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EDITORIAL

Amado Leitor
A Paz de Cristo no seu Coração!
Neste mês dedicado à Nossa Senhora Aparecida, recordo a maternidade e o carinho dela para com Jesus. Quanto zelo, quanto amor, quanta alegria com que a Serva
do Senhor cuidou do Verbo que se fez Homem. “Jesus crescia em sabedoria, tamanho
e graça diante de Deus e dos homens” (Lc 2,52).
A Canção Nova convida você a fazer uma experiência com Nossa Senhora que
cuidou do seu Filho Jesus e que cuida de cada um de maneira pessoal. Aceita este
convite?
Também, nesta Edição, cantaremos um “Canto Novo” para Deus que nos leva a
uma experiência concreta de transformar nosso coração velho em um coração novo,
no anseio de um mundo melhor.
Não sei você, mas sempre estou “cantarolando” no decorrer das situações do dia a
dia, letras de músicas que me impulsionam a ser um homem mais conﬁante em Deus
e que renovam minha fé. Aqui está o segredo do verdadeiro sentido da música cristã.
Como diz Monsenhor Jonas Abib: “É a música de Deus que faz novas todas as
coisas”.
Espero que cada artigo desta revista te impulsione a ter um encontro pessoal com
Jesus e com Maria!
Unido em oração por você!
Guilherme Ribeiro
Clube da Evangelização
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ERRATA:
Nas Cláusulas 3.1 e 3.3 do regulamento da ação “Clube da Evangelização e VOCÊ, juntos na
Terra Santa”, presente na página 09 da revista de Setembro de 2009, onde lê-se:
3.1. (...) mais a taxa de adesão de R$ 90,00 (noventa reais) para cada pacote. Valor total dos
prêmios: R$ 29.664,00 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais).
O CORRETO é: mais a taxa de adesão de R$ 283,95 (duzentos e oitenta e três reais
e noventa e cinco centavos) para cada pacote. Valor total dos prêmios: R$ 31.084,25
(trinta e um mil oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
3.3. (...) no dia 10/11/2009 e a viagem terá duração de 7 dias com o retorno marcado para o
dia 17/11/2009.
O CORRETO é: no dia 03/11/2009 e a viagem terá duração de 7 dias com retorno
marcado para o dia 10/11/2009.

PALAVRA DO FUNDADOR

A MÚSICA CATÓLICA
NA EVANGELIZAÇÃO

A

música católica é uma ponta de
lança na evangelização. E por ser
ponta ﬁna, penetrante, abre brecha e não há nada que a ela resista. Com a
música vem o poder de Deus e essa ponta de lança penetra os corações mais endurecidos. Não são apenas emoções que
a música produz, mas é o poder de Deus,
a presença do Espírito Santo e dos anjos
através da música.
Na música de Deus
estão os anjos, que vão
nessa ponta aguda de
lança. Eles penetram
os corações. Não é a beleza do encadeamento
dos acordes, é o poder
de Deus, são os próprios
anjos que vão abrindo o
coração daqueles que a
escutam.
Depois que a ponta da
lança entrou, o resto entra.
Até mesmo a lança inteira,
como aconteceu no coração
de Jesus. A ponta da lança entrou e inteira se cravou: abriu
uma brecha no coração de Jesus. E essa brecha estará aberta
eternamente. Por isso, a música
não pode ser levada de qualquer jeito.
A música prepara o ambiente para a ação do Espírito
Santo, para povoar o lugar onde a
música de Deus é cantada com a presença dos anjos. Quando se canta a
música de Deus, os anjos vem, cantam,
louvam!
Enquanto houver adoração e louvor
de homens, vão acontecer louvor e adoração de anjos. Haverá um espírito de

louvor e de adoração. Haverá poder de
Deus sobre aquelas pessoas e elas serão
tocadas. O poder de Deus se manifesta.
“Entoai juntos salmos, hinos e cânticos
inspirados; cantai e celebrai o Senhor de
todo o vosso coração”. (Ef 5,19)
O Senhor sabe muito bem o efeito que a música tem sobre nós. Muitas
vezes, no Antigo e Novo Testamento, a

ordem de Deus é: “Cantai ao Senhor um
canto novo”. (Sl 96,1)
Existe uma “Canção Nova”, uma música nova, que é do homem novo, da nova
criatura, do mundo novo. É a música de
Deus que faz novas todas as coisas. Existe

