
@comunidade.caminhoseguro /com.jesuscaminhosegurowww.caminhoseguro.com Comunidade Jesus Caminho Seguro

Revista mensal
Ano 22, Nº 253

Dezembro de 2021
Revista Digital





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
José Carlos Garibaldi
(Gariba) 17 99745-6877
Email: anuncieaqui@caminhoseguro.com
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.

3

11

6

14

15

16

18

20

22

8

4

12

7

9

10

Editorial

Expressando o Carisma

Cantinho da Misericórdia

Comunidade

Liturgia e Vida

Cantinho de São José

Comunidade

Testemunho

Capa

Comunidade

Evangelizador Contribuinte

Autoconhecimento e 
Espiritualidade

Livraria

Vocacional

Pequeninos

Nesta edição
Jesus está chegando! Preparemo-nos!

No tempo do Advento, 
a nossa atitude é de 
espera. Esperamos pelo 

nascimento de Jesus – nosso Amor 
maior! E quando esperamos por al-
guém que amamos, nos preparamos 
para recebê-lo. Assim, a alegria do 
encontro é antecipada. Mas não 
podemos ficar parados, olhando o 
tempo passar até sua chegada. A 
espera pede algumas atitudes. 

João Batista nos diz: “Prepare 
o caminho do Senhor; endireite 
suas estradas” (Lc 3,4). Tenho me 
preparado adequadamente para 
receber Jesus neste Natal? Tenho 
dado liberdade para que Deus 
venha até mim? Como quero que 
Ele me encontre?

“Deus ordenou que se abai-
xassem todos os altos montes e se 
enchessem os vales para aplainar 
a terra” (Br 5,7). Isso significa pôr 
em ordem a própria vida.

Em nossa rotina, nos envolve-
mos com o trabalho, com o estudo, 
com os afazeres domésticos, com 
a luta pela sobrevivência... Nesse 
ritmo acelerado, ficamos sem tem-
po para colocar em ordem a nossa 
vida. Assim, vão se acumulando 
“sujeiras” em nosso coração e, 
quando nos damos conta, já existem 
muitos “montes e colinas” impedin-
do a entrada do Senhor.

Olhar para a nossa vida 
e entendermos como foi que 

permitimos que esses “montes e 
colinas” surgissem é um exercício 
contínuo, para que nada impeça 
que Deus adentre o nosso coração 
e questione a nossa consciência.

Para que isso seja possível, 
para que nos encontremos com 
Jesus Cristo e sua salvação, uma 
coisa é necessária: que as “passa-
gens tortuosas fiquem retas e os 
caminhos sejam aplainados”, isto 
é, precisamos nos desvencilhar de 
tudo aquilo que contraria a vontade 
de Deus. É preciso tirarmos a veste 
de luto e de aflição, que o pecado 
nos coloca, e nos revestirmos com 
os adornos da glória vinda de Deus. 
Desta forma, pelas nossas atitudes 
corrigidas, também seremos luz no 
caminho daqueles que estão à nossa 
volta, ajudando-os a se levantar, 
confiantes de que aquilo que lhes 
foi arrancado das mãos pelo inimi-
go será devolvido por Deus, porque 
Ele é capaz de mudar a nossa sorte 
como quem faz brotar torrentes de 
água no deserto (cf. Sl 126,4). Ele, 
que começou a construir em nós 
uma obra nova, há de nos acompa-
nhar no difícil, mas imprescindível 
caminho de preparação para rece-
bermos “Aquele que vem”.

Que Jesus, neste Natal, encontre 
em nosso coração uma morada acon-
chegante e livre de toda impureza!

Maria de Lourdes Taube Conceição  
Equipe de Redação JCS



A Igreja quer contar com você
Sínodo 2021/2023: “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”

Convocado pelo Papa Francisco, será 
realizado um próximo sínodo que 
terá como tema: “Por uma Igreja 

sinodal: comunhão, participação e missão”. 
O processo desse sínodo inaugura uma nova 
metodologia de consulta que contará com di-
ferentes fases, entre outubro de 2021 e outubro 
de 2023. A primeira é a fase diocesana, seguida 
de uma fase continental, as quais gerarão dois 
instrumentos de trabalho distintos, antes da 
fase definitiva em nível eclesial Universal.

