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É

que tem que ser tudo bem feito e
rápido! Tem que ser na hora exata
e, por isso, tem que se ter muito
cuidado com os horários, as informações e suas fontes; ter muito claro os
objetivos e ter em mãos todos os dados
que garantam uma excelente execução
de minhas tarefas!
É que isto não pode ficar pra depois!
Se não chego a tempo, reúno as pessoas,
distribuo suas tarefas e as faço compreender a responsabilidade que cabe à cada
um... Se não deixo claro a minha parte
e a tempo realizadas as atribuições que
dependem de mim... Vai que eu esqueço
alguma coisa! Tem que ser tudo programado com antecedência, profissionalismo, eficiência, e tem que ter qualidade.
É que eu tenho que sair na frente!
Num mundo claramente competitivo,
quem se descuida no tempo da largada,

chega mais tarde, que seja um segundo
somente, pode significar a perda do elogio, do emprego, da função, do lugar que
conquistou, ou do prestígio que a gente
ganhou justamente, depois de tanto estudo e tanta grana gasta. Já me disseram
que a gente tem que sair na frente de
todo mundo e em tudo!
Também já aprendi que tem que ser
de modo que todos vejam meu empenho e determinação; que minhas capacidades precisam ser “discretamente”
vistas e admiradas; tudo com sincera
postura para que ninguém se veja no direito de pensar (ou descubra!) que estou
disposto a desbancar alguém de seu lugar. Tem que ser tudo bem feito!
Meus contatos precisam estar em dia,
pois já me disseram que “contatos são
tudo”! Tem que ser assim! Falar com a pessoa certa, de maneira que todos tenham
uma experiência muito boa ao trabalharem comigo; que saiam felizes e acrescidas
de minhas ponderações com tão acertivas
palavras! Tem que agregar valores, ter boa
aparência e não desagradar! Melhor que
não vejam de fato quem sou!
Pois é...! Foi neste estado de alma
que encontrei um grande amigo, explicando-me assim a razão de ter abandonado aspectos essenciais de sua vida e,
sofrido, via-se enrolado demais nas teias
do “é que tem que”!
Eu, escondendo perplexidade, pus
minha barba de molho!
Continuo perguntando: tem que ser
assim mesmo?

Ricardo Sá é músico, escritor e membro
da Comunidade Canção Nova

Palavra do fundador

Um presente de Deus
para a Igreja e para o mundo

A

TV Canção Nova é um dom de
Deus para a Igreja e para o mundo. E neste momento, em que
celebramos os seus 20 anos, nosso coração se enche de gratidão e grande alegria
ao recordar essa linda história.
O começo de suas atividades se deu
no dia 8 de dezembro de 1989 com a
transmissão da Missa inaugural por meio
de uma retransmissora da TVE do Rio de
Janeiro. Esse foi um ano muito significativo para mim, pois completava 25 anos
de sacerdócio. Sem dúvida, foi o melhor
presente que eu poderia ter recebido.
Eram quase 03 horas de programação
que alcançavam Cachoeira Paulista e as
cidades ao redor.
Corridos alguns anos, a programação
da TV Canção Nova passou a ser divulgada também por outros canais até sua
entrada via satélite através da Embratel.
O Senhor mesmo ia à nossa frente nos
conduzindo. Mesmo se tratando de uma

programação fragmentada e com um
tempo muito restrito, os testemunhos de
vidas que eram transformadas por esse
trabalho não paravam de chegar ao nosso
conhecimento.
Começamos com os programas
“Prepare o seu coração”, “Vale Vida”,
“Som e Canção”, e “Estou no meio de vós”.

Há 20 anos a
TV Canção Nova
tem espalhado
o amor pelo ar...
Contávamos com programações ao vivo
todas as noites. Mas foi, em 1997, com
a compra da TV Jornal em Aracaju-SE
que se formou a Rede Canção Nova de
Televisão. Nessa altura, nasceu o “Projeto
Daí-me almas”,

Monsenhor Jonas Abib, em Fátima (Portugal), no dia 11 de Maio de 2004, onde
consagrou a TV Canção Nova ao Imaculado Coração de Maria no Altar do mundo.