igualmente uma “canção velha”, a música
do homem velho, da velha criatura. Se a
“Canção Nova” faz um grande bem, se
constrói em nós o homem novo, a música velha é sempre um estrago, é um elemento destruidor do homem novo.
Na vida do homem novo só há lugar
para “canção nova”. A música velha, mundana, alienante, sensual e provocadora só
pode ser desterrada. Para não
guardar material explosivo, será
necessário selecionar os CDs,
DVDs de música desse tipo.
Por causa de nossa vida
cristã precisamos ter a
mente e os pensamentos
de Cristo. É impossível implantar a mente e os sentimentos de Cristo no terreno cheio de lama de uma
música mundana.
Fomos feitos para
cantar a glória de Deus.
Precisamos ensaiar desde agora. Há pouco
tempo de ensaio. Logo,
logo, o Maestro virá e
não tardará!
Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib é Fundador
da Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Outubro de 2009
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Construção da Igreja do Pai das Misericórdias
1) Em que fase está a construção?
Estamos em andamento na execução da estrutura em concreto armado,
na etapa das vigas radiais que sustentarão a cobertura.
2) Como engenheira e membro da comunidade Canção Nova,
o que você tem experimentado na construção da igreja?
Na construção da Igreja do Pai das Misericórdias tenho experimentado o
desafio que é a grandeza desta obra, muito complexa na geometria dos
seus níveis, onde também traz a sua beleza e diferencial.
3) Dê uma palavra aos Sócios Evangelizadores que estão na
espera da realização desse sonho que é a Igreja do Pai das
Misericórdias.
Sou grata a Deus por ser instrumento nesta missão em que muitas
pessoas terão seu encontro pessoal com Deus. Conto com sua doação
para concluirmos essa obra, e agradeço cada um em particular
que já nos ajudou. Deus lhe pague.
Entrevista com Patrícia Lopes
Engenheira Civil e membro da Comunidade Canção Nova

Construa este sonho junto com a gente!
Envie sua doação em ouro e seu testemunho de vida
para uma de nossas Casas de Missão ou via SEDEX
para o endereço:
Fundação João Paulo II - Caixa Postal 57
CEP: 12630-000 - Cachoeira Paulista - SP
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PALAVRA EM DESTAQUE

O NOSSO CANTO
DE VITÓRIA!

N

este mês dedicado às missões,
agradeço a Deus pelo nosso chamado missionário. Trago no coração a oração de ação de graças do Documento de Aparecida que diz: “Bendizemos
a Deus com ânimo agradecido, porque nos
chamou para sermos instrumentos de seu
Reino de amor e vida, de justiça e paz, pelo
qual tantos se sacriﬁcaram”.
Eu creio que todo cristão é missionário e
nos cabe agradecer Àquele que nos chamou,
nos escolheu e nos concedeu uma missão.
A missão não se limita a um programa ou projeto. É compartilhar a expe-

riência do acontecimento do encontro
com Cristo, testemunhá-lo e anunciálo de pessoa a pessoa até os conﬁns do
mundo. Todos nós somos missionários.
O chamado da Canção Nova nasceu
no coração do Monsenhor Jonas, que recebeu de Deus especialmente o carisma
com a juventude. Deus quis se utilizar
dele para atrair muitos jovens através da
musicalidade. O seu amor por Cristo e o
empenho com a sua palavra foi despertando nos corações o anseio de sermos
discípulos e missionários.
Com ele aprendemos que sem Cris-

to, não há luz, não há esperança, não há
amor, não há futuro; e que a missão não
se dá pela força e nem pelo poder, mas
pelo Espírito Santo.
Era nos encontros de jovens, nos grupos de oração, nas Santas Missas e nos dias
de louvor que, inspiradamente, surgiam,
pela ação do Espírito, as letras e melodias
de músicas que tocavam os corações e
atraiam à conversão os que ali participavam. Foi assim comigo e creio que, ainda
hoje, acontece com milhares de pessoas.
A Canção Nova nasceu com a música, que é um dos fortes meios que Deus
quis se utilizar para tocar e libertar o seu
povo. Vemos em todas as batalhas na Bíblia que os cantores iam à frente, levando a Arca, cantando, tocando, louvando
e anunciando a chegada de Deus.
Através do Monsenhor Jonas e com
ele tantos outros, a música cristã foi contribuindo para que se delineasse a nossa
missão evangelizadora na igreja e o nosso
ser missionário. Aí está a essência do nosso nome: trazemos no coração esse canto
de vitória: “Cantai ao Senhor um cântico
novo, pois ele fez maravilhas”(Sl 98,1).
É esta a missão da Canção Nova. Nós
temos aprendido, em todos estes anos, que
a força e o poder vem de Deus. É Ele quem
realiza as maravilhas. Sempre foi assim e
nós apenas buscamos corresponder.