“Sínodo” é uma palavra antiga na tradição 
da Igreja que indica o caminho feito com o 
Povo de Deus, “com” e o “caminho”. Desde 
os primeiros séculos, são designadas com a 
palavra “sínodo” as assembleias eclesiais 
convocadas em vários níveis para discernir, à 
luz da Palavra de Deus, questões doutrinais, 
litúrgicas, canônicas e pastorais.

O termo “sinodalidade”, por sua 
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vez, indica o específico modo de viver 
a Igreja, Povo de Deus, que manifesta e 
realiza concretamente o seu ser comu-
nhão no caminhar juntos. 

Assim como aconteceu em todas as 
Dioceses do mundo, também nós, nos dias 
16 e 17 de outubro, em nossa Igreja Dioce-
sana, demos início a um caminho sinodal 
de participação, comunhão e escuta. Esta é 
a primeira fase de um longo caminhar que a 
Igreja Católica estará realizando até outubro 
de 2023, quando, então, acontecerá o Sínodo 
dos Bispos, em Roma. Portanto, todos nós, 
cada um com sua pastoral, movimento ou 
realidade eclesial, temos algumas questões 
a conversar, rezar, partilhar e responder.

Já fizemos isto outras vezes, sobretudo 
com o sínodo dos jovens, mas nunca nesta 
abrangência mundial, envolvendo a todos. 
Nosso Papa Francisco já nos disse que “o 

caminho da sinodalidade é precisamente o 
caminho que Deus espera da Igreja do terceiro 
milênio (17 out 2015)”. E o tema da reflexão 
toca justamente naquilo que expressa a vida da 
Igreja na história: “Por uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação e missão”. Sem 
dúvida, o caminho sem a participação de todas 
as Igrejas diocesanas seria muito mais fácil. 
Contudo, o caminho com todos participando 
é infinitamente mais rico e valioso. Vimos 
com muita alegria este caminho proposto 
pelo Papa se iniciar aqui, em nosso território 
diocesano, com uma importante formação, 
no dia 16/10, esclarecendo, formando e 
motivando os principais responsáveis por 
dinamizar esse processo, do qual eu fiz parte 
como representante da Comunidade JCS. 
Para esse MOMENTO FORMATIVO, do 
sábado, 16/10, foram convocados apenas 
aqueles que estarão diretamente envolvidos 



Zezinho Campanella  
Fundador Comunidade
de Vida e Aliança JCS

com o processo de escuta, nas paróquias, nas 
pastorais, movimentos e novas realidades 
eclesiais. No dia seguinte, abrindo oficialmente 
a fase diocesana de escuta sinodal, celebramos 
a SANTA MISSA na Catedral, presidida por 
Dom Eduardo, com os devidos representantes 
acima e atuantes em nossa Igreja Particular. 
O Papa Francisco havia ressaltado, durante a 
comemoração do 50º aniversário da instituição 
do Sínodo dos Bispos, em outubro de 2015, 
que “o Sínodo dos Bispos é o ponto de conver-
gência do dinamismo da escuta recíproca no 
Espírito Santo, conduzida em todos os níveis 
da Igreja”. Assim, a Secretaria do Sínodo 
pontua que a articulação das diferentes fases 
do processo sinodal possibilitará a escuta real 
do Povo de Deus e será garantida a partici-
pação de todos no processo sinodal: “Não é 
apenas um acontecimento, mas um processo 
que envolve em sinergia o Povo de Deus, o 
Colégio Episcopal e o Bispo de Roma, cada 
um segundo a sua função”.

Anteriormente, no dia 12 de agosto, 

o nosso Bispo Diocesano, Dom Eduardo 
Pinheiro da Silva, SDB, já havia nomeado 
a EQUIPE DIOCESANA DA CONSULTA 
SINODAL, encarregada de estruturar e co-
ordenar os trabalhos em vista do Sínodo dos 
Bispos 2023. De modo particular, a equipe 
deveria ter como ocupação a dinamização da 
fase Diocesana da Consulta (que iniciou em 
outubro de 2021 e vai até abril de 2022). A 
primeira reunião da equipe ocorreu no dia 18 
de agosto, de forma virtual, com as boas vindas 
e apresentação dos trabalhos e objetivos, da 
parte do sr. Bispo; também uma explanação 
sobre o processo sinodal, por conta do assessor, 
e várias considerações e sugestões dos demais 
membros da equipe. Foram esclarecidos al-
guns aspectos práticos do caminho sinodal na 
sua fase diocesana, como o lema, tarefas, data 
de abertura e data limite da fase da consulta.