Com o projeto Daí-me Almas, Deus
reuniu uma multidão de pessoas na grande e bela aventura da evangelização. Esse
projeto tornou e torna evidente a missão da TV Canção Nova: evangelizar.
Ao mesmo tempo, inspirou milhares de
pessoas a apoiar financeiramente essa
iniciativa para que ela se tornasse possível e fizesse a TV Canção Nova alcançar a expressão que tem hoje. Assim, em
2007, com apenas 10 anos de formação
da rede, a TVCN estabeleceu-se como
uma das maiores emissoras de televisão
católica do Brasil.
Isso tudo é um verdadeiro milagre.
Reconhecemos que uma TV evangelizadora, 24 horas por dia no ar, e mantida a
partir das doações de seus Sócios-Evangelizadores que acreditam e participam
dessa missão de evangelizar só pode ser
um milagre, obra do Senhor, maravilhosa
aos nossos olhos.
Há 20 anos a TV Canção Nova tem
espalhado o amor pelo ar, tem levado a
boa semente do Evangelho. E quantos
frutos! Graças a Deus! Foi um desafio
aceito por amor a Deus e a cada pessoa
que ele quer salvar.
Agradeço ao Senhor por você ter
compreendido isso e ter se tornado parte dessa história. Nessa festa dos 20 anos
queremos comemorar o dom de sua presença junto a nós. Que Deus abençoe
você e toda a sua família!

Monsenhor Jonas Abib é Fundador
da Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Agosto de 2009
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A construção desta igreja é um sinal da
força e união de um povo.
É um projeto que expressa a religiosidade e
a devoção da Canção Nova.
A sua principal característica é acolher
bem o peregrino, proporcionando a ele
a oportunidade de fazer uma experiência
com Deus.
A Igreja do Pai das Misericórdias está
projetada para receber aproximadamente
dez mil peregrinos.

Envie sua doação em ouro e o 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

TV Canção Nova,
Um Programa de Vida!

A

missão da Canção Nova está
embasada na Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, do
Papa Paulo VI, escrita em 1975, que trata
da evangelização no mundo contemporâneo. Dom Antônio Afonso de Miranda
fez o chamado ao Mons. Jonas Abib com
base no número 44 deste documento
mas, mal sabia ele que, logo a seguir, no
número 45 e seguintes estava a essência
da nossa missão.
O Papa escreve: “No nosso século tão
marcado pelos “mass media” ou meios
de comunicação social, o primeiro anúncio, a catequese ou o aprofundamento
ulterior da fé, não podem deixar de se
servir destes meios conforme já tivemos
ocasião de acentuar. Postos ao serviço do
Evangelho, tais meios são susceptíveis de
ampliar, quase até ao infinito, o campo
para poder ser ouvida a Palavra de Deus
e fazem com que a Boa Nova chegue a
milhões de pessoas. A Igreja viria a sen-

tir-se culpável diante do seu Senhor, se
ela não lançasse mão destes meios potentes que a inteligência humana torna cada
dia mais aperfeiçoados. É servindo-se deles que ela “proclama sobre os telhados”,
a mensagem de que é depositária. Neles
encontra uma versão moderna e eficaz
do púlpito. Graças a eles consegue falar
às multidões.
Entretanto, o uso dos meios de comunicação social para a evangelização comporta uma exigência a ser atendida: é que
a mensagem evangélica, através deles, deverá chegar sim às multidões de homens,
mas com a capacidade de penetrar na
consciência de cada um desses homens,
de se depositar nos corações de cada um
deles, como se cada um fosse de fato o
único, com tudo aquilo que tem de mais
singular e pessoal, a atingir com tal mensagem e do qual obter para esta uma adesão, um compromisso realmente pessoal.
Para nós foi profético. Nesse espírito
e desejo de ser fiel ao chamado de Deus
através da sua Igreja, após nove anos de
evangelização com a Rádio Canção Nova,
no dia 08 de dezembro de 1989, demos
início a este lindo e corajoso desafio de
evangelizar através da TV Canção Nova.
Desde o início nós deixamos claro
para todos que somos evangelizadores
através da TV e não simplesmente fazemos “apenas” TV.
Desde o princípio eu tive a graça de
apresentar programas oracionais. Deus
me concedeu esta missão. Tenho muito
gosto neste contato com o povo, me sinto responsável em me unir a Cristo como
intercessora por suas necessidades.
Digo isto porque para orar com e pelo
povo preciso passar diariamente pela ex-

