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Nesta edição

Como vivenciar a Quaresma

Maria de Lourdes Taube Conceição  
Equipe de Redação JCS

Após o Carnaval, iniciamos 
o Tempo Litúrgico da 
Quaresma. É um tempo 

de renovação, penitência, oração 
e conversão de vida.

É o período do ano litúrgico que 
dura quarenta dias, começando na 
Quarta Feira de Cinzas e terminan-
do na Semana Santa, com o Tríduo 
Pascal – quinta, sexta e sábado 
antes do grande dia da Páscoa ou 
Ressurreição de Cristo. É um tempo 
penitencial preparatório à Páscoa, 
em que se destacam a oração, a luta 
contra o mal, o jejum ou penitência, 
visando a conversão de vida, com 
mudança de comportamento para 
melhor vivenciar a fé em Jesus 
Cristo e sua Igreja.

ORAÇÃO – procurar, no silên-
cio e recolhimento, uma intimidade 
maior com Deus para perceber qual 
é a sua vontade.

LUTA CONTRA O MAL – 
adestrar-se para o autodomínio da 
vontade, usando para isso o JEJUM 
e a PENITÊNCIA.

Isso sugere esforçar-se para 
renunciar a si próprio, assumindo 
uma permanente atitude de genero-
sidade para com o próximo. Que o 
jejum, a abstinência de carne e o sa-
crifício se traduzam concretamente 

em doação aos carentes e famintos 
de nossa comunidade.

Como acontece todos os anos 
no Tempo da Quaresma, a CNBB 
lança a Campanha da Fraternida-
de com assuntos que abordam as 
necessidades do momento atual.

Este ano, o tema é “Fraternida-
de e Educação”; e o lema, “Fala 
com sabedoria, ensina com amor” 
(cf. Pr 31,26).

A ANEC, em consonância com 
a CNBB, acreditando na educação 
de qualidade social e na importân-
cia de estarmos em sinergia para 
que haja o fortalecimento das ações 
de incidência que potencializarão as 
instituições educacionais católicas 
no cenário político brasileiro, colo-
cou a Campanha da Fraternidade 
2022 como centro de suas discus-
sões, reflexões e mobilizações no 
planejamento estratégico em 2022.

Vivenciemos com prudência, 
seriedade e fé o riquíssimo Tempo 
Quaresmal, apoiando as iniciativas 
da Igreja para que as instituições 
de ensino trabalhem com afinco 
na formação integral de nossas 
crianças e jovens.

Errata:
Na edição janeiro/2022 erramos na assinatura da matéria de capa.
O artigo das páginas 12 e 13 (capa) é de autoria do Pe. 
Sebastião Ricardo Vicente, diretor espiritual da Comunidade 
Jesus Caminho Seguro, e não de Sandra Campanella.



O Carisma Jesus Caminho Seguro – “Dom de Deus” – traz em si 
uma graça particular

Zezinho Campanella  
Fundador Comunidade
de Vida e Aliança JCS
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Neste mês, estamos com o coração 
radiante, pois celebramos os 17 
anos da Comunidade de Vida e 

Aliança Jesus Caminho Seguro. Por esse 
motivo, na matéria de capa desta edição, que 
convido você a ler, conto como tudo começou 
a partir da decisão que eu e Sandra tomamos 
no dia 1º de fevereiro de 2005.

Desde a nossa entrada para a Comunidade 
Jesus Caminho Seguro, eu e ela aspirávamos 
um maior crescimento espiritual e uma vida 
cristã mais regrada e autêntica. Queríamos 
responder ao chamado de Deus e contribuir 
mais com a evangelização, para que ela 
fosse propagada não só através dos meios 
de comunicação, mas pela missão, testemu-
nho de vida pessoal, comunitária e fraterna. 
Nosso coração ardia de desejo de viver em 
uma Comunidade de Vida Fraterna com os 
irmãos que partilhavam do mesmo chamado.

Dia após dia, o Senhor foi conduzindo e 
preparando o caminho para que pudéssemos 
dar o nosso SIM a Jesus. Em 2005, a partir 
da consciência do Carisma de fundação e 
percepção da sua força, deixamos de lado 
o medo e o preconceito para dar início a 
essa novidade em nossas vidas. Passamos 
a dedicar e a viver de forma integral nossa 
missão na Comunidade.

Propusemos aos novos vocacionados um 
caminho ao discipulado de Jesus: viver o 
Carisma e exercer as atividades profissionais 
e evangelizadoras dentro e fora da Comu-
nidade, conforme o estado de vida de cada 
um, vivenciando os conselhos evangélicos 
adaptados à vida secular.

Somos uma Comunidade de irmãos, 
reunidos e ordenados por Deus, para realizar 
nossa missão neste mundo. Nesse caminho 
vocacional, descobrimos que somos mem-
bros participantes desse corpo comunitário 
para realizar a tarefa que nos cabe em favor 
desse mesmo corpo. Nossas diversas ativi-
dades são as formas que Deus nos deu para 
realizar a missão de apresentar JESUS, seu 
Filho Unigênito, como a meta final para onde 
tudo deve convergir. Só Ele, o Bem Supremo, 
o nosso único Caminho Seguro, pode saciar 
totalmente o coração do homem.