A equipe continuará a reunir-se para 
encaminhar os trabalhos, dedicando 
tempo e esforços para que o momento da 
escuta aconteça, de fato, como exercício 

de pertença, compromisso e corresponsa-
bilidade dos batizados na vida da Igreja, 
conforme as indicações da Secretaria do 
Sínodo, procurando fazer com que a sino-
dalidade seja uma modalidade efetiva de 
participação de todos no caminho da Igreja.

O processo de escuta no caminho sinodal 
é, como disse o Cardeal Marc Grech, Se-
cretário do Sínodo dos Bispos (entrevista a 
Vatican News, 21/07/2021), a colocação em 
prática daquele antigo princípio segundo o 
qual “todos devem discutir o que interessa a 
todos”. Não se trata de democracia, populismo 
ou coisa do gênero; é a Igreja sendo Povo de 
Deus, e este Povo, em razão do Batismo, é 
sujeito ativo na vida e na missão da Igreja.

Aproveito a oportunidade para desejar a 
todos os nossos evangelizadores comprome-
tidos, voluntários, colaboradores e amigos um 
Feliz e abençoado Natal e Ano Novo!  



Devotos, apóstolos e adoradores da 
Divina Misericórdia, a paz! 
Neste mês de dezembro, revivemos 

a experiência de receber Jesus que nos traz 
uma nova vida! Santa Faustina, que expe-
rimentava isso constantemente em suas 
adorações a Jesus Eucarístico, nos convida 
a vivermos essa realidade e darmos novos 
passos rumo a essa nova vida.

“Quando vim para a Missa do Galo, já no 
começo da Santa Missa, mergulhei toda em 
profundo recolhimento e vi a gruta de Belém 
repleta de muita luz. A Virgem Santíssima 
envolvia Jesus em faixas, inteiramente absorta 
em grande amor, mas São José ainda dormia. 
Foi somente quando a Mãe de Deus acomo-
dou Jesus na manjedoura que a claridade de 
Deus acordou São José, que também se pôs 
a rezar. Porém, em seguida, fiquei a sós com 
o Menino Jesus, que estendia para mim seus 
bracinhos. E compreedi que era para tomá-Lo 
em meus braços. Jesus recostou sua cabecinha 
em meu coração e com seu profundo olhar 

me deu a conhecer que estava sentindo-se 
bem junto ao meu coração. Nesse instante, 
desapareceu Jesus e ouvi a sineta para a 
Santa Comunhão: a minha alma desfalecia 
de alegria” (Diário de Santa Faustina 1.442).

Jesus veio para reviver em nós a santi-
dade que herdamos da Santíssima Trindade: 
“Deus criou o homem à sua imagem; 
criou-o à imagem de Deus, criou o homem 
e a mulher” (Gen 1,27). Com o pecado 
original, quando o homem quis ser o deus 
de sua própria vida, terríveis consequências 
vieram. E foi assim que o pecado entrou no 
mundo. Jesus veio nos resgatar das trevas 
do pecado com seu amor e misericórdia. 
Veio como um bebê, pedindo para que O 
acolhêssemos em nossos corações para 
assim nos tornarmos um com Ele.

Vamos crescendo em santidade, fortaleci-
dos pela Eucaristia, pelo Evangelho de Jesus 
e pelo testemunho do povo de Deus.

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

Jesus se faz menino para se abrigar
em nossos corações! Rezemos com

Santa Faustina
“O Verbo se fez carne 

- Deus habitou entre nós, 
o Verbo de Deus - 

a Misericórdia Encarnada. 
Vós nos elevastes à 

Vossa Divindade pela 
Vossa humilhação. E o 
excesso do Vosso amor 

é o abismo da Vossa 
Misericórdia. Assombram-

se os céus com esse 
excesso do Vosso amor. 

Agora ninguém teme 
aproximar-se de Vós, pois 

o Deus de misericórdia 
tem compaixão da nossa 

miséria. Sois o nosso Deus, 
e nós o Vosso povo” 

(Diário de Santa 
Faustina 1745).
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Izilda Ap. Muraca
Comunidade de Aliança JCS



Festa em louvor à Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora
Tema: “Filhos, atendei aos meus pedidos!”