periência da misericórdia de Deus na minha vida. Apresento-me a Ele na minha
pobreza e misérias para que eu possa ser,
verdadeiramente, um canal da sua graça
para todas as pessoas. Não é fácil, existem
dias em que me encontro totalmente “vazia”, mas mesmo assim digo: “Eis-me aqui,
Senhor, por causa do seu povo”!
Posso testemunhar que nestes momentos de programa, quer seja no “Sorrindo pra vida”, no “Amor Vencerá” ou
nos “Acampamentos de Oração”, a primeira a ser beneficiada sou eu. Em tudo
Deus seja louvado!
Hoje, após vinte anos com a televisão
Canção Nova, vemos quantos avanços tecnológicos fizemos, cenários, figurino, até
maquiagem para melhor atender o telespectador... Mas acima de tudo, a essência
continua cada vez mais forte: a Mensagem
do Evangelho, Cristo vivo e atual, chegando graças a Deus cada vez mais longe. Mais
de 50% de nossa grade de programação
continua oracional. Por isto assumimos
como assinatura neste ano TV Canção
Nova,“ Um programa de vida”.
Um programa de vidas transformadas pela força do Espírito que nos move
e nos conduz a cada dia.
Deus escolheu você para fazer parte
desta linda aventura! TV Canção Nova,
nossa Missão é Evangelizar!
Deus te abençoe!

Luzia Santiago é Co-fundadora da
Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Agosto de 2009
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clube da evangelização

Com sua ajuda, nossa missão vai crescer!
A missão que temos de Evangelizar pelos meios de Comunicação, a cada dia nos impulsiona a assumir novos
compromissos. “Peço a você pessoalmente, que consiga mais um sócio pelo Débito Automático para irmos em
frente com a meta da digitalização. Ore por isto! Eto”.
Para cadastro de novo Sócio Evangelizador ou alteração para Débito Automático, preencha a carta
contrato que segue com sua revista. É muito importante que não se esqueça de nenhum dos dados;

1

Dia do Débito:

• Informe o valor e a melhor data para o débito;
• Você não precisa ir ao Banco, todo procedimento é feito
pela Canção Nova;

2

Tipo de Conta:

• O débito em Conta Poupança, só é aceito nos Bancos:
- Caixa Econômica Federal;
- Nossa Caixa;
- Bradesco;
• Contas do tipo: “Saque Salário” ou “Benefício”não
permitem Débito Automático;
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• É necessário informar o tipo de operação (um número
específico), se a conta for dos Bancos:
- Caixa Econômica Federal;
- Nossa Caixa;
- Bradesco;

3

CPF:

• O seu número do CPF é necessário (para que o sistema
te reconheça, e não tenha duplicidade de cadastro);

4

Assinaturas:
• A carta deve ser assinada pelo titular da Conta;

Administração

Desafios
para manter uma TV
sem fins lucrativos

M

eus amados irmãos, quando
recebi o convite para desenvolver este tema, pensei:
Vivemos isto há trinta anos, vivemos
da fé e sobrevivemos da Providência
de Deus. Pareceu-me que não tinha o
que dizer, pois para mim era o óbvio.
Eu havia acabado de chegar da missa,
onde Pe. Carlos da Comunidade Canção Nova pregou sobre as bem-aventuranças. Ele falou-nos sobre a vida
dif ícil e cheia de lutas e mostrou-nos o
calvário, frisando que, se somos de Jesus, é só Dele que receberemos o gozo
da vida eterna. Aquilo udo que ele falou era para mim, óbvio, pois tenho
uma certeza no coração: “Amo ser de
Jesus”. Em oração, abri a Bíblia e caiu
em II Tm 3, 1-5a : “Fiquei sabendo que,
nos últimos dias, sobrevirão momentos dif íceis. As pessoas serão egoístas,
gananciosas, presunçosas, soberbas,
difamadoras, rebeldes aos seus pais,
ingratas, sacrílegas, sem coração, caluniadoras, desumanas, inimigas do

bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que
de Deus, tendo a aparência de piedade
mas desmentindo o seu efeito.” Quando olhei mais abaixo da página, vi o capítulo 4,1-5 cujo o título era: “Proclamar oportuna e inoportunamente”.
“Diante de Deus e de Jesus Cristo
que vai julgar os vivos e os mortos, eu
te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado: proclama a Palavra, insiste oportuna ou
inoportunamente, convence, repreende, exorta, com toda a paciência e com
a preocupação de ensinar. Pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme
seu gosto se cercarão de uma série de
mestres que só atiçam o ouvido. E assim, deixando de ouvir a verdade, eles
se desviarão para as fábulas. Tu porém,
vigia em tudo, suporta as provações,
faze o trabalho de um evangelizador,
desempenha bem o teu ministério.”
Mesmo que o mundo esteja em crise, temos que suportar todas as provações. Sei que o que nós passamos não
é maior do que todos os povos estão
passando.
Assim, não paramos com o nosso
trabalho de levar a Boa Nova, mesmo,
muitas vezes, sem receita, mas com as
despesas fixas, sem ter como enxugálas. Às vezes, recebemos convites importantes para fazermos transmissões,
no entanto nos deparamos com as nossas necessidades que na hora chegam a
ser 5 ou 10 mil reais, então me questiono: “Deus nos provê mensalmente 13
milhões e agora não tenho 5 mil”? Essas
situações são enriquecedoras!

Frequentemente, contamos com a
vinda de um pregador famoso “que vai
nos aliviar”. Assim, começo a rezar a
fim de que tudo seja da vontade do Pai,
e, nesse ínterim, recebo a notícia que o
pregador cancelou a sua vinda. Outras
vezes, recebo a ligação de um autônomo querendo dar uma grande doação
à Canção Nova; começo novamente a
rezar pedindo que aconteça, se for da
vontade de Deus, e, no fim, não vem.
Com tudo isso que passamos, há
certos momentos que fico cansado,
porém nunca desanimado! Certamente corremos o risco de darmos um
tiro em nosso próprio pé, porque só
olhamos para o nosso umbigo. Mas,
se Deus quer a Canção Nova seja uma
Igreja viva, precisamos da colaboração
de todos. Dessa maneira, meu irmão, o
mesmo ânimo que tenho quero passar
para você.
Meus amados irmãos, convertamonos de uma vez por todas. A Canção
Nova precisará ontem, hoje e sempre
de suas orações e da sua generosidade,
pois é uma família com muitas responsabilidades.
Que Deus nos abençoe!
Seu irmão que tanto o ama,

Wellington Silva Jardim é Administrador
da Fundação João Paulo II
Revista Canção Nova - Agosto de 2009
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Matéria especial

TV CANÇÃO NOVA: HÁ

20

ANOS

A

RECOMEÇANDO!

noite havia sido longa, pois os técnicos trabalharam muito tentando deixar tudo organizado para
a inauguração da TV e era o Dia da Imaculada Conceição, que seria comemorado
com uma missa às 10 horas. Além disso,
tínhamos pouco tempo para acertar os últimos detalhes. E que detalhes! A “papelada” ainda não estava toda pronta...
O povo ia chegando, a comunidade
se preparando e as atenções se voltavam
para o telefone mas, era preciso uma autorização de Brasília... Padre Jonas não
perdia a fé: “Vamos fazer a nossa parte,
Deus irá fazer a Dele”... E foi assim: na última hora uma ligação autoriza a “entrada no ar” da TV Canção Nova, canal 35,
retransmissora da TVE para Cachoeira
Paulista e cidades vizinhas.
Foi uma “sementinha”, das mais modestas, que fora fincada no chão daquele
8 de dezembro de 1989. Câmeras VHS,
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pouco alcance, apenas duas horas de
programação própria, profissionais quase todos vindos do rádio. Poucos deram
atenção ao acontecimento, pois, afinal
de contas, emissoras bem maiores, bem
mais planejadas, tiveram vida curta,
breve. Fazer televisão era (ainda é) atividade para poucos: muito caro! Ainda
mais longe de um grande centro, no Vale
Histórico, ao lado das chamadas “cidades
mortas” de Monteiro Lobato.

TV da roça
“Tem tudo para não dar certo”, diziam. E os primeiros anos pareciam
confirmar a previsão: dificuldades financeiras, técnicas, instalações precárias. Uma TV funcionando numa chácara tinha suas peculiaridades: os VTs
(espécie de vídeo cassete profissional),
quando eram abertos para manuten-

ção, estavam cheios de terra. E, além de
tudo, era uma TV sem propaganda.
Mas o maior problema era sua limitação física: pegar só em Cachoeira. Por isso
a Canção Nova, paralelamente, produzia
programas para serem exibidos em outros
canais: TV Mulher, Rede Vida... Aliás, a
primeira experiência televisiva se dera
com o fundador, Monsenhor Jonas Abib,
no programa “Anunciamos Jesus”, exibido
pela Gazeta e Bandeirantes, mas tínhamos custos altos e horários reduzidos.
Em 1997, surgia a possibilidade da
TV Executiva Embratel que alugava canais no satélite aberto. Assim, era a nossa chance de transmitir palestras, partes
de encontros e missas para todo Brasil,
embora os horários disponíveis fossem
de madrugada ou de manhazinha. Ainda
por cima, acontecia de estarmos assistindo à TV Canção Nova e a transmissão,
subitamente, ser interrompida por uma
corrida de cavalo.