Luzia Santiago é Co-fundadora da
Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Outubro de 2009
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PALAVRA DA IGREJA

VIDA
MISSIONÁRIA
NA ÁFRICA

O

Santo Anjo do Senhor,
meu zeloso guardador,
se a Ti me confiou
a piedade Divina,
Sempre me rege,
me guarde
Amém

FAÇA ESSA ORAÇÃO CHEGAR A QUEM PRECISA - RECORTE AQUI

me ilumine.

lá, caro leitor, Paz e Bem! Eu
sou o padre Bantu Mendonça
Katchipwi Sayla, da Diocese de
Benguela, em Angola, África, onde fui
ordenado em 2000, pelas mãos de Dom
Oscar Lino Braga.
A diocese de Benguela foi fundada no
ano de 1970 e tem uma mística centrada na Eucaristia inculturada, que leva o
cristão a se tornar um missionário conﬁante na presença de uma Mãe: Maria.
A diocese não só vive esta realidade na
celebração, mas se deﬁniu como “Diocese mãe”, isto é, mariana, missionária e eucarística. Esta resposta a Igreja em Benguela tem dado ao enviar seus ﬁlhos em
missão. Atualmente, padres da diocese
estão em países, como Portugal, Roma,
Espanha, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Brasil e Estados Unidos.
Também fui enviado como missionário para a diocese de São Tomé e Príncipe,
em 2001, onde trabalhei na formação dos
futuros padres. Depois de 4 anos, começamos um trabalho pelo rádio, quando
assumi a direção da emissora “Rádio Jubilar 2000”. Como não tinha experiência
na área, surgiu a ideia de ir para Roma e
estudar. Providencialmente, nesta mesma
época, viajaram, para São Tomé e Príncipe, monsenhor Jonas Abib, Luzia e Eto.
Depois de falarmos das diﬁculdades em
conseguir uma bolsa de estudos, monsenhor Jonas, prontamente se disponibilizou em me acolher na Canção Nova para
que eu ﬁzesse, no Brasil, a Faculdade de
Comunicação Social – Rádio e TV.
Falando um pouco sobre a Angola,
vemos que muitos são os problemas. A
guerra civil de 30 anos causou grandes
danos às instituições econômicas, políti-

cas e sociais do país. Mas apesar de tudo,
o povo angolano é alegre, lutador e sonha
com dias melhores. E eu acredito nele e
me uno a todos que lutam pelo mesmo
ideal. Posso dizer que o sofrimento, guerra, fome e pobreza ﬁzeram com que a
Igreja em Angola voltasse seu olhar para
Deus e se comprometesse com a mensagem de esperança e fé no poder de Jesus.
A Igreja de Deus em Benguela tem
enfrentado enormes desaﬁos, mas ainda assim o povo tem sede da Palavra de
Deus. Não faltam pessoas disponíveis
para evangelizar, mas sim os meios para
tornar fecundo o trabalho missionário.
Este povo caminha em busca de sua dupla identidade: a que faz retornar à fé genuína, consciente de ter uma cidadania
do céu, e aquela em que o seu ser cidadão da pátria celeste não impede de viver
ancorado à terra, mas faz dela “jardim
terrestre”, de onde nasce um novo modo
de viver a fraternida0de e a liberdade dos
ﬁlhos de Deus.
Estou na última fase da minha formação e quero louvar a Deus pela disponibilidade da Canção Nova e a você que
é sócio. O seu pouco foi multiplicado
e resultou em muito. Você custeou os
meus estudos e, assim, também evangeliza o povo da Angola. Tenha certeza: a
Igreja de Deus, sofrida em Angola, está
erguendo os braços em direção ao céu
agradecendo a Deus pela sua generosidade! Sempre os terei em minhas orações!
Pe. Bantu Mendonça Diocese de Benguela,
em Angola, África

ADMINISTRAÇÃO

CASA NOVA
CANÇÃO NOVA

O

lá, meus amigos! Faltando apenas três meses para encerrar o
ano vamos recordar quantas
graças Deus derramou sobre nós? Meu
coração se alegra ao recordar que muitos
se voltaram ao Senhor graças ao trabalho
de evangelização da Canção Nova.
Podemos dizer que valeu à pena ter
passado por tantas provas em 2009,
não é mesmo? Convido você a olhar
desta forma, pois você ajudou muita gente a voltar à vida. Você que é o
nosso Sócio Evangelizador, sabe que
a nossa missão consiste em salvar vidas. Vidas que pareciam perdidas, mas
Deus nos chamou para resgatá-las. E
que bom que muitas já voltaram.
Muitas vezes, senti que precisávamos
encontrar alguma forma de agradecer a
você. E foi assim que em 2006 nasceu a Ação
entre Amigos “Casa Nova Canção Nova”,
que é uma maneira de retribuir cada Sócio
Evangelizador por sua ﬁdelidade.