Dentre as formas de participação na Je-
sus Caminho Seguro, temos: os membros 
consagrados na Vida Fraterna – aqueles 
que dedicam tempo integral à Comunidade 
e à sua missão; os membros consagrados da 
Aliança – são os que, apesar de não estarem 
integralmente na Comunidade devido às suas 

atividades profissionais, também vivem seu 
Carisma, seus compromissos e sua missão; 
e ainda os discípulos de Emaús – que são os 
membros não chamados à consagração, mas 
a vivenciarem no mundo o Carisma Jesus 
Caminho Seguro, através de seus projetos 
pessoais, profissões e realidades próprias, 
dedicando-se à realização da missão.

Se estiver querendo saber mais sobre o 
que um membro faz na Comunidade, posso 
responder: “de TUDO um pouco”, desde o 
preparo dos pratos para o Bazar de Comes-
tíveis, até programas de rádio, momentos 
de oração na capela, atendimento no Bazar 
da Providência, sendo sacristão nas capelas 
São José e Imaculada Conceição, limpando 
as capelas. Trabalho é o que não falta, mas 
quando fazemos por Deus, para Deus e com 
Deus tudo é MUITO gratificante.

Com a vida, expressamos o nosso 
Carisma e a nossa confiança em Jesus Res-
suscitado, tanto no contato com as pessoas 
como nas diversas atividades que realizamos 
em qualquer ambiente em que nos encontra-
mos, porque o Carisma é algo que deve ser 
expresso naturalmente, é algo que está dentro 
de cada um de nós. Assim, onde estivermos, 
o Carisma e suas manifestações devem estar.

Não posso falar em expressões do Caris-
ma sem falar do Vocacional 2022 (o convite 
está nas páginas 13 e 14 desta edição). No 
Vocacional você poderá sentir se o nosso 
Carisma faz parte da sua vida.



A Comunidade Jesus Caminho Seguro é 

“Totus Tuus Mariae”

Queridos irmãos, filhos e filhas 
da Virgem Maria, em nossa Co-
munidade, o mês de fevereiro 

é muito especial e cheio de momentos 
fortes. No dia 1º celebramos a Fundação 
da Comunidade de Vida e Aliança Jesus 
Caminho Seguro (2005); no dia 02, a Fes-
ta da Apresentação do Menino Jesus no 
Templo: é o momento em que os “filhos 
do Carisma JCS” (membros) fazem ou 
renovam seus compromissos.

Dentro do caminho formativo e 
espiritual da Comunidade está a Total 
Consagração a Jesus por meio da Virgem 
Maria, pelo método de São Luís Maria 
Grignon de Montfort. A Consagração 
proposta por São Luís é uma Consagração 
da pessoa por inteiro, em “corpo, alma, 
bens exteriores, bens interiores, valor das 
obras boas passadas, presentes e futuras”.

A presença de Nossa Senhora sempre 
foi muito marcante na Comunidade. Mas 
quando a capela passou a ser dedicada 
à Imaculada Conceição aconteceu algo 
novo em nossas vidas. Esse algo novo foi 
sinalizado pela Total Consagração e por 
atos de reparação ao Imaculado Coração 
de Maria, no primeiro sábado de cada 
mês: o Sábado Reparador. Desde então, 
a começar pelos fundadores da Comunida-
de, os filhos do carisma e também alguns 
colaboradores e amigos prepararam-se 
e se consagraram através do Tratado da 
Verdadeira Devoção à Virgem Maria.

O dia 08 de dezembro, quando ce-
lebramos nossa patrona, a Imaculada 
Conceição, após uma preparação com-
posta por exercícios espirituais, pela 
novena e Tríduo à Imaculada, é a data em 
que, anualmente e de forma comunitária, 

renovamos nossa Consagração, manifes-
tando publicamente que “Somos Todos de 
Maria e Todos de Jesus”.

Com esse chamado de Nossa Senhora 
para a consagração e reparação, percebe-
mos que nossa Comunidade amadureceu 
e progrediu espiritualmente, acontecendo 
o que São Luís diz: “Quando o Espírito 
Santo vê Maria numa alma, voa para ela. 
E a Santíssima Virgem, fecunda como é, faz 
produzir frutos maravilhosos de santidade.

Que presente, que graça, que responsabi-
lidade! Somos profundamente agradecidos 
por tão grande chamado!

Essa graça pode acontecer também na sua 
vida. Diga SIM, diga: Totus Tuus Mariae!

    5 CANTINHO DE MARIA

Sandra Campanella
Cofundadora da Comunidade 

de Vida e Aliança JCS
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"Queimam-Me as 
chamas da misericórdia; 

quero derramá-las 
sobre as almas"
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Izilda Ap. Muraca
Comunidade de Aliança

Jesus Caminho Seguro

a Festa da Misericórdia’.” (Diário, nº 49)
“Desejo que os sacerdotes anunciem 

essa Minha grande misericórdia para com 
as almas pecadoras. Que o pecador não 
tenha medo de se aproximar de Mim. Quei-
mam-me as chamas da misericórdia; quero 
derramá-las sobre as almas.” (Diário, nº 50)

“A falta de confiança das almas di-
lacera-Me as entranhas. Dói-Me ainda 
mais a desconfiança da alma escolhida. 
Apesar do Meu amor inesgotável, não 
acreditam em Mim, mesmo a Minha 
morte não lhes é suficiente. Ai da alma 
que dele abusar!” (Diário, nº 50)

“Darei a conhecer aos superiores por 
meio das graças que concederei através 
dessa Imagem." (Diário, nº 51)

Meus irmãos, ao olhar a Imagem de 
Jesus Misericordioso, o que ela nos diz, o 
que ela nos transmite? O que vemos através 
do olhar de Jesus? O que significa para nós 

a posição de suas mãos?
Jesus quer dialogar conosco através da 

pintura. Para isso, nossa intimidade deve 
ir além do que os nossos olhos podem 
apreciar na arte.