O milagre da
multiplicação
Aos poucos iam aparecendo novas
“janelas” no satélite que foram sendo assumidas pela Fundação João Paulo II. De
duas horas diárias de programação, num
instante, já se anunciava: 24 horas no ar.
A pequena TV do Padre Jonas ia sendo
assistida e se tornando conhecida. E se
era dif ícil mantê-la pequenina, imagine
com custos de satélite, com mais necessidades de estúdios, cenários, equipamentos. Nem tripés, relativamente baratos, tínhamos os adequados. Mas o que
para nós já era muito, se tratava apenas
da “ponta de um iceberg”, porque uma
nova fase iria começar com um telefonema no começo da noite..
Do outro lado da linha estava o Arcebispo Dom José Palmeira Lessa de
Aracaju (Sergipe). Ele queria conversar sobre a venda da TV Jornal, porque
seu coração de pastor temia muito que
a emissora fosse parar em mãos erradas.
No entanto, por um milagre, não dispúnhamos de verba, essa geradora de TV
foi adquirida. Com a TV Jornal surgia
a possibilidade de retransmissoras da
Canção Nova em todo país. Junto nascia
o projeto “Dai-me Almas” que consistia
em doações espontâneas para se conseguir pagar as parcelas de 200 mil reais
por mês. O valor era tão acima das possibilidades que no primeiro mês nem foi
divulgado para não assustar.

O projeto disparou uma corrida nas
comunidades. Todos levantando o necessário para ter o sinal na cidade. Uma
multiplicação que levou a Canção Nova
a ter mais de 500 retransmissoras em
todo o Brasil, canal próprio nas parabólicas, sinal em TVs por assinatura, por
satélite e a cabo.

O desafio
digital
Já dizia a antiga canção: “Quanto mais
caminho, mais vejo aumentar a estrada”. O
projeto que pagou as parcelas da geradora,
financiou as repetidoras e toda a estrutura
necessária, hoje enfrenta o desafio da TV
digital. A expansão ainda é necessária, pois
temos que nos adaptar às novas tecnologias. Dessa forma, vivemos uma verdadeira contagem regressiva.
A sociedade caminha para um secularismo, para uma vida sem Deus, mas
nós temos uma imensa riqueza espiritual
que ainda é inacessível para muitos.
A TV Canção Nova é o instrumento
necessário para que o amor de Deus chegue na sua telinha de celular, do computador, ou da sua sala.
Precisamos reconhecer: o muito que
já foi feito ainda é pouco perto do tamanho da missão.
Ana Paula Guimarães é Superintendente de
Operações TVCN (missionária e jornalista )
Colaboração: Osvaldo Luiz (Jornalista CN )
Revista Canção Nova - Agosto de 2009
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clube da evangelização