Começamos a Ação sorteando 3
casas. Agora a grande novidade é que
sortearemos 5 casas especialmente para
você! Já imaginou ter onde ﬁcar quando
vier em nossos encontros ou quem sabe,
se mudar de vez para cá? Através desta
Ação dois sonhos podem se tornar realidade: o da casa própria e o de estar mais
perto da Canção Nova.
Contribuindo com o valor mínimo
de R$25,00 no boleto extra deste mês,
você já garante a participação no sorteio de 5 casas. E mesmo que você esteja
“apertado” nesse mês, ﬁque tranqüilo,
você ainda terá os próximos 2 meses
para participar.
Se você contribuir com R$25,00 ou
mais, no boleto extra já neste primeiro
mês, terá 5 chances de ganhar. Se contribuir com R$25,00 pela Ação nos dois
meses, terá 10 chances de ganhar. E participando nos três meses, concorre 15
vezes! Depois é só aguardar pelo sorteio

que será no dia 9 de janeiro 2010.
Não se esqueça! Essa é uma forma da
Canção Nova retribuir a sua ﬁdelidade.
Mas preciso lembrar que não teria sentido você participar com os boletos da Ação
e deixar de lado os boletos de Outubro a
Dezembro. Assim, estaríamos “trocando
seis por meia dúzia” ou, como se diz, “vestindo um santo para desvestir outro”.
Tenho certeza que você entende que
a Ação entre Amigos Casa Nova é o algo
a mais para encerrarmos o ano 2009 sem
dívidas. Você sabe que é sempre no ﬁm
do ano que minha cabeça de administrador está preocupada com os compromissos assumidos com a evangelização.
Chega a época do 13º dos funcionários,
os impostos, as férias. Você nos acompanha e sabe que ﬁm de ano na Canção
Nova é sempre uma luta, mas que através
da sua ﬁdelidade conseguimos vencer. E
meu coração não consegue se aquietar.
Muitos ainda precisam conhecer a Deus.
Temos muito trabalho e sei que posso
contar com você!
Desde já, agradeço por tudo que você
faz. E a nossa oração é para que, quem sabe,
você possa vir morar mais perto de nós!
Deus te abençoe e não se esqueça:
amo a cada um.
Um abraço do seu amigo,

Wellington Silva Jardim é Administrador
da Fundação João Paulo II
Revista Canção Nova - Outubro de 2009
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CLUBE DA EVANGELIZAÇÃO

Este ano a ação entre amigos

“Casa Nova, Canção Nova”
traz uma novidade para você:

Você já imaginou ver o seu sonho concretizado?
Então não fique fora dessa. Além de contribuir
com a Canção Nova, você ainda pode ganhar este
super presente.
Confira o regulamento ao lado.
08
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REGULAMENTO
Ação Entre Amigos: Casa Nova Canção Nova 2009
1. A ação entre Amigos é uma realização
do Clube da Evangelização e compreende
a participação dos sócios ativos que
compõe o seu banco de dados.
2. Ação válida em todo território nacional,
desenvolvida no período das 00:00′00″
do dia 01 de Outubro de 2009 até às
23:59′59″ do dia 30 de Dezembro de
2009. O sorteio ocorrerá dia 09 de
Janeiro de 2010.
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. O nome do sócio participante só
será considerado apto para os sorteios se:
• O cadastro do sócio estiver ativo no
banco de dados da instituição organizadora
do evento;
• O sócio apresentar uma doação mensal
normal e uma doação via boleto extra nos
meses de outubro e/ou novembro e/ou
dezembro no valor mínimo de R$ 25,00.
3.2. A data inicial para as contribuições
será 01/10/2009 e encerrar-se-á em
30/12/2009.
3.3. Os novos sócios que se cadastrarem
a partir de 01/10/2009 ou pedirem para
ativar o cadastro que estava inativo,
poderão fazer um D.I. na conta do Banco
do Brasil, Agência 3358-8, C/C 5472-0,
no valor mínimo de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais) referente à primeira doação.
3.4. Não poderão participar da presente
ação, ficando expressamente excluídos
do certame os prepostos com função
de gestão, funcionários, missionários
da Comunidade Canção Nova e
terceirizados da Fundação João Paulo
II, ficando sob total responsabilidade
da empresa promotora a verificação e
identificação dos contemplados no ato da
apuração.
3.5. Não será preciso enviar o
comprovante de contribuição, pois no dia
09/01/2010, no momento da apuração,
o nome do sorteado será verificado no
sistema quanto à sua situação cadastral
com o objetivo de validar o sorteio.
Caso o participante não se enquadre por
algum motivo nos critérios estabelecidos
nesse regulamento, um novo sorteio será
realizado.