Quando falamos com alguém através 
de um meio material de comunicação, a 
pessoa não é o aparelho; o aparelho é o 
canal da comunicação. Assim, o quadro é o 
canal que Jesus nos oferece para dialogar-
mos profundamente com Ele e recebermos 
a sua Misericórdia.

Enquanto vivemos nesta terra, estamos 
no tempo da Misericórdia Divina. Quando 
morrermos, estaremos no tempo da Justiça.

Busquemos o Senhor enquanto há tempo!

Devotos, apóstolos e adoradores 
da divina misericórdia, a paz em 
Cristo Senhor!

Há 91 anos, no dia 22 de fevereiro, 
Jesus pedia à Santa Faustina a pintura de 
sua imagem e a Festa da Misericórdia.

Vejamos o que diz o Diário de Santa 
Faustina:

“Pinta uma imagem de acordo com o 
modelo que estás vendo, com a inscrição: 
‘Jesus, eu confio em Vós’. Desejo que 
essa Imagem seja venerada primeira-
mente na vossa capela e, depois, no 
mundo inteiro.” (Diário, nº 47)

“Prometo que a alma que venerar essa 
imagem não perecerá. Prometo também, 
já aqui na terra, a vitória sobre os inimi-
gos, especialmente na hora da morte. Eu 
mesmo a defenderei como Minha própria 
glória.” (Diário, nº 48)

“Quando falei disso ao confessor, recebi 
esta resposta: ‘Isso diz respeito à tua alma’. 
Disse-me assim: ‘Pinta a imagem de Deus 
na tua alma’. Quando saí do confessionário, 
ouvi novamente estas palavras: ‘A minha 
imagem já está na tua alma. Eu desejo que 
haja a Festa da Misericórdia. Quero que 
essa imagem, que pintarás com o pincel, 
seja abençoada solenemente no 1º domingo 
depois da Páscoa, e esse  domingo deve ser 



Neste ano, em maio, completam-se 
cinco anos da canonização dos 
dois pastorinhos de Fátima, os 

irmãos Jacinta e Francisco Marto, que 
em 1917, juntamente com a prima Lúcia, 
receberam por seis meses consecutivos a 
visita e as maensagens de Nossa Senhora.

São as primeiras crianças não márti-
res santificadas pela Igreja, e também a 
primeira vez que uma canonização foi 
celebrada em Portugal. Cerca de meio 
milhão de fiéis, de todas as partes do mun-
do, tomaram conta da esplanada diante 
do Santuário.

Mesmo a canonização tendo sido em 
maio, Francisco e Jacinta são celebrados 
pela Igreja no dia 20 de fevereiro.

Os irmãos Marto
No ano de 1908, nasceu Francisco e, dois 
anos depois, em 1910, nasceu Jacinta, a 

caçula de uma família de nove irmãos.
A partir de 13 de maio de 1917 a vida 
dos jovens santos portugueses sofreu uma 
grande transformação: Nossa Senhora 
apareceu por seis vezes a eles na Cova 
da Iria.

O mistério da Santíssima Trindade, a 
Adoração ao Santíssimo Sacramento, a in-
tercessão, o Coração de Jesus e o Coração de 
Maria, a conversão, a penitência; tudo isso 
e muito mais foi revelado a eles pelo Anjo 
e também por Nossa Senhora, a Virgem 
do Rosário. Foi na segunda aparição de 
Nossa Senhora que os irmãos descobritam 
que iriam, “em breve”, para o céu.

Em 04 de abril de 1919, Francisco, 
atingido pela grave gripe espanhola, foi 
uma das primeiras vítimas do vilarelo de 
Aljustrel. Suas últimas palavras foram: 
“Sofro para consolar Nosso Senhor. 
Daqui, vou para o céu”. Essa frase de 

Neste mês, a Igreja celebra 
as memórias dos santos

Jacinta e 
Francisco Marto

7 O SANTO DO MÊS

Francisco vem ao encontro das palavras 
de Nossa Senhora dita a eles em uma 
de suas aparições: “Não ofendam mais 
a Deus Nosso Senhor, que já está muito 
ofendido”.

No livro “Memórias da Irmã Lúcia”, 
ela relata esta conversa com Francisco:

– Tu, de que gostas mais, de consolar a 
Nosso Senhor ou converter os pecadores, 
para não irem mais almas para o inferno?

– Gosto mais de consolar Nosso Senhor.
– Não reparaste como Nossa Senhora, 

ainda no último mês, se pôs tão triste 
quando disse que não ofendessem a Deus 
Nosso Senhor, que já está muito ofendido?