Sócio Evangelizador, um chamado de Deus
“(...) Jesus disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles,
imediatamente, deixaram as redes e o seguiram...” Mateus 4, 18-22
O que será que causou nesses quatro homens ao receberem essa proposta inédita:
“pescar homens” e não mais peixes? A rotina deles iria mudar, ao invés de pescar no mar,
teriam que descobrir, compreender, entender e perceber essa nova função que se tornaria
uma missão, pescar homens! Peixes se pescam em rios, lagos e mares com varas e redes,
todos os dias. Homens onde se pesca? Como se pesca? Quando se pesca? Essa missão eles
foram aprendendo a cada dia.
É tão bom ver pessoas lutando por tantas causas, tem quem luta pela causa da tartaruga, outros
que lutam pelas árvores, por espécies em extinção e assim por diante, tem muita gente lutando
por situações que são de grande importância para o bem da humanidade: a educação, a saúde,
a moradia, as mudanças climáticas, a água, etc. Quem abraça uma missão, é por entender que a
mesma é uma causa nobre.
Nós “a grande família Canção Nova” temos entendido a nossa missão, e isso para nós significa
uma causa nobre, lutamos para que as famílias tenham vida, fé, esperança, amor, coragem,
alegria, ânimo, paz...
É interessante perceber a pedagogia de Deus, naquele primeiro chamado Jesus desafiou
aqueles homens a deixarem as redes, hoje, em pleno mundo moderno Deus tem utilizado da
“rede” de comunicação para pescar homens para o reino de Deus.
Da mesma forma que os pescadores lançam as redes em alto mar, assim a Canção Nova
tem feito. Lançamos nas 24 horas de cada dia as nossas redes de pesca no Planeta Terra, pela
televisão, rádio, revista, internet, nos cd´s, dvd´s, livros. A internet, por exemplo, fica exposta no
mundo inteiro, onde num simples acesso www.cancaonova.com as pessoas recebem conteúdos
que não destroem e nem deformam os membros de sua família, pelo contrário, são capazes de
devolver a originalidade e a dignidade de filho e filha de Deus, dando-lhes sentido de vida e de
existência.
Essa maravilhosa pescaria de “homens e mulheres” acontece através dessa “rede” que
podemos chamar de Sistema Canção Nova de Comunicação. Temos aprendido que a grande
força evangelizadora está no belíssimo trabalho que cada pessoa exerce nessa companhia de pesca,
e você, nosso Sócio Evangelizador, tem sido fiel ao chamado que o próprio Jesus lhe fez, e só você
sabe como foi linda essa experiência de tornar-se um evangelizador junto conosco.

Ó dulcíssima soberana,
Rainha dos Anjos,
bem sabemos que,
miseráveis pecadores,
não éramos dignos de vos
possuir neste vale de lágrimas,
mas sabemos que a vossa
grandeza não vos faz esquecer
a nossa miséria e,
no meio de tanta glória,
a vossa compaixão,
longe de diminuir,
aumenta cada vez
mais para conosco.
Do alto desse trono em que reinais
sobre todos os anjos e santos,
volvei para nós os vossos
olhos misericordiosos;
vede a quantas tempestades e mil
perigos estaremos, sem cessar,
expostos até o fim de nossa vida.

Assim seja!

Amém.

Parabéns por sua fidelidade!

Seu amigo, Cleto Coelho
FAÇA ESSA ORAÇÃO CHEGAR A QUEM PRECISA - RECORTE AQUI

Pelos merecimentos de
vossa bendita morte,
obtende-nos o aumento da fé,
da confiança e da
santa perseverança
na amizade de Deus, para que
possamos, um dia,
ir beijar os vossos pés e unir
as nossas vozes
às dos espíritos celestes,
para louvar e cantar as vossas
glórias eternamente no céu.

Juntos, promovendo o bem!

formação

SérieRelacionamentos

NAMORO E SEXO

O

namoro não é o tempo de viver
a vida sexual. O sexo tem duas
dimensões, finalidades: unitiva e procriativa. O ato sexual é o ato
“fundante” da geração do filho, porque é
por ele que a doação amorosa do casal
acontece. É por isso que a Igreja não
aceita outra maneira de gerar a vida humana. No plano de Deus o sexo é manifestação do amor conjugal; é uma verdadeira liturgia desse amor, cujo fruto
será o filho do casal. Na fusão dos corpos se celebra profundamente o amor
de um pelo outro: a compreensão recíproca, a paciência exercida, o perdão
dado, o diálogo mantido, as lágrimas
derramadas... é a festa do amor conjugal. O ato sexual vai muito além de um
mero ato f ísico; a união dos corpos sinaliza a união dos corações e dos espíritos pelo amor, compromisso de vida
para sempre, aliança.
A Igreja ensina também que o ato
sexual, para não ser desvirtuado, deve
sempre estar aberto à geração da vida,
sem que isto seja impedido por meios
artificiais. Ora, se o ato sexual gera a vida
de um novo ser humano, este precisa ser
acolhido em um lar pelos seus pais. Nem
o namoro, nem o noivado oferece ainda
uma família sólida e estável para o filho.
Não existe ainda um compromisso “até