Tríduo: de 05 a 07/12
05 (domingo) – Pedidos de Nossa Senhora em Fátima
às 18h20 – Ofício da Imaculada Conceição
às 19h – Santa Missa

06 (segunda-feira) – Pedidos de Nossa Senhora 
em Garabandal
às 18h50 – Ofício da Imaculada Conceição
às 19h30 – Santa Missa

07 (terça-feira) – Pedidos de Nossa Senhora 
em La Salette
às 18h50 – Ofício da Imaculada Conceição
às 19h30 – Santa Missa

Solenidade da Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora (Dia Santo de Guarda)
08 (quarta-feira) – Pedidos de Nossa Senhora 
em Lourdes
das 7h às 12h – Mil Ave-Marias*
às 18h50 – Ofício da Imaculada Conceição
às 19h30 – Solenidade, seguida de procissão
*Mil Ave-Marias somente presencial

Capela Imaculada Conceição de Nossa Senhora da CJCS
Rua São João, 722 – Centro – Bebedouro (SP)
17 99121-6148 – 3344-3901

Oferte flores para Nossa Senhora
Para deixar a Festa de Nossa Mãezinha ainda mais bonita e cheirosa, “oferte flores” através do Pix (celular): 
17991216148, ou escaneie o QR Code ao lado. Na descrição coloque: Flores para Nossa Senhora.

Transmissão:

Rádio Caminho Seguro 
107,9 FM

Comunidade Jesus 
Caminho Seguro



Para nós, a luz é essencial, pois nos 
permite enxergar o que está ao 
nosso redor. Ela nos traz confiança e 

segurança para caminhar e não tropeçar em 
nenhum objeto. Já a escuridão é a ausência da 
luz. Ela nos paralisa, gera medo e nos impede 
de caminhar tranquilos e confiantes.

Somos, muitas vezes, caminhantes na 
escuridão, nas trevas; experimentamos 
o medo, a insegurança e a incerteza no 
caminho que nem vemos e, também, em 
tudo o que está nesse caminho.

Só Jesus tem o poder de iluminar nossas 
vidas, pois “Deus é luz, e nele não há 
trevas” (1Jo 1,5). Ao reconhecermos e 
aceitarmos Jesus como a nossa luz, também 
nós nos tornamos luz para os outros, através 
do nosso testemunho.

Estamos vivendo tempos difíceis em todos 
os segmentos e de todas as formas possíveis e 
imagináveis. Todos precisamos da Luz que é 
Jesus, desde aqueles que já O conhecem até 
aqueles que O ignoram. São muitos os que 
sorriem por fora, mas choram por dentro. E, 
para todos, Jesus diz: “Eu vim ao mundo 
como luz, para que todo aquele que crê em 
mim não permaneça nas trevas” (Jo 12,46).

Portanto, não podemos desistir! 
Precisamos caminhar e, no caminho que é 
Jesus, iluminar a todos com a verdade e a 
vida. “Eu sou a luz do mundo. Quem me 
segue, nunca andará em trevas, mas terá 
a luz da vida” (Jo 8,12).

A esperança de que o Senhor nunca nos 
abandonará deve sustentar nossos passos. 
A fé firme em seu amor nos fortalece para 

seguirmos em frente, sendo fiéis em todas 
as circunstâncias. O seu amor em nós e 
por nós será a medida do nosso amor aos 
irmãos. Porém, se não acolherem Jesus 
como Caminho, Verdade e Vida, como Luz 
do mundo, acontecerá como bem ensinou 
São Francisco Sales: “A quem Deus não 
basta, nada basta!”

O verdadeiro Natal é luz! É o evento 
da luz que brilha nas trevas. Acender a 
própria luz é acolher Cristo, Luz dos Povos, 
e conseguir caminhar nas trilhas do bem, 
da verdade e da justiça. Diante das muitas 
incertezas da vida, só há uma saída: Todos 
precisamos da luz que é Jesus!

Todos precisamos da 

Luz que é Jesus!
“Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê 

em mim não permaneça nas trevas” (Jo 12,46)

Diácono Wilian Latorre
Paróquia São João Batista

Bebedouro-SP
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Imaginemos como terá sido a paternidade 
de São José, tendo como Filho o próprio 
Redentor – Jesus Cristo!
Como terá sido ser pai adotivo do próprio 

Deus feito homem? Como terá sido ter Maria 
– a nova Eva – por esposa?