– Eu queria consolar a Nosso Senhor 
e depois converter os pecadores, para que 
não O ofendessem mais.

Francisco almejava ir para o céu, pois 
somente assim poderia confortar pessoal-
mente Nosso Senhor.
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Fonte: www.fatima.pt; livro Memórias 
da Irmã Lúcia e www.visao.sapo.pt

Por Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS

Disse-Lhe que sim. Disse-me que eu iria para 
um hospital, que lá sofreria muito; mas que 
sofresse pela conversão dos pecadores, em 
reparação dos pecados contra o Imaculado 
Coração de Maria e por amor de Jesus. Per-
guntei se tu ias comigo. Disse que não. Isto é 
o que me custa mais. Disse que minha mãe ia 
levar-me e, depois, ficaria lá sozinha!’ Ficou 
algum tempo pensativa, depois acrescentou: 
‘– Se tu fosses comigo! O que mais me custa 
é ir sem ti. (...) O hospital é uma casa muito 
escura, onde não se vê nada; e eu estou a 
sofrer sozinha! Mas não importa, sofro por 
amor de Nosso Senhor, para reparar o Ima-
culado Coração de Maria, pela conversão 
dos pecadores e pelo Santo Padre’.”

Segundo as pesquisas de Carla Afonso, 
Jacinta não queria ser enterrada debaixo da 
terra. O Barão de Alvaiázare moveu mun-
dos para poder levá-la para o jazigo da sua 
família, em Ourém. O funeral foi pago com 
contribuições do povo (119 mil réis) e, no 
dia da sua partida para Fátima, o corpo foi 
em procissão até ao Rossio, seguido por uma 
multidão em silêncio, debaixo de chuva.

Nesses dias, comentava-se sobre o es-
tado incorrupto do seu corpo. “A menina 
cheirava a flores”, como diria mais tarde 
o diretor do hospital Dona Estefânia, “e 
parecia um anjinho a dormir”.

Santo Francisco e Santa Jacinta, 
roguem por nós! 

Jacinta Marto, também vítima da gripe es-
panhola, foi para o céu no dia 20 de fevereiro 
de 1920, quase 11 meses depois do irmão.

De acordo com a investigadora Carla 
Afonso Rocha, (que tem se dedicado a in-
vestigar os últimos dias da vida da pastorinha, 
para publicar um livro), como o Hospital 
Dona Estefânia nessa época só atendia crian-
ças de Lisboa, Jacinta foi registrada como 
órfã na capital, a 21 de janeiro de 1920, para 
assim poder receber tratamento. Mas somente 
no dia 02 de fevereiro deu entrada no hospital, 
por pressão do Barão de Alvaiázare, que se 
ofereceu para pagar todas as despesas. Como 
a menina teria de permanecer anônima, en-
trou sozinha – só o diretor do hospital sabia 
quem ela era. Durante a internação, esteve 
sempre sozinha, e sozinha morreria, 18 dias 
depois da sua entrada.

A menina entrou com uma ferida aberta 
no peito e já muito debilitada, depois de 
mais de um ano com uma infeção pulmonar. 

O cirurgião Castro Freire decidiu operá-la, 
numa derradeira tentativa de salvá-la, e 
retirou-lhe duas costelas. Nessa época, não 
havia anestesia geral e a criança foi apenas 
“atordoada” com um pouco de éter. Nos 
seus apontamentos, o médico escreveria: 
“Fiquei impressionado com esta menina. 
Qualquer outra criança teria gritado ou 
esperneado, mas ela só disse: ‘Ai meu Jesus, 
ai minha Nossa Senhora’”.

Nos relatos sobre a doença de Jacinta 
no livro Mémorias da Irmã Lúcia, é nítido 
vermos a obediência daquela menina, com 
idade entre 08 e 09 anos, que mesmo com 
medo, principalmente de ficar sozinha, fez 
tudo por amor a Deus e à Nossa Senhora.

“Um dia mandou-me chamar: que fosse 
junto dela depressa. Lá fui, correndo. Ela 
disse: ‘– Nossa Senhora veio-nos ver e disse 
que vem buscar o Francisco muito em breve 
para o Céu. E, a mim, perguntou-me se eu 
queria ainda converter mais pecadores. 



    

Todos nós, brasileiros, por tradição religiosa, mesmo que 
não vivamos tão fielmente a fé católica, temos um certo 
respeito pelo tempo quaresmal. Mas notamos uma série 

de atitudes e comportamentos que nem sempre condizem com o 
autêntico sentido quaresmal. Por deformação, ignorância ou falta 
de esclarecimento, muitos cristãos se prendem a superstições, 
crendices sem fundamento, atitudes que, embora encaradas com 
respeito, não correspondem ao sentido correto que a Igreja ensina.

Vamos ver alguns exemplos em que a tradição popular passa 
de geração a geração:

1- Até tempos atrás, quantos não afirmavam que na quaresma 
não se podia cantar músicas profanas e muito menos de carnaval, 
pois isso atrairia o capeta ou demônio?

2- Na quaresma, por penitência, não se cortava cabelo ou barba.
3- Nesse tempo, não se poderia comer carne vermelha e tomar 

bebida alcoólica.
4- Não se poderia dançar ou frequentar clubes ou festas com 

músicas profanas.
Esses são alguns exemplos que podemos encontrar no 

comportamento de alguns cristãos, mas que são atitudes não 
corretas e não recomendadas.

