, é precisamente a ti que 
estou a falar’. Com efeito, só muda a vida 
um encontro pessoal, não anônimo, com 
Cristo”. “Será precisamente esta graça, este 
amor imerecido e incondicional, a luz que 

transformará radicalmente a vida de Saulo”.

“Quem és tu, Senhor?”
“Perante esta presença misteriosa que o cha-
ma pelo nome, Saulo pergunta: ‘Quem és tu, 
Senhor?’ (At 26,15). Trata-se duma questão 
extremamente importante, e todos nós, mais 
cedo ou mais tarde, na vida a devemos colocar. 
Não basta ter ouvido outros a falarem de Cris-
to; é necessário falar com Ele pessoalmente. 
No fundo, rezar é isto.”

E Francisco, mais uma vez, explica: “Não 
podemos presumir que todos conheçam Jesus, 
mesmo na era da internet. A pergunta que 
muitas pessoas dirigem a Jesus e à Igreja é 
precisamente esta: ‘Quem és?’. Em toda a 
narrativa da vocação de São Paulo, esta é 
a única vez que ele fala. E, à sua pergunta, o 
Senhor responde prontamente: ‘Eu sou Jesus 
a quem tu persegues’ (At 26,15)”.

“Eu sou Jesus a quem tu persegues!”
“Através desta resposta, o Senhor Jesus 
revela um grande mistério a Saulo: que Ele 
Se identifica com a Igreja, com os cristãos”. 
“Quantas vezes ouvimos dizer: ‘Jesus sim, a 
Igreja não’, como se um pudesse ser alterna-
tiva à outra". E o Papa afirma: “Não se pode 
conhecer Jesus, se não se conhece a Igreja. Só 

“Levanta-te! Eu te constituo 
testemunha do que viste!”

Este é o tema da mensagem do Papa 
Francisco aos jovens, por ocasião da 
25ª Jornada Mundial da Juventude

(At 26,16)



Fonte: vatican.news

se pode conhecer Jesus por meio dos irmãos 
e irmãs da sua comunidade. Ninguém pode 
dizer-se plenamente cristão, se não viver a 
dimensão eclesial da fé”.

Necessidade de se comprometer
E neste ponto da mensagem o Papa recorda 
aos jovens: “O Senhor escolhe alguém que 
até O persegue, completamente hostil a 
Ele e aos seus. Mas, para Deus, não há 
pessoa que seja irrecuperável. Através do 
encontro pessoal com Ele, é sempre pos-
sível recomeçar. Nenhum jovem está fora 
do alcance da graça e da misericórdia de 
Deus”. "Quantos jovens sentem a paixão de 
se opor e ir contra a corrente, mas trazem 
escondida no coração a necessidade de se 
comprometer, de amar com todas as suas 
forças, de se identificar com uma missão! 
No jovem Saulo, Jesus vê exatamente isto”.

Reconhecer a própria cegueira
Neste ponto, Papa Francisco alerta que às 
vezes somos muito “convencidos da justeza 
da nossa posição” e não vemos, somos cegos 
de algum modo. Mas quando descobrimos 
nossas fragilidades, o que sempre acontece, as 
certezas vacilam e, de repente, somos frágeis 
e pequenos. “Esta humildade – consciência 
da própria limitação – é fundamental. Quem 
pensa que sabe tudo sobre si mesmo, sobre os 
outros e até sobre as verdades religiosas terá 
dificuldade em encontrar Cristo."

“Tendo ficado cego, Saulo perdeu os seus 
pontos de referência. Ficando sozinho na escu-
ridão, para ele, as únicas coisas claras são a 
luz que viu e a voz que ouviu. Que paradoxo! 