4. DA REALIZAÇÃO DOS SORTEIOS
4.1. O sorteio será efetuado de forma
randômica e dividido em cinco etapas,
ou seja, a cada mês doado o número
do sócio será considerado uma vez
em cada etapa, de maneira que se a
contribuição extra ocorrer nos meses
de outubro, novembro e dezembro,
consecutivamente, o número aparecerá
três vezes em cada etapa, totalizando o
máximo de quinze chances de ganhar.
4.2. Será nomeada uma comissão de
auditoria para verificação dos resultados
obtidos.
4.3. A presente ação tem toda a sua
estrutura tecnológica baseada em sistemas
de hardware e software mantidos em
ambiente reservado e seguro.
4.4. As doações serão identificadas pelo
número do sócio.
4.5. Cada sócio poderá ser contemplado
apenas uma única vez na apuração,
sendo que o controle de restrição de
participação será realizado através do
cruzamento entre os nomes e/ou códigos
de sócios já contemplados em uma das
etapas anteriores que integram o sorteio.
4.6. Os arrecadadores que são sócios
ativos receberão o boleto extra para
que possam efetuar sua contribuição
e, conseqüentemente, participação no
sorteio.

sua residência até a cidade de Cachoeira
Paulista - SP, onde ocorrerá a entrega das
Casas em 2010.
6.2. No prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data de apuração, a Canção
Nova enviará aos 5 contemplados
uma correspondência registrada, com
aviso de recebimento, e com força de
compromisso irretratável e irrevogável,
em que ficará consignado o seu direito
ao prêmio e todas as instruções para que
venha a usufruir do mesmo.
6.3. Caso o participante contemplado,
devidamente informado da premiação,
não puder vir à sede da Fundação João
Paulo II, localizada em Cachoeira Paulista
- SP, no prazo de 60 dias a contar da
data de recebimento da correspondência
registrada, receber o prêmio, o prêmio
perderá sua validade, não podendo mais
ser reclamado.
6.4. O contemplado compromete-se
a ceder seu nome, imagem, bem como
“som de voz” à empresa promotora, de
forma integralmente gratuita, com vistas
à divulgação do resultado desta ação
entre amigos, bem como com relação
a quaisquer filmagens, fotografias e
gravações, as quais tenham por objetivo
o reforço da respectiva mídia publicitária
da citada ação entre amigos pelo período
de 01 (um) ano sem qualquer ônus para a
empresa promotora.

5. DA PREMIAÇÃO
5.1. Serão premiados ao total 5 (cinco)
sócios, sendo 01 (um) em cada etapa.
5.2. Caso o vencedor não cumpra com
os critérios de validação do recebimento
do prêmio, o imóvel permanecerá em
poder da instituição organizadora do
evento.
5.3. O prêmio é individual e intransferível.
Em nenhuma circunstância será permitida
a troca do prêmio pelo seu valor
correspondente em dinheiro. Também
não será permitida nenhuma substituição
ou transferência do prêmio.

7. DOS LOCAIS DE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO
7.1. O Regulamento Oficial da presente
ação entre amigos ficará disponibilizado a
todos os participantes no site http://blog.
cancaonova.com/casanova bem como na
sede da empresa promotora.

6. DA DIVULGAÇÃO
6.1. A empresa promotora não custeará
o deslocamento dos 5 contemplados, da

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1.Toda e qualquer situação não
prevista neste regulamento, bem como
eventuais casos omissos, serão decididos,
exclusivamente, pela Fundação João Paulo
II, através de uma comissão formada
especialmente para a ação entre amigos,
sob supervisão do departamento Jurídico
naquilo que couber.

Revista Canção Nova - Outubro de 2009
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JOVEM