Foi através do “sim” de José e do “sim” 
de Maria que aconteceu o grande milagre da 
encarnação do Verbo de Deus. E o mundo 
ganhou uma nova chance de se redimir dos 
erros e enganos do maligno. Se através de uma 
mulher o pecado entrou no mundo, também 
através de uma mulher a graça de Deus 
superabundou em nossas vidas, nos tirando 
das trevas do pecado.

Imaginemos como terá sido o seio dessa 
família, tendo, de um lado, São José, homem 
íntegro, bom e fiel; e, do outro, Maria, mulher 
de fibra, de luta e de uma grandiosa sede de 
Deus. No centro, o Menino Jesus, uma criança 

cheia de encantos. Essa era a família humilde 
de Jesus!

José aparece nos relatos bíblicos como o 
pai que acompanha a infância do Menino Jesus 
em todas as situações. Por um decreto de Cesar 
Augusto, Maria e José foram a Belém para 
um recadastramento. Ali, Maria entrou em 
trabalho de parto e deu à luz o Filho de Deus. 
Com a perseguição de Herodes, José é avisado 
em sonho para fugir para o Egito. No caminho, 
Jesus opera muitos milagres, deixando José e 
Maria espantados com tais acontecimentos.

De volta a Belém, Jesus continua 
realizando prodígios. José saía de casa a 
trabalho sempre acompanhado do Menino 
Jesus. Ele distribuía tarefas para seu Filho, 
como a de recolher lenhas e a de ajudá-lo na 
carpintaria.

A figura de José é a de um trabalhador, um 
educador, um bom pai, que corrige, chama 

a atenção e ensina. Jesus teve uma infância 
como as outras crianças do seu tempo. E 
José assumiu o papel da paternidade terrena, 
cumprindo rigorosamente seu papel. 

O protagonismo é de Maria e de Jesus. 
José é apenas um coadjuvante. Mas falar de 
São José é também falar de Deus e de sua 
vontade, pois José aceitou ser o pai de Deus 
aqui na terra.

Por fim, não nos esqueçamos que o desejo 
de Jesus é que preguemos também sobre seu 
pai, São José.

Imaginemos tudo isso e nos coloquemos 
em oração por nossas famílias, para que, a 
exemplo de São José e de Maria, Mãe de Jesus 
e nossa Mãe, obtenhamos a paz que tanto 
necessitamos para nossas famílias.

Imaginemos!

Imaginemos!

Vicente Reli da Silva
Amigo da Com. JCS
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São Miguel, protegei-nos no combate!

Obrigada, Rádio Caminho Seguro!

Olá, meus irmãos! A paz!
Tenho dois testemunhos para passar a vocês.
Com a graça de Deus, consegui fazer os 
40 dias da Novena de São Miguel Arcanjo. 
Acompanhei pelo Youtube da Caminho 
Seguro, com a Sandra e o Frei Everton. Fiz 
a novena pedindo pela minha saúde, para 
que os exames que havia feito não acusas-
sem nenhuma doença grave. Eu estava 
com pressão alta. Fiz todos os exames que 
o cardiologista pediu. Levei para ele ver 
e, graças a Deus e a São Miguel Arcanjo, 
não tinha nada que pudesse me preocupar.
Meus irmãos, São Miguel Arcanjo é muito 

11 TESTEMUNHO

poderoso. Então, se forem fazer uma no-
vena, façam com fé, pois assim poderão 
alcançar a graça que pedirem.
O segundo milagre que alcancei foi assim: 
meu esposo, Adriano, no dia 26 de setembro, 
por volta das 16h, foi para nossa chácara. 
Nesse dia, depois das 17h30, começou um 
temporal muito feio, com chuvas e ventos 
fortes. Como estava demorando para che-
gar, liguei e ele me disse que o carro tinha 
parado em frente à antiga Feccib, e seu irmão 
o estava ajudando, mas que logo iria para 
casa. Naquela hora tive uma dor muito forte 
no peito, e comecei a fazer a oração de São 
Miguel Arcanjo, pedindo para que protegesse 
meu esposo e o libertasse de qualquer perigo. 
Estava terminando a oração quando ele che-
gou, cheirando a gasolina, e me contou que 
tinha capotado, que o carro ficou de cabeça 
para baixo, vazando gasolina. Nessa hora, só 