Precisamente quando uma pessoa reconhece 
estar cega, começa a ver…”

Mudar de perspectiva
“A conversão de Paulo não é um voltar 
para trás – continua o Papa – mas abrir-se 
para uma perspectiva totalmente nova”. “É 
possível converter-se e renovar-se na vida 
ordinária, realizando as coisas que costuma-
mos fazer, mas com o coração transformado 
e com motivações diferentes.” E o Papa 
recorda que no caso de Paulo “Jesus pede 
expressamente que vá até Damasco, para 
onde se dirigia. Paulo obedece, mas agora a 
finalidade e a perspectiva da sua viagem mu-
daram radicalmente. A partir de agora, verá 
a realidade com olhos novos: antes, eram os 
olhos do perseguidor justiceiro; a partir de 
agora, serão os do discípulo testemunha. Em 

Damasco, Ananias batiza-o e o introduz na 
comunidade cristã. No silêncio e na oração, 
Paulo aprofundará a sua experiência e a 
nova identidade que o Senhor Jesus lhe deu”.

Francisco faz um convite aos jovens: “Le-
vanta-te e testemunha!”
“Hoje, o convite de Cristo a Paulo é diri-
gido a cada jovem: Levanta-te! Não podes 
ficar por terra a ‘lamentar-te com pena de 
ti mesmo’; há uma missão que te espera! 
Também tu podes ser testemunha das obras 
que Jesus começou a realizar em ti. Por isso, 
em nome de Cristo, eu te digo: Levanta-te 
e testemunha a tua experiência de cego que 
encontrou a luz, viu o bem e a beleza de Deus 
em si mesmo, nos outros e na comunhão da 
Igreja que vence toda a solidão.”

“O Senhor, a Igreja, o Papa confiam em 
vós e constituem-vos testemunhas junto de 
muitos outros jovens que encontrais pelos 
‘caminhos de Damasco’ do nosso tempo.”

Levantai-vos e celebrai a JMJ nas 
Igrejas Particulares!
Por fim, o Papa Francisco reitera o convite 
à participação: “Renovo a todos vós, jovens 
do mundo inteiro, o convite a tomar parte 
nesta peregrinação espiritual que nos le-
vará à celebração da Jornada Mundial da 
Juventude, em Lisboa, no ano de 2023”. 
“Espero que todos nós possamos viver estas 
etapas como verdadeiros peregrinos e não 
como ‘turistas da fé’!” “A Bem-Aventurada 
Virgem Maria interceda por nós”.
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Cruz peregrina e o Ícone de Maria (que passaram 
pela Capela Imaculada Conceição, em 2012, 
por ocasião da JMJ no Brasil em 2013), 
percorrerão as cidades de Lisboa até 2023.



        CAPA 12

Iniciamos o mês de novembro fazendo memória da Igreja Triunfante 
e da Igreja Padecente, com a Solenidade de Todos os Santos e a co-
memoração de todos os Fiéis Defuntos, respectivamente. Refletimos 

sobre o sentido de nossa vida aqui e sua continuação para além desta nossa 
realidade temporal – com a morte.

O que é a morte? 
Para os cristãos “a morte é o termo da vida terrena. As nossas vidas são 
medidas pelo tempo, no decurso do qual nós mudamos e envelhecemos. 
E como acontece com todos os seres vivos da terra, a morte surge como 
o fim normal da vida. Este aspecto da morte confere uma urgência às 
nossas vidas: a lembrança da nossa condição de mortais também serve 
para nos lembrar de que temos um tempo limitado para realizar a nossa 
vida” (Catecismo da Igreja Católica [CIC], 1007).

Se é assim, e todos sabemos que é, o cristão não pode “perder tempo” em 
ninharias mundanas, preocupando-se de tal modo com as coisas temporais 
que se esqueça de que não tem aqui morada definitiva. Assim escrevia São 
Paulo aos Colossenses: “Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as 
coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos 
às coisas lá de cima, e não às da terra. Porque estais mortos e a vossa 
vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, 
aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória” (Cl 3,1-4).