Então, o que fazer para viver de forma cristã a quaresma?
Primeiro, a partir da quarta-feira de cinzas, reconhecendo-nos 

pecadores, devemos levar a sério as palavras da imposição das 
cinzas: “Convertei-vos e crede no evangelho”.

Se, na quaresma, procurarmos parar para uma avaliação profunda 
e sincera de nossa vida e nos propormos a nos converter de verdade, 
já demos o primeiro passo para vivermos esse tempo de forma cristã. 
Se crermos nas palavras de Cristo através de sua Igreja, por certo não 
ficaremos apenas nos propósitos e intenções sentimentais e vazias, 
mas arregaçaremos as mangas e agiremos concretamente, a partir 
dos pequenos gestos até às grandes renúncias e doações de si a Deus 
e ao próximo.

    9 LITURGIA E VIDA

A proposta da CF 2022 é promover um diálogo sobre a 
realidade educativa no Brasil, à luz da fé cristã, propondo 

caminhos em favor do humanismo integral e solidário.

Objetivos da CF 2022:

Analisar o contexto da educação na cultura atual e seus 
desafios potencializados pela pandemia. 

Verificar o impacto das políticas públicas na educação. 

Identificar valores da Palavra de Deus e da Tradição 
Cristã em vista de uma educação humanizadora na 

perspectiva do Reino de Deus.

Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da 
sociedade no processo educativo, com a colaboração 

dos educadores e das instituições de ensino. 

Incentivar propostas educativas que, enraizadas 
no Evangelho, promovam a dignidade humana, a 

experiência do transcendente, a cultura do encontro e o 
cuidado com a casa comum. 

Estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, 
universidades, centros comunitários e outros espaços 

educativos, em especial das instituições católicas de ensino. 

Promover uma educação comprometida com novas formas 
de economia, de política e de progresso verdadeiramente a 

serviço da vida humana, em especial, dos mais pobres. 

Tempo Quaresmal

Cônego Pedro Paulo Scannavino
Publicado originalmente no Cantinho do 

Padre em 12/02/2005
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Festa da Imaculada Conceição com muitas honras
A Festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, padroeira 
da nossa capela, é uma das festividades mais importantes para 

Novena preparatória – Transmitida de 29 de novembro a 07 de 
dezembro pela Rádio Caminho Seguro FM e pelas redes sociais 
da Comunidade, pôde-se rezar a novena a qualquer momento 
pelo youtube da Comunidade.
Conduzida pelo diácono Wilian Latorre e Sandra Campanella, a 
novena, com o tema “Ser todo de Maria para ser todo de Jesus”, 
refletiu sobre as 5 blasfêmias (ou ofensas) contra a Virgem Maria, a 
reparação ao seu Imaculado Coração e sobre os mistérios do Terço.

1º dia do tríduo, 05/12 – Ofício da Imaculada cantado, se-
guido da Santa Missa presidida pelo frei Nivaldo Pasqualim, 
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

2º dia do tríduo, 06/12 – Ofício da Imaculada cantado, seguido 
da Santa Missa presidida pelo frei Everton Piotto, da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida de Olímpia.

a nossa Comunidade. É preparada com meses de antecedência, 
com muito amor e devoção à nossa Mãezinha.
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3º dia do tríduo, 07/12 – Ofício da Imaculada cantado, 
seguido da Santa Missa presidida pelo Pe. Rodrigo Baroni, 
da Paróquia São Judas Tadeu.

+ de mil Ave-Marias – Tradicionalmente, no dia 08 de dezem-
bro, rezamos as mil Ave-Marias, presencialmente, na Capela, 
dia da Imaculada. Mas, se computarmos também as Ave-Marias 
que dezenas de pessoas rezam em suas casas, também no dia 
08/12, entregamos à nossa Mãezinha 2.500 Ave-Marias.

Comunidade Jesus Caminho Seguro na Canção Nova
No início de dezembro/2021, membros, funcionários e amigos 
da Comunidade participaram do Hosana Brasil, na Canção Nova.

Solenidade em louvor à Imaculada Conceição, 08/12 – 
Ofício da Imaculada cantado, seguido da Santa Missa presidida 
pelo Pe. Sebastião Ricardo Vicente, diretor espitirual da CJCS.

Entrega das cestas básicas do projeto Bom Samaritano
Dentro desse projeto da Comunidade, temos a dimensão “dar 
de comer a quem tem fome”, que consiste em ajudar famílias 
necessitadas com cestas básicas. Diariamente, recebemos pedidos 
de auxílio dessas famílias que são acompanhadas pelo projeto.



        CAPA 12

Nossa Comunidade se coloca a 
serviço da evangelização, da 
construção de um mundo novo 

e salvação de almas desde o início de 
sua missão, em 24 de outubro de 1994. A 
partir de 2003, o Senhor colocava no meu 
coração e da Sandra uma inquietação 
de que precisávamos conhecer novas 
realidades comunitárias e assumir mais 
intensamente a “missão” que o Senhor ti-
nha colocado sob nossa responsabilidade.