Meu nome é Sidicléia, sou irmã da Sirléia 
aí de Bebedouro. Através dela, conheci a 
Comunidade e a Rádio Caminho Seguro. 
Moro longe, mas vocês já moram no meu 
coração. Passei por um momento muito 
difícil na minha vida devido ao Covid, que 
continua atacando as pessoas. Agradeço 
imensamente toda a equipe da Rádio pela 
força e pelas orações. Sou muito grata por 

pensava que o carro poderia pegar fogo e que 
ele poderia morrer ali. Contei, então, que fiz 
a oração de São Miguel para que o livrasse 
de qualquer perigo, e que São Miguel havia 
me atendido.
Também tenho que agradecer imensamen-
te a Deus por não ter deixado minha filha, 
Maria Clara, de seis anos, ir com ele.
O carro teve perda total, mas, graças a Deus 
e a São Miguel Arcanjo, meu esposo está aqui 
e está bem. Eu disse a ele: acredite..., acredite 
na força da oração. Eu sempre orei pela minha 
família para que tudo corresse bem.
Meus irmãos em Cristo, qualquer novena 
que vocês forem fazer, tenham fé, que vão 
conseguir a graça.
Um abraço! Fiquem com Deus!

tudo o que fizeram por mim. Vocês são 
guerreiros e levam alegria e coragem às 
casas. Agradeço principalmente ao Cidi-
nho. Eu não o conheço, mas ainda vou ter 
o privilégio de conhecê-lo.
Obrigada a todos vocês!

Verônica
Participante do Projeto 

Famílias Restauradas

Sidicléia
Jaraguá do Sul



        CAPA 12

Queridos irmãos, com a graça de 
Deus, chegamos mais uma vez 
às celebrações natalinas, quando 

iremos, diversas vezes e por diferentes 
meios, comtemplar o presépio. E, certa-
mente, quem nos chamará a atenção será 
a Sagrada Família de Nazaré.
Esse clima espiritual natalino nos leva a 
pensar em vários aspectos da nossa vida, 
despertando em nosso coração o desejo de 
ser melhor, acertar mais e corrigir escolhas 
que não foram tão boas.
Maria é o exemplo máximo de “SIM”! 
Nesse sentido, junto com vocês, gostaria de 

pensar nos “NÃOS” que durante os últimos 
tempos temos dado a Deus: quando Ele nos 
chamou para a Santa Missa e retardamos a 
ida ou ainda nem voltamos para o banquete 
eucarístico, para a confissão, para buscar 
os sacramentos do matrimônio e batismo; 
quando, através do padre ou do coordenador, 
recebemos o convite para servir na Igreja; 
quando, participando de um momento 
de espiritualidade na nossa Comunidade, 
Ele nos chamou para ser um “Filho do 
Carisma Jesus Caminho Seguro”, um vo-
luntário ou um evangelizador para salvar 
almas, para rezar o terço mariano ou para 

participar do Projeto Famílias Restauradas. 
Quantos convites vindos de Deus e quantos 
“NÃOS”; quantos “vamos deixar para uma 
outra oportunidade”... Em relação àqueles 
engajados na Igreja, quantos “Ainda NÃO! 
Vou esperar mais um pouco”.
Para dar um “SIM”, seja em qualquer dessas 
situações, é preciso olhar para Nossa Senhora 
e aprender dela como “amar e servir a Jesus”, 
seguindo suas dicas.

Dica 1 - Diga SIM:
Como Maria, é preciso darmos uma resposta 
positiva, confiantes na misericórdia de Deus, 

Para dar um “SIM”, 
em qualquer situação, 

é preciso olhar para Nossa 
Senhora e aprender dela 

como amar e servir a Jesus

Maria nos ensina 
a amar e 

servir como 

Jesus
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certos da nossa condição miserável, mas que 
é Ele quem nos escolhe, nos chama e capacita.

Dica 2 - Reta intenção:
Maria sabia que todo bem que tinha vinha de 
Deus, por isso, em tudo e em todas as situa-
ções, rendia glórias a Ele: “A minha alma 
engrandece e glorifica o Senhor. Porque o 
poderoso fez para mim coisas grandiosas” 
(Lc 1,47). Ela nos ensina que a glória por tudo 
o que fizermos não é nossa e nem para nós, 
mas a glória é de Deus. Peçamos que o Espírito 
Santo purifique as intenções do nosso coração 
e que aprendamos com Maria que o motivo, 
o foco, o centro precisa ser Jesus.