I

nternet, TV Digital, SMS, Download, nossa, são tantas coisas... Será
que sobra tempo para uma boa leitura? Pode o nosso velho e tradicional
livro estar ameaçado de extinção?
Apoio para móveis, decoração, peso
para papel, são algumas das atividades
paralelas que nosso “amigo de páginas”
desempenha quando não encontra leitores. Coitadinho!
Bom, pelo menos existem pessoas
preocupadas com isso. No Brasil, várias
iniciativas têm buscado transformar nosso país em um país de leitores. E claro, o
alvo dessas iniciativas são os jovens.
Em média no nosso país, o índice de
leitura atinge a marca de 4,7 livros lidos
por ano. Essa média aumenta entre os 11
e 13 anos de idade, 6,9 livros. Um adulto de 40 anos lê apenas 3,4 livros. Dados
mais recentes mostram que 55% da população brasileira são considerados leitores.
Entre os anos de 2000 e 2001, essa porcentagem era de 49%. Que beleza, estamos progredindo!
No próximo dia 29 deste mês, co-
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memoramos o Dia Nacional da Leitura.
Precisamos incentivar os nossos jovens,
pois a prática da leitura não pode ser
privilégio de uma época da vida ou de algum grupo social. A leitura é para todos,
forma o intelecto, estimula a inteligência.
Quem não gosta de conversar com um
jovem que tem o hábito da leitura? Ele
tem “papo”, tem assunto, não ﬁca rodeando em conversas repetitivas, e por isso se
torna agradável. E é claro, se ler é bom,
ler a Bíblia é melhor ainda.
Todos estamos sendo convocados a
dar uma verdadeira “guinada” literária,
mas deixo aqui um recado especial para
os jovens: vamos mostrar para o mundo
que somos jovens de Deus, inteligentes,
formados e preparados para entrar no
campo das idéias e mostrar que temos
uma fé embasada, e não alienada!
Não somos bobos coisa nenhuma! Somos de Deus, somos leitores...
A gente é fera!
Pitter Di Laura
Comunidade Canção Nova

FORMAÇÃO

SérieRelacionamentos

NOIVADO,
O TEMPO DE PREPARO

O

noivado é o tempo bonito de
preparação imediata para o
casamento, quando os dois já
estão certos de que devem se casar; já
não têm mais dúvidas de que se amam e
desejam construir um lar e formar uma
família, dando vida aos ﬁlhos. Quando
deve acontecer o noivado? Quando os
noivos já tem condições ﬁnanceiras e
maturidade humana para iniciarem
uma nova família. O mais importante é
que se amem de verdade, que cada um
esteja disposto a entregar a vida pelo
outro, como S.Paulo recomendou aos
efésios: “Maridos, amais as vossas esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela” (Ef 5, 25). Esse é o tempo
em que o casal deve meditar profundamente nas responsabilidades que vão
assumir no altar. Cada um dirá ao outro, diante de Deus e dos homens, que
promete receber o cônjuge como “sua
mulher” ou “seu marido”, isto é, um presente que lhe é dado, e lhe promete serlhe FIEL na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na
tristeza, no prazer e na dor... amando-o
e respeitando-o todos os dias da sua
vida. Se cada um estiver suﬁcientemente maduro para fazer esse juramento no
altar, convictamente, então estarão aptos ao casamento.
A vida de casados não é uma “curtição” a dois, onde apenas vão procurar

juntos os prazeres da vida, não; e também
não é uma “aventura a dois”, ou um meio
melhor de acumular bens e dinheiro em
conjunto. Não. O casamento é uma Missão dada por Deus a cada cristão que tem
essa vocação; missão de fazer o outro feliz
e gerarem os ﬁlhos para Deus, educandoos na fé do Cristo e da Igreja. Por isso, o
jovem casal cristão, não deve se casar e
evitar os ﬁlhos, como muitos fazem, esperando primeiro comprar o carro, a casa,
etc., e só depois ter o ﬁlho. O padre vai
lhes perguntar no altar: “Estais dispostos
a receber os ﬁlhos que Deus lhes enviar,
educando-os na fé do Cristo e da Igreja?”
O Catecismo da Igreja diz que “os ﬁlhos
são o dom mais excelente do Matrimônio
e constituem um benefício máximo para
os próprios pais” (§1652). O noivado não
é ainda o tempo de viver a vida sexual. O
Catecismo diz que: “ Os noivos são convidados a viver a castidade na continência.
Nessa provação eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem
da ﬁdelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Reservarão
para o tempo do casamento as manifestações de ternura especíﬁcas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer
na caridade” (§2350).
Prof. Felipe Aquino é escritor
e apresentador na TV Canção Nova
Revista Canção Nova - Outubro de 2009
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LITURGIA

OUTUBRO 2009

1 – Qui –
2 – Sex –
3 – Sáb –
4 – Dom –

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 • Sl 18 • Lc 10,1-12
Ex 23,20-23 • Sl 90 • Mt 18,1-5.10
Br 4,5-12.27-29 • Sl 68 • Lc 10,17-24
Gn 2,18-24 • Sl 127 • Hb 2,9-11 • Mc 10,2-16

5 – Seg –
6 – Ter –
7 – Qua –
8 – Qui –
9 – Sex –
10 – Sáb –
11 – Dom –

Jn 1,1-2,1.11 • Sl (Jn 2,2.3.4.5.8(R.7c)) • Lc 10,25-37
Jn 3,1-10 • Sl 129 • Lc 10,38-42
At 1,12-14 • Sl (Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55) • Lc 1,26-38
Ml 3,13-20a • Sl 1,1-2.3.4.6 (R.Sl 39,5a) • Lc 11,5-13
Jl 1,13-15;2,1-2 • Sl 9A • Lc 11,15-26
Jl 4,12-21 • Sl 96 • Lc 11,27-28,
Sb 7,7-11 • Sl 89 • Hb 4,12-13 • Mc 10,17-30