que a morte os separe”. É por isso que o
sexo não deve ser vivido no namoro e no
noivado. Se você apanhar e comer uma
maçã ainda verde, ela vai fazer mal a você
e se estragará. Se você viver a vida sexual
antes do casamento, terá problemas e não
alegrias. São Paulo disse: “A mulher não
pode dispor do seu corpo: ele pertence
ao seu marido. E também o marido não
pode dispor do seu corpo: ele pertence à
sua esposa” (1 Cor 7,4). O Apóstolo não
diz que o corpo da namorada pertence ao
namorado, e nem que o corpo da noiva
pertence ao noivo.
Infelizmente hoje a televisão não
católica, especialmente pelas novelas e
filmes, leva os jovens e pensarem que
o namoro já é o tempo de viver a vida
sexual. Mas os jovens cristãos precisam
saber que se desejarem construir uma
família bela em Deus, devem esperar
o casamento para a vida sexual. Não
se deixem levar pelos encantos dos belos e belas artistas que colocam diante
de você a maça caramelada do pecado
e que pode envenenar toda a sua vida
futura. O casamento começa no namoro; logo, é importante que ele seja puro
para que o seu futuro seja feliz.
Prof. Felipe Aquino é escritor
e apresentador na TV Canção Nova
Revista Canção Nova - Agosto de 2009
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liturgia

AgostO 2009

1 – Sáb – Lv 25,1. 8-17 • Sl 66 • Mt 14,1-12
2 – Dom – Ex 16,2-4.12-15 • Sl 77 • Ef 4,17. 20-24 • Jo 6,24-35
3 – Seg –
4 – Ter –
5 – Qua –
6 – Qui –
7 – Sex –
8 – Sáb –
9 – Dom –

Nm 11,4b-15 • Sl 80 • Mt 14,13-21
Nm 12,1-13 • Sl 50 • Mt 14,22-36
Nm 13,1-2.25-14,1. 26-30, 34-35 • Sl 105 • Mt 15,21-28
Dn 7,9-10.13-14 • Sl 96 • 2Pd 1,16-19 • Mc 9,2-10
Dt 4,32-40 • Sl 76 • Mt 16,24-28
Dt 6,4-13 • Sl 17 • Mt 17,14-20
1Rs 19,4-8 • Sl 33 • Ef 4,30-5,2 • Jo 6,41-51

10 – Seg –
11 – Ter –
12 – Qua –
13 – Qui –
14 – Sex –
15 – Sáb –
16 – Dom –

2Cor 9,6-10 • Sl 111 • Jo 12,24-26
Dt 31,1-8 • Sl (Dt 32,3-4a.7.8.9.12(R. 9a)) • Mt 18,1-5.10.12-14
Dt 34,1-12 • Sl 65 • Mt 18,15-20
Js 3,7-10a.11.13-17 • Sl 113A • Mt 18,21-19,1
Js 24,1-13 • Sl 135 • Mt 19,3-12
Js 24,14-29 • Sl 15 • Mt 19,13-15
Ap 11,19a; 12,1. 3-6a.10ab • Sl 44 • 1Cor 15,20-27 • Lc 1,39-56

17 – Seg –
18 – Ter –
19 – Qua –
20 – Qui –
21 – Sex –
22 – Sáb –
23 – Dom –

Jz 2,11-19 • Sl 105 • Mt 19,16-22
Jz 6,11-24a • Sl 84 • Mt 19,23-30
Jz 9,6-15 • Sl 20 • Mt 20,1-16a
Jz 11,29-39a • Sl 39 • Mt 22,1-14
Rt 1,1. 3-6. 14b-16.22 • Sl 145 • Mt 22,34-40
Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17 • Sl 127 • Mt 23,1-12
Js 24,1-2a.15-17. 18b • Sl 33 • Ef 5,21-32 / Jo 6,60-69

24 – Seg –
25 – Ter –
26 – Qua –
27 – Qui –
28 – Sex –
29 – Sáb –
30 – Dom –

Ap 21,9b-14 • Sl 144 • Jo 1,45-51
1Ts 2,1-8 • Sl 138 • Mt 23,23-26
1Ts 2,9.13 • Sl 138 • Mt 23,27-32
1Ts 3,7-13 • Sl 89 • Mt 24,42-51
1Ts 4,1-8 • Sl 96 • Mt 25,1-13
Jr 1,17-19 • Sl 70 • Mc 6,17-29
Dt 4,1-2.6-8 • Sl 14 • Tg 1,17-18.21b-22. 27 • Mc 7,1-8.14-15.21-23

31 – Seg – 1Ts 4,13-18 • Sl 95 • Lc 4,16-30

Datas comemorativas
05 - Dia Nacional da Saúde
08 - São Domingos de Gusmão
09 - Dia dos Pais
11 - Santa Clara de Assis
Dia da Televisão
15