Sentíamos que o Senhor nos chamava 
a fundar uma Comunidade de Vida e 
Aliança e nos animava a viver essa fra-
ternidade. Assim, no ano de 2004, depois 
de conhecer melhor e muito refletirmos 
sobre a “vida fraterna”, decidimos dar 
passos para a Vida Consagrada e passar-
mos de uma de Obra de Evangelização 
para uma Comunidade de missionários 
que se dedicam através de uma entrega 
total de vida.

Há 17 anos, no dia 01 de fevereiro de 
2005, eu e Sandra, pela graça de Deus, 
deixamos nossos projetos pessoais para 
fundar e assumir a sonhada Comunidade 
de Vida e Aliança Jesus Caminho Seguro. 
Ficaríamos totalmente disponíveis para 
“Apresentar Jesus como único Cami-
nho Seguro, fonte de Vida e Salvação”, 
comprometendo-nos a viver, juntamente 
com alguns irmãos, uma vida dedicada 
a Deus.

Somos reconhecidos pela Igreja como 
uma Nova Comunidade, uma das novas 
formas de vida evangélica, chamada a 
viver a comum unidade, a partilha da 
vida, dos bens materiais e espirituais, 

17 anos da Comunidade de Vida e 
Aliança Jesus Caminho Seguro

Um convite
especial para você!
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Zezinho  
Fundador Comunidade 
de Vida e Aliança JCS

colocando em comum os próprios dons 
e enriquecendo-se com os dons dos ir-
mãos. Nela, homens e mulheres, jovens 
e adultos, solteiros, casados, divorciados 
e celibatários, sacerdotes e diáconos 
podem assumir a vivência mais radical 
da consagração a Deus, em função da 
evangelização.

Nessa vida consagrada, construímos 
juntos a unidade, a comunhão, a família 
de Deus, pois, além da vocação à san-
tidade, ao amor e à salvação, Deus nos 
escolhe para uma vida de maior intimida-
de com Ele e nos destina a cumprir uma 
missão em favor dos demais.

Neste mês, completamos 17 anos de 
vida consagrada a Deus, servindo a Igreja 
de maneira permanente na Comunidade. 
Em determinados anos, abrimos as portas 
para o ingresso de novos vocacionados, 
iniciando com eles um caminho for-
mativo e vocacional, com o desejo de 
despertar mais vocações leigas e sacer-
dotais comprometidas.

Depois de conhecer um pouco da nos-
sa história, se sentiu o desejo de conhecer 
melhor a nossa realidade, você pode ser 
um vocacionado a viver como membro 
sob este Carisma.

Junte-se a nós para vivermos inten-
samente este chamado de Deus!                             

 
Partilhando
Em nossa caminhada humana e cristã, 
é comum nos depararmos com decisões 
que precisam ser tomadas e que, na 
maioria das vezes, não temos noção de 
sua importância. Sem perceber a ação 

de Deus, chegamos a pensar que pode-
mos tomar decisões acertadas sozinhos. 
Não percebemos que Deus pode usar de 
pessoas e situações para nos mostrar o 
caminho e o futuro para com Ele. Dar um 
sentido para a vida e descobrir a vocação 
para a qual Deus nos chama é a maior 
descoberta para a nossa felicidade. Para 
isso, é fundamental estar em Deus e 
perceber os caminhos pelos quais Ele 
nos leva. É bom fazer uma leitura de 
nossa história. É de suma importância 
descobrir nossa vocação, porque ela nos 
remete a uma experiência de felicidade 
e realização plena.

Para fazer essa experiência de en-
contro com o Senhor e descobrir Seu 
plano de amor para a sua vida, convido 
você a se inscrever em nossos encontros 
vocacionais de 2022. Neles, teremos a 
importante presença de um diretor espi-
ritual para nos aconselhar e nos ajudar 
no discernimento pessoal. Pe. Sebastião 
Ricardo Vicente foi designado pelo nosso 
Bispo Diocesano, Dom Eduardo, para 
acompanhar o processo de aprovação 
dos nossos estatutos canônicos e também 
nossa Vida Fraterna e Espiritual.

A vida sempre nos oferece muitos 
caminhos, mas será que pode nos propor-
cionar o que realmente estamos buscando 
e precisando?

Quais caminhos você tem percorrido?
Já pensou em mudar de direção?
O melhor caminho é aquele que nos 

conduz a um encontro com Jesus, para fazer 
uma profunda experiência do Seu amor e de 
Sua misericórdia, que cura e liberta.

Este convite é aberto, mas é especial-
mente para você, que já faz parte desta 
desafiadora luta pela evangelização na 
“família Caminho Seguro”, sendo um 
evangelizador comprometido, colabora-
dor, amigo, voluntário ou cliente.

Finalizo, pedindo sua oração e as 
bênçãos de Deus sobre a nossa Comuni-
dade, para que, sempre conduzidos pelo 
Espírito Santo, possamos levar todos a 
uma experiência pessoal com Deus e à 
conversão, para um verdadeiro testemu-
nho de santidade e fidelidade a Deus e à 
missão que Ele nos confiou.

Convite

Esperamos VOCÊ 
no Vocacional Jesus 
Caminho Seguro!

1º encontro
13/02, das 9h às 12h, 
na Capela Imaculada 
Conceição.