Dica 3 - Obediência:
A Igreja nos ensina que quem obedece 
nunca erra. E Maria foi a serva do Senhor 
por excelência, fazendo sempre a Sua von-
tade. Devemos ser obedientes como ela. Se 
acontecer de não concordarmos com alguma 
decisão do coordenador, fundador, padre, 
papa, façamos como Maria: guardemos tudo 
no coração, mesmo sem compreender (cf Lc 
2,43-51), obedecendo e permanecendo em 
oração, na certeza de que estamos fazendo 
um sacrifício agradável a Deus.

Dica 4 - Serenidade
Quem começou a servir já percebeu que 
muitas coisas vão acontecendo para atrapa-
lhar ou até impedir o nosso serviço. Quanto 
maior a obra que Deus quer realizar, maior 
a tribulação. Saibamos, então, ser serenos, 
esforçando-nos ao máximo para não fazer 
muito “barulho”, porque quem gosta de ba-
rulho é o demônio. Reclamamos muito, não 

facilitamos, impedimos o fluxo da graça de 
Deus. Com isso, damos cartaz ao demônio. 
Cuidado! Começou confusão, ele chega junto. 
Com Maria é diferente, ela aprecia bem mais 
o silêncio. Ofertemos a ela a dor, a queixa, o 
problema e ela saberá empregar sua oferta 
em benefício daqueles que mais precisam, e 
o consolo virá de Deus não dos homens.

Dica 5 - A espera em Deus
Escutamos muito essa expressão, porém essa 
espera precisa ser ativa, exigindo de nós um 
grande movimento de oração, conversão e 
tomada de decisão. Para que nossa espera seja 
fecunda, precisamos entregar a Deus nossa si-
tuação e, pacientemente, seguirmos em frente. 
Olhando para Nossa Senhora, percebemos que 
nem sempre ela compreendia tudo. Então, te-
nhamos a certeza de que, esperando em Deus, 
tudo quanto nos acontecer, mesmo que não 
seja o que gostaríamos, será para ganharmos 
o maior de todos os bens: a salvação eterna.

Dica 6 - Ousadia no Espírito
Foi ousando no Espírito que Nossa Senhora 
adiantou o primeiro milagre público de Jesus. 
Para sermos ousados de forma segura como 
Ela, é preciso, através da oração, alcançarmos 
uma profunda sintonia com o Espírito Santo, 
para percebermos o momento certo de agir, 
caso contrário, podemos deixar passar, ou 
mesmo atrapalhar uma graça que Deus quer 
realizar. Assim poderemos, sem medo, ousar 
no Espírito, obedecendo à ordem de Maria: 
“Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5).

Dica 7 – Discernimento
Quando servimos, devemos estar mais 

vigilantes do que nunca em relação à nossa 
postura, já que, normalmente, são momentos 
em que devemos ter constantes e rápidos 
discernimentos, porque, sem isso, coisas 
ruins podem acontecer, afinal “tudo me é 
permitido, mas nem tudo convém” (1Cor 
6,12). E é Nossa Senhora quem nos ajuda a 
discernir sobre quais tópicos não devemos falar 
ou quais posturas devemos evitar, se isso ou 
aquilo a agradaria. Desta forma, vamos nos 
deixando educar por ela.

Dica 8 - Humildade
Os humildes são os que mais facilmente se 
submetem à vontade de Deus, porque nesses 
corações Ele não encontra obstáculos, vai-
dades, preconceitos… pois repetem sempre 
como Maria: “Faça-se em mim segundo a 
Vossa Palavra” (Lc 1,38). Através de uma 
visão espiritual, sabemos que as humilhações 
não são ruins e, pela força do Espírito Santo, 
suportamos com paciência as permissões de 
Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. 
Sigamos na certeza de que “tudo concorre 
para o bem dos que amam a Deus” (Rm 
8,28). E tudo é tudo mesmo!

Desejo que em nossos corações seja desper-
tado um profundo e sincero desejo de dizer 
“SIM” a Deus. Que estejamos abertos para 
servir e amar a Jesus como nossa Mãe nos 
ensina, e que nossa vida e dons sejam ofertados 
com alegria e amor.