A morte é consequência do pecado (cf. CIC, 1008), daquela queda dos 
nossos primeiros pais. O Filho de Deus, assumindo em tudo nossa humana 
condição – menos o pecado – passou pelo flagelo da dor e da morte. Porém, 
sua morte foi redentora e sua obediência ao Pai “transformou em bênção 

A celebração de Todos os Santos e a dos fiéis 
defuntos abre para nós a meditação sobre a 
profissão da nossa fé, sobre a esperança que 

trazemos conosco na vida eterna e no Amor no 
qual um dia seremos mergulhados

Pe. Rafhael Silva Maciel - Cidade do Vaticano

Ressuscitados
em Cristo
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a maldição da morte” (CIC, 1009). Desse 
modo, mesmo diante da dor da separação, a 
morte para o cristão assume significado e valor 
de esperança, baseada na fé que professamos: 
“na remissão dos pecados; na ressurreição da 
carne; e na vida eterna”.

Todos os Santos e Fiéis defuntos
A celebração de Todos os Santos e a dos 
Fiéis Defuntos abre para nós a meditação 
sobre a profissão da nossa fé, sobre a 
esperança que trazemos conosco na vida 
eterna e no Amor no qual um dia seremos 
mergulhados – Deus mesmo! Como diz São 
João evangelista em sua I Carta: “Veremos 
Deus tal como é” (1 Jo 3,2).

Pensemos, então, dois pontos que podem 
nos ajudar em nossa peregrinação. O primeiro 
tem a ver conosco. Diz o Catecismo, no n. 
1014: “A Igreja exorta-nos a prepararmo-nos 
para a hora da nossa morte (...), a pedirmos à 
Mãe de Deus que rogue por nós ‘na hora da 
nossa morte’ (...) e a confiarmo-nos a S. José, 
padroeiro da boa morte”. Preparemo-nos por 
uma vida de fé sincera, seja na prática da ora-
ção seja na vivência das Obras de Misericórdia 
corporais e espirituais. Não deixemos para 
depois a oração, as obras de caridade, pois o 
depois não sabemos até onde vai.

Dentre os atos de piedade cristã que re-
alizamos no Dia de Finados está aquele de 
visitar os cemitérios. Dizia o Papa Francisco 
em uma de suas homilias: “Neste cemitério 
existem as três dimensões da vida: a memó-
ria, podemos vê-la ali [indica os túmulos]; a 
esperança, que vamos celebrar agora na fé, 
não na visão; e as luzes, para nos guiar no 
caminho, de modo a não errarmos a estrada 

que, como acabamos de ouvir no Evangelho, 
são as Bem-Aventuranças”.

Céu e inferno
Um segundo ponto é aquele da nossa comu-
nhão com os que nos precederam na vida 
eterna. Existem apenas dois destinos para 
quem morre: Céu e Inferno! “Viver no céu é 
‘estar com Cristo’. Os eleitos vivem ‘n'Ele’; 
mas n'Ele conservam, ou melhor, encontram 
a sua verdadeira identidade, o seu nome pró-
prio” (CIC, 1025). Por outro lado, “morrer 
em pecado mortal, sem arrependimento e 
sem dar acolhimento ao amor misericordioso 
de Deus, significa permanecer separado 
d'Ele para sempre, por nossa própria livre 
escolha. E é este estado de auto exclusão 
definitiva da comunhão com Deus e com 
os bem-aventurados que se designa pela 
palavra ‘Inferno’” (CIC, 1033).

Por isso mesmo, lembramos as palavras 
de Bento XVI: “Em particular, a visita aos 
cemitérios permite-nos renovar o vínculo 
com as pessoas queridas que nos deixaram; a 
morte, paradoxalmente, conserva o que a vida 
não pode preservar. De fato, descobrimos de 
maneira singular, precisamente nos túmulos, 
que permanecem quase como um espelho da 
sua existência, do seu mundo: o modo como 
os nossos defuntos viveram, o que amaram, 
temeram, esperaram e refletiram; eles nos 
interpelam e levam-nos a estabelecer um 
diálogo que a morte pôs em crise. Assim, os 
lugares da sepultura constituem uma espécie 
de assembleia, na qual os vivos encontram os 
próprios defuntos e com eles restabelecem os 
vínculos de uma comunhão que a morte não 
pôde interromper” (Homilia, 03.11.2012).