12 – Seg –
13 – Ter –
14 – Qua –
15 – Qui –
16 – Sex –
17 – Sáb –
18 – Dom –

Est 5,1b-2;7,2b-3 • Sl 44 • Ap 12,1.5.13a.15-16a • Jo 2,1-11
Rm 1,16-25 • Sl 18 • Lc 11,37-41
Rm 2,1-11 • Sl 61 • Lc 11,42-46
Rm 3,21-30 • Sl 129 • LC 11,47-54
Rm 4,1-8 • Sl 31 • Lc 12,1-7
Rm 4,13.16-18 • Sl 104 • Lc 12,8-12
Is 53,10-11 • Sl 32 • Hb 4,14-16 • Mc 10,35-45

19 – Seg –
20 – Ter –
21 – Qua –
22 – Qui –
23 – Sex –
24 – Sáb –
25 – Dom –

Rm 4,20-25 • Sl (Lc 1,69-70.71-72.73-75(R.68)) • Lc 12,13-21
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 • Sl 39 • Lc 12,35-38
Rm 6,12-18 • Sl 123 • Lc 12,39-48
Rm 6,19-23 • Sl 1,1-2.3.4.6 • Lc 12,49-53
Rm 7,18-25a • Sl 118 • Lc 12,54-59
Rm 8,1-11 • Sl 23 • Lc 13,1-9
Jr 31,7-9 • Sl 125 • Hb 5,1-6Mc 10,46-52

26 – Seg –
27 – Ter –
28 – Qua –
29 – Qui –
30 – Sex –
31 – Sáb –

Rm 8,12-17 • Sl 67 • Lc 13,10-17
Rm 8,18-25 • Sl 125 • Lc 13,18-21
Ef 2,19-22 • Sl 18 • Lc 6,12-19
Rm 8,31b-39 • Sl 108 • Lc 13,31-35
Rm 9,1-5 • Sl 147 • Lc 14,1-6
Rm 11,1-2a.11-12.25-29 • Sl 93 • Lc 14,1.7-11

Datas comemorativas
02 – Santos Anjos da Guarda
04 – São Francisco de Assis
12 – Nossa Senhora Aparecida/ Dia da Criança
15 – Santa Teresa D’avila/ Dia do Professor
18 – São Lucas/ Dia do Médico
25 – São Frei Galvão
29 – Dia Nacional do Livro
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SANTO DO MÊS

NOSSA
SENHORA
APARECIDA
12 de outubro

A

história da padroeira do Brasil,
Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, tem seu início em meados de 1717, quando chegou a notícia de
que o Conde Assumar, D. Pedro de Almeida e Portugal, Governador da Província
de São Paulo e Minas Gerais, iria passar
pela Vila de Guaratinguetá, a caminho de
Vila Rica, hoje, cidade de Ouro Preto, MG.
Para a alimentação da grande comitiva que acompanhava o Conde, a Câmara de Guaratinguetá mandou que alguns
pescadores fossem conseguir peixes, junto ao rio Paraíba, que banhava a Vila. Entre estes estavam Domingos Garcia, João
Alves e Felipe Pedroso. Depois de muitas
tentativas sem sucesso, chegaram ao Porto Itaguaçu. João Alves lançou ali sua rede
nas águas e apanhou somente o corpo de
uma imagem de Nossa Senhora da Conceição sem a cabeça. Lançou outra vez a
rede e tirou a cabeça da mesma imagem.
Daí em diante, os peixes chegaram em

abundância para os três humildes pescadores. Agora os peixes sabiam direitinho
o endereço de suas redes.
Havia ocorrido um milagre! Os humildes pescadores compreenderam isso pela
seqüência extraordinária do lançamento das redes. Primeiro as duas partes da
imagem e depois a incrível pesca. Felipe
Pedroso, profundamente religioso, percebeu no ocorrido a intercessão da Virgem
Maria. Levou a pequena imagem para sua
própria casa e durante 15 anos a vizinhança toda vinha rezar o Terço. A devoção
foi crescendo no meio do povo e muitas
graças foram alcançadas por aqueles que
rezavam diante da imagem. Hoje, o Santuário de Aparecida é o maior templo mariano do mundo.
Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós!
Frei Jorge E. Hartmann OFM é Padre
da Ordem dos Frades Menores

Em dezembro,
levante a sua bandeira!