Que o seu Natal seja santo e abençoado!

Sandra Campanella
Cofundadora da Comunidade 

de Vida e Aliança JCS
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Santa Missa em ação de graças 
pelos 20 anos 

da Rádio Caminho Seguro

Cestas básicas entre-
gues pelo Projeto Bom 

Samaritano da CJCS
Para comemorar e agradecer a Deus pelos 20 anos da Rádio Caminho Seguro 107,9 
FM (no dia 03/11), além de uma programação especial com prêmios, visita dos 
ouvintes e apoiadores, foi celebrada, pelo Pe. Sebastião Ricardo Vicente, na Capela 
Imaculada Conceição, missa em ação de graças, seguida de confraternização.

O Projeto Bom Samaritano da CJCS, que é 
mantido por alimentos doados pela população, 
entregou cestas báscias nas Paróquias Santo 
Inácio de Loyola e Sagrado Coração de Jesus, 
além de vários bairros de Bebedouro.
Agradecemos a todos que contribuem com 
produtos não perecíveis para que o projeto pos-
sa beneficiar cada vez mais famílias carentes.
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Pe. Rodrigo César Sicherolli
Sacerdote e Psicanalista

Pároco da Paróquia São João Batista
Bebedouro (SP)

        AUTOCONHECIMENTO E ESPIRITUALIDADE 16

Para nos auxiliar na reflexão deste mês, 
olhemos para Santa Teresa de Jesus. 
Ela não aceitava uma espiritualidade 

abstrata ou desencarnada como era costume 
no seu tempo. Pelo contrário, estava convicta 
de que o caminho era outro: se Deus mesmo 
havia se encarnado, o encontro com Ele não se 
dá a não ser na humanidade de Cristo. “Deus 
deseja que o recebamos por meio dessa Hu-
manidade sacratíssima”, escreveu ela. “Tenho 
certeza de que temos de entrar por essa porta 
se quisermos que a soberana Majestade nos 
revele grandes segredos”. Essa experiência 
de encontro com um Deus que é amor e que 
compreende a nossa humanidade é o que ela 
procurou despertar nas monjas que orientou ao 
longo de sua vida. Para ela, Deus é um “amigo 
verdadeiro” e a oração não é senão falar de 
amizade, permanecendo muitas vezes a sós 
com quem sabemos que nos ama.

Jesus, um Deus

que se fez humano!
Em sua mística marcada pelo humano, 

Teresa entendia que o autoconhecimento e o 
conhecimento de Deus não se opõem. Pelo 
contrário, dependem um do outro. Ela sinteti-
zou essa dinâmica brilhantemente em um dos 
seus poemas, em que pôs na boca de Deus o 
convite: “Alma buscar-te-ás em Mim. E a Mim 
buscar-me-ás em ti” (...) “Sim, porque és meu 
aposento, és minha casa e morada”, reafirma 
o poema. “A questão de nos conhecer é tão 
importante que eu gostaria que houvesse nisso 
nenhuma negligência”, orientou ela. “Jamais 
chegamos a nos conhecer totalmente se não 
procurarmos conhecer a Deus. Olhando a sua 
grandeza, percebemos a nossa baixeza; ob-
servando a sua pureza, vemos a nossa sujeira; 
considerando a sua humildade, constatamos 
como estamos longe de ser humildes”.

Assim, também para Teresa, como para 
outros místicos, o autoconhecimento é a chave 

da humildade, que é a porta para a caridade, 
que é o espaço da comunhão com Deus. “É 
como a água que está num vaso: não sendo 
iluminada, parece límpida; se o sol a atinge, 
logo vê que está cheia de poeira”, ensinou ela. 
Mas isso nunca foi problema para ela e para os 
grandes santos. Quanto mais eu me conheço 
e me reconheço nas minhas fraquezas, mais 
eu posso mudar e converter-me e, ainda, 
reconhecer o imenso amor que Deus tem por 
mim. Afinal, Teresa acreditava num Deus de 
cujo amor não é possível se separar. Daí a 
confiança, expressa em seu poema: “Nada 
te perturbe, nada te espante, pois, tudo passa. 
Só Deus não muda! Quem a Deus tem nada 
lhe falta, pois só Deus basta”.
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