Purgatório
Mas pode ocorrer de um fiel “morrer na 
graça e na amizade de Deus, mas não de 
todo purificado. Embora seguro da sua 
salvação eterna, sofre depois da morte 
uma purificação, a fim de obter a santidade 
necessária para entrar na alegria do céu” 
(CIC, 1030). O lugar para essa purificação 
necessária a Igreja chama de purgatório. 
É exatamente para esses fiéis que ainda 
“padecem no purgatório” que a Igreja nos 
chama a rezar, a sufragar suas almas para 
que entrem no Céu, lugar da realização das 
Bem-Aventuranças. De modo que, “desde 
os primeiros tempos, a Igreja honrou a me-
mória dos defuntos, oferecendo sufrágios 
em seu favor, particularmente o Sacrifício 
Eucarístico, para que, purificados, possam 
chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja 
recomenda também a esmola, as indulgên-
cias e as obras de penitência a favor dos 
defuntos” (CIC 1032).

Rezemos hoje por quem já se foi; um dia 
outros rezarão por nós!

Assim, iniciando o mês de novembro, 
peçamos aos nossos irmãos que já entraram 
no Céu – na Igreja Triunfante – que conti-
nuem intercedendo por nós, que fazemos aqui 
nossa peregrinação rumo ao Céu; e rezemos 
por aqueles que estão na Igreja Padecente, 
sofrendo as agruras do Purgatório, para que, 
indulgenciados pela Misericórdia Divina, 
possam entrar para as Núpcias do Cordeiro.

Todos os Santos de Deus, roguem por nós!
Almas dos fiéis defuntos, descansem em paz!

Roma, 01 de novembro de 2019
Fonte: vatican.news
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Missa em louvor
à Santa Faustina,

inspiradora da CJCS

Missa em louvor à 
Santa Teresa,

inspiradora da CJCS

Noite de Espiritualidade em 
comemoração aos 4 anos do 
Projeto Famílias Restauradas

Novena em louvor
à Santa Teresa

Comunidade JCS
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Ao longo da nossa vida, ao menos 
algumas vezes, passaremos pela 
dor do luto. A verdade é que o luto 

representa a perda de alguém ou de algo 
que amamos. E mesmo que seja um fato 

As etapas do luto
e a fé na 

Ressurreição
repetido na vida da pessoa, ela pode reagir 
de formas distintas e por períodos variados.

A vida é um ciclo, e cada uma das 
suas etapas deve ser compreendida. 
Saber encarar a morte talvez seja uma 

das mais complexas. Afinal, o que será 
que acontece depois?

Luto
O luto é o processo emocional de 



Pe. Rodrigo César Sicherolli
Sacerdote e Psicanalista

Pároco da Paróquia São João Batista
Bebedouro (SP)
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Cuidados essenciais em um só lugar.

Seu novo espaço de saúde e bem-estar
chegou em Bebedouro!

Odontologia:     

Implantodontia
Ortodontia, Endodontia e Exodontia
Lente de contato
Prótese Dentária 
Harmonização Orofacial

Massagens
Harmonização 
Depilação à laser 
Pump Up 
Tratamentos Corporais e Faciais

Praça Valência de Barros, n° 82 – Centro – Bebedouro, SP (17) 99774-0596 

www.vitacentre.com.br 

Siga: @vita.centre

Estética:

vivenciar a ausência e o vazio causados 
por uma perda. Você precisa saber que, 
assim como todos os sentimentos ine-
rentes ao ser humano, o luto também 
deve ser vivido, sentido e compreendido, 
para que possamos restabelecer nosso 
equilíbrio emocional.