Inscreva-se:
vocacional@caminhoseguro.com
(17) 98105-1632 (Sandra)

Esta é a OPORTUNIDADE 
para VOCÊ DESCOBRIR a 
VONTADE de DEUS para a 
SUA VIDA!
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Por Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS

homem corajoso, no encontro com 30 pesso-
as, no norte do Paraná, tocou a minha vida. 
Pensei: “Quero viver isso que esse cara está 
vivendo e falando”.

Uma semana depois, recebi dois presen-
tes de uma menina do grupo de oração. Em 
um estava escrito: “Manter cativo o homem 
velho”, palestra do Dunga; no outro, um 
CD com a música “Restauração”. Ouvi a 
pregação do Dunga e queria viver aquilo 
que ele falava. Eu, que não acreditava mais 
em mim, que queria acabar com a minha 
vida aos 16 anos, passei a ter esperança. 
Depois que consegui recuperar o controle da 
minha vida, pude perceber que era também 
depressão, pois meu amigo tinha morrido.

Talvez você esteja na lama, como eu já 
estive; talvez você queira morrer; talvez você 
se sinta um fraco, um pecador, um depra-
vado; talvez você se sinta no chão, traído, 
abandonado, inadequado, sem futuro, sem 
esperança, sem alegria. Não não sei em que 
buraco você entrou ou em que situação você 
se encontra, o que sei é que Jesus acredita 
em você e Ele pode te tirar desse buraco. 
(Pe. Adriano Zandoná)

Neste mês de início do Vocacional 
2022, compartilhamos com você o 
testemunho do Pe. Adriano Zando-

ná ao PHN do Dunga. Ele e muitos outros, 
como o Pe. Léo, por exemplo, são testemu-
nhas da ação de Deus em suas vidas. São 
testemunhas de que Deus não escolhe apenas 
os capacitados, mas capacita os escolhidos.

Testemunho:
Costumo dizer que só quem esteve no fundo 
do poço sabe da importância da história de 
alguém que esteve lá e conseguiu sair pela 
força da fé. Onde eu estiver, vou dar o meu 
testemunho, porque eu já comi lavagem.

Infelizmente, por causa de companhia, 
aos 11 anos fumei meu primeiro cigarro de 
maconha, no Paraná. Depois, comecei a 
fumar cigarro e a beber bastante. Aos 13 
anos, conheci a cocaína e, aos 14, o raxixe, 
entre outras drogas. Usei de tudo.

Eu jogava handebol no time da es-
cola com pessoas maravilhosas, mas fui 
escolhendo o caminho errado. Sinto raiva 
quando alguém fala que maconha não faz 
mal. Fui para o fundo do poço por causa 
dessa porcaria.

Aos 15 anos, não conseguia mais dar 

conta da minha vida e fui meio que expulso 
do meu time de handebol por causa de droga. 
Depois, fui expulso da escola e quase expulso 
de uma segunda escola.

Entrei em coma aos 15 anos. Mas o que 
toca o meu coração é que eu sempre encon-
trava minha mãe ajoelhada na sala, rezando. 
Quando eu perguntava o que estava fazendo, 
ela falava: “Estou rezando por você, porque 
você não nasceu nessa vida. Deus criou você 
para ser feliz”.

Minha mãe assistia, na Canção Nova, 
o programa Resgate Já, do Dunga. Eu só 
ouvia rock satânico. E roqueiro não quer 
dar o braço a torcer que está ouvindo um 
cara de Igreja, mas eu ficava lá, e aquilo 
começou a me tocar.

Em 1998, fui ao meu primeiro encontro 
da Igreja. Fui por causa de uma menina, pois 
não estava nem aí para o encontro. E lá nada 
me tocava o coração. Na terceira palestra do 
dia, um ex-traficante foi dar seu testemunho. 
Quando pegou o microfone, ele falava em 
gírias. Pensei: “esse cara é diferente”; “es-
ses é dos meus”. Vi que Deus tinha mudado 
um traficante. Eu também estava vendendo 
drogas ali na minha região, e conhecia todas 
as bocas de fumo. O testemunho daquele 

Deus capacita os

escolhidos
Pe. Adriano Zandoná: 
de usuário de drogas e 

traficante ao sacerdócio
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Mil Misericórdias
22 de fevereiro, às 15h

Capela Imaculada Conceição

Há 91 anos, nesta data, Jesus 
pedia à Santa Faustina a 

pintura do quadro de Jesus 
Misericordioso.

A recitação das Mil 
Misericórdias acontece através 
de um super rosário do Terço 
da Misericórdia (20 mistérios), 
meditando os sofrimentos, as 

dores e a paixão de Jesus.

Forma de rezar:
Pai Nosso | Ave-Maria | Creio

Nas contas grandes: 
Eterno Pai... (1x)

Nas contas pequenas: 
Pela sua dolorosa... (50x)

Jaculatória:
Ó sangue e água que jorrastes 

do coração de Jesus, como 
fonte de Misericórdia para nós, 

eu confio em Vós!

Quaresma com Jesus 
e Santa Faustina

03 de março a 10 de abril, às 15h
Capela Imaculada Conceição, da Caminho Seguro

(Rua São João, 726 – Centro – Bebedouro)

Quaresma é um tempo especial para nos fortalecermos 
espiritualmente, trilhando um caminho de conversão.

Convidamos você para, juntamente com Jesus e Santa 
Faustina, viver intensamente esses 40 dias.