Está chegando o grande momento de proclamarmos a vitória de Deus em nossas vidas.
E é com muita alegria que convidamos você a estar conosco para fazer parte dessa festa.
Reúna sua família, seus amigos, organize sua caravana venha levantar a bandeira da
vitória neste grande evento. Programe-se. Esperamos por você!
Informações: (12) 3186-2600 - hosanabrasil.cancaonova.com
Revista Canção Nova - Outubro de 2009
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APRENDENDO
BOAS MANEIRAS
COM NOÉ
E SUA TURMA

Quando saímos de casa, podemos pôr em prática
nossas BOAS MANEIRAS. Devemos sempre cumprimentar:
Bom dia! Boa Tarde! Boa Noite! Quando pedimos ajuda
de alguém, devemos ter boas maneiras e pedir POR
FAVOR, POR GENTILEZA. Quando falamos assim, somos
sempre bem atendidos. Devemos também agradecer
quando recebemos uma ajuda. MUITO OBRIGADA.

ENCONTRE AS PALAVRAS:

BOM DIA,
POR FAVOR
E MUITO OBRIGADO.
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Solução:

• De manhã programação Kids das 09h15 às 09h45
• A tarde programação kids e tweens das 17h às 18h
• Nosso blog geral: blog.cancaonova.com/kidsetweens

Solução: patinete, patinha, rabinho, mochila, focinho, chifrinho, sol.
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p

A partir de outubro,
além de toda aventura
da semana inteira,
temos um presente
para você: todas as
sextas-feira no Cantinho
da Criança, você vai
assistir Noé e sua turma
em desenho animado!
Não perca!! Às 09h15 da
manhã e às 17h.

AGENDA - OUTUBRO 2009

EVENTOS EM CACHOEIRA PAULISTA
ACAMPAMENTO
PARA MÚSICOS E ARTISTAS
Tema: “Músicos e artistas em
ordem de Batalha”
Data: 09 a 12 de Outubro
Presenças: Pe. José Augusto,
Pe. Clóvis, Pe. Fabrício, Pe. Hamilton
Nascimento, Diac. Nelsinho Corrêa,
Márcio Mendes e todos os Músicos da
Comunidade Canção Nova
Shows: Pe. Cleidimar Moreira,
Diac. Nelsinho Corrêa,
Salette Ferreira e Adriana

ACAMPAMENTO
COM A PASTORAL DA SOBRIEDADE
Tema: “Tudo Posso Naquele
que me fortalece”
Data: 30, 31 de outubro e 01 de Novembro
Presenças: Dom Irineu Danelon, Dunga e
Márcio Todeschini (Com. Canção Nova)

EVENTOS
EV
VENT
TOS
SP
PELO
E OB
BRASIL
RASIL
CAMPINAS-SP
Encontro de Cura e Libertação
Data: 03 e 04 de Outubro
Presença: Pe. Roger Luís (Com. Canção Nova)
Informações: (19) 3345-3057
CURITIBA-PR
Encontro de Oração
Data: 03 e 04 de Outubro
Presença: Pe. Edimilson (Com. Canção Nova)
Informações: (41) 3091-1370
VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
Aprofundamento para Casais
Data: 16 a 18 de Outubro
Presenças: Pe. Hamilton Nascimento,
Marzinho e Celiane (Com. Canção Nova)
Informações: (77) 3201-9015
FORTALEZA-CE
Congresso de Cura para Jovens – RCC
Data: 16 a 18 de Outubro
Presenças: Eros Biondini, Tiba e Com.
Canção Nova
Informações: (85) 3391-4065

LAVRINHAS-SP
Retiro para Casais
Data: 16 a 18 de Outubro
Presenças: Prof. Felipe Aquino,
Mazinho, Celiane, Rubens e Tânia (Com.
Canção Nova)
Informações: (12) 3146-1122
CUIABÁ-MT
Acampamento de Oração
Data: 16 a 18 de Outubro
Presença: Juninho (Com. IDE)
Informações: (65) 3617-7900
ARACAJU-SE
Acampamento de Oração
Data: 23 a 25 de Outubro
Presença: Pe. Bruno (Com. Canção Nova)
Informações: (79) 2104-4444
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
Encontro de Cura e Libertação
Data: 24 e 25 de Outubro
Presença: Pe. Edimilson (Com. Canção Nova)
Informações: (22) 2738-1020

VEM AÍ... NOVEMBRO
i Josué e Neil Velez.
ra e Libertação com Fre
rêa e convidados.
• Acampamento de Cu
linho, Diac. Nelsinho Cor
Pau
Pe.
com
,
eja
tan
Ser
• III Canção Nova
Informações: (12) 3186-2600
blog.cancaonova.com/eventos
blog
cancaono a com/e entos
acesse: wiki.cancaonova.com
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