Mesmo que a sua dor, hoje, pareça 
muito forte, trouxemos aqui algumas con-
siderações sobre luto para que você possa, 
a partir da informação, encontrar novos 
caminhos e descobrir como superar um 
luto, ou ajudar alguém a descobrir como 
lidar com a dor da perda. Dentro da psica-
nálise, temos 5 etapas a serem vivenciadas.

1 – Negação
O luto causa um impacto tão grande nas 
emoções que recusar o fato ocorrido é 
comum. A negação não deixa de ser um 
mecanismo de defesa, uma maneira de 
processar de forma gradual a perda, per-
mitindo uma acomodação da informação 
que seja condizente com a capacidade da 
pessoa suportar tamanha dor. À medida que 
começa a aceitar que as coisas não serão 
mais como antes, ela passa a lidar com a 
tristeza que estava reprimida. Não é fácil, 
mas faz parte do movimento de superação.

2 – Raiva
Se a negação envolve um processo de 
absorção da nova situação, a raiva é a ten-
tativa de mascarar emoções, é uma etapa 
rebelde. A pessoa fica com raiva do ente 
falecido porque a deixou, do chefe que a 
demitiu, do romance encerrado, ou mesmo 
do carro em que estava a vítima fatal do 

acidente. A raiva é colocada sobre outras 
emoções, como a tristeza, o ressentimento 
ou a sensação de abandono. Só é possível 
ter uma reação mais racional quando nos 
permitimos viver essa raiva e percebemos 
as emoções que ela está escondendo. É aí 
que ela perde força.

3 – Negociação
Inevitavelmente, o luto inclui a sensação 
de desamparo e vulnerabilidade. Então, é 
natural que o ser humano procure formas 
de sair dessa situação. Tentar recuperar o 
controle também é uma forma de atrasar 
a tristeza e a dor de luto. Nessa fase de 
negociação, a pessoa busca possibili-
dades de desfechos alternativos (ainda 
que impossíveis), seja se perguntando o 
que poderia ter sido feito diferente, seja 
fazendo promessas a Deus.

4 – Depressão
Após a barganha, nossa atenção se move 
diretamente para o presente. Entendemos 
que é impossível voltar à vida como era 
conhecida. Surgem sentimentos como de-
sinteresse, desânimo, sensação de vazio 
e outros. A dor entra em nossas vidas em 
um nível tão profundo que jamais ima-
ginamos existir. Este estágio depressivo 
parece durar para sempre. É importante 
entender que essa depressão pós-morte 
não é um sinal de doença mental, ela faz 
parte e é uma resposta apropriada para 
uma grande perda.

5 – Aceitação
Aceitação é muitas vezes confundida 

com a noção de estar “bem” ou “ok” com 
o que aconteceu. Mas não é nada disso. 
A maioria das pessoas nunca se sente 
bem ou está bem com uma grande perda. 
Esta fase é sobre aceitar a realidade de 
que o nosso ente querido se foi fisica-
mente para sempre. Jamais gostamos 
dessa realidade ou faremos isso bem, 
mas, eventualmente, a aceitaremos. Nós 
aprendemos a viver com isso. É a nova 
norma com a qual devemos aprender a 
lidar com uma saudade eterna. Nós de-
vemos tentar viver agora em um mundo 
onde algo ou alguém que amamos está 
faltando e abraçar as possibilidades que 
o futuro tem a oferecer.

Vida transformada
Por fim, temos duas maneiras de enca-
rarmos o luto: como aqueles que têm fé 
ou como aqueles que não têm fé. Para 
quem tem fé, a vida não é tirada, é apenas 
transformada. Cremos na ressurreição e 
na vida eterna! Para quem não tem fé, a 
morte é o fim, a escuridão, o desespero. 
Com fé ou sem fé, passaremos, por causa 
da nossa humanidade, nestes estágios 
do luto.

Recordemos as palavras confortado-
ras de Jesus: "Eu sou a ressurreição e 
a vida. Aquele que crê em mim, ainda 
que morra, viverá” (Jo 11,25).
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