• Rezando diariamente o Terço da Misericórdia;
• Praticando obras de Misericórdia Espirituais e Corporais;

• Realizando gestos concretos como: 
doação de alimentos não perecíveis a serem entregues às 

famílias carentes (Projeto Bom Samaritano).

Informações: 
3344-3901 | 99121-6148

Transmissão:

Rádio Caminho Seguro 
107,9 FM

Comunidade Jesus 
Caminho Seguro

Participe presencialmente* ou pelas redes sociais:

*aos domingos não teremos quaresma presencial, 
somente pelas redes sociais.

“Vivamos a Quaresma como percurso de 
conversão, oração e partilha dos nossos bens!” 

(Papa Francisco)

Jesus, eu confio em Vós!

Rádio Caminho Seguro 
107,9 FM

Comunidade Jesus 
Caminho Seguro
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Reflexões Duras e Maduras
25 – Crismas que não confirmam

Volume III

Fonte: livro – Reflexões Duras e Maduras 
Vol. III - Monsenhor José Figuls

Estudo: 
A Crisma ou Confirmação é o sacramento 

da iniciação cristã que maiores mudanças tem 
sofrido nos últimos anos. Até há alguns pou-
cos anos, no Ocidente, era administrada nos 
primeiros anos da infância. Hoje, o normal é 
celebrá-la na adolescência ou na juventude. 
A experiência pastoral desses últimos anos 
vai nos convencendo de que não acertamos o 
momento de conferir o sacramento da Crisma, 
pois não está situado dentro de um processo 
global de Catequese continuada.

Constata-se, com preocupação, o aban-
dono da vida da Igreja justamente logo após 
tê-lo recebido, sendo que deveria ser “o 
sacramento que nos une mais solidamente 
a Cristo, tornando mais perfeita a nossa 
vinculação com a Igreja” (Os efeitos da 
Confirmação Cat. Igr. Cat. Nº 1303).

Sabemos que, nos primeiros séculos, 
o sacramento da Crisma era administrado 
juntamente com o Batismo, formando um 
“sacramento duplo”, segundo atesta São 
Cipriano e nos recorda o Catecismo atual 
da Igreja Católica. Pouco a pouco, a Igreja 
passou a ver no Batismo e na Crisma dois 
sacramentos, ainda que intimamente rela-
cionados, mas separados.

Paulo VI, na Constituição Divinae con-
sortium naturae, que precede o Ritual da 
Confirmação, apresenta como lógica a ordem 

tradicional dos três sacramentos: Batismo, 
Crisma e Eucaristia. Mesmo assim, admite 
que, por “razões pastorais”, pode ser alterada 
essa lógica. Entretanto, o que seria uma exce-
ção passou a ser normal, pois quase sempre as 
tais “razões pastorais” são um furo à disciplina 
ou uma comodidade de Bispos e Párocos.

É necessário deixar muito claro aos 
crismandos, padrinhos e catequistas que, no 
Batismo, pela fé da Igreja que administra o 
sacramento, a criança não pode ter condição 
de conhecimento do compromisso cristão. 
Mesmo assim, é iniciada no processo da 
fé, ao ser acolhida. Contudo, é na Crisma 
que o crismando deveria assumir o “querer 
ser iniciado”. Quando, na Crisma, não há 
condições essenciais de fé, o sacramento é 
administrado impropriamente e, algumas 
vezes, até sem validade. Nesses casos, não 
se recebe o dom do Espírito Santo, o que se 
confirma tristemente pelo imediato abandono 
da Igreja. E que valor terá o Batismo nesses 
casos, ao se perguntar, com base nas palavras 
de Jesus: “Quem crer e for batizado será 
salvo, porém, quem não crer...” Entenda-se 
e conclua-se, portanto: quem não crer, ainda 
que seja batizado...

Reflexão: 
CRISMAS QUE NÃO CONFIRMAM
Duvido que Bispos e Párocos estejam 

satisfeitos com as Crismas que pre-
param e administram. Temo que essa 
calamidade pública seja geral hoje na 
Igreja. Citam-se as palavras do Card. 
Ugo Poletti, Vigário Papal da Diocese 
de Roma, falando aos Catequistas: “Vós 
mesmos sabeis que sacerdotes e cate-
quistas sempre consumiram energias 
para preparar os jovens, levando-os às 
portas da maturidade. Dolorosamente, 
constatamos que o esforço se perde de 
forma surpreendente. Tudo desaparece”. 

E onde nem sequer há “consumação 
de energias” para preparar os candidatos? 

Aí, infelizmente, a Crisma é “festa 
de despedida”!

Após sermos bem esclarecidos e do-
cumentados nessa triste realidade, o que 
fazer? Continuar crismando não seria lógi-
co nem pastoral e, menos ainda, exagerado 
afirmar a EXISTÊNCIA DE CRISMAS 
QUE NÃO CONFIRMAM.

Triste constatar que a Igreja perdeu o 
“processo de iniciação cristã, só conser-
vando-o oficialmente nos Documentos e 
Rituais”. É o mesmo que dizer que perdeu 
o sentido dos Sacramentos, e isso é gravís-
simo. Oh! Que reflexão dura e madura!  
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Por Fernanda Luiz
Equipe de Redação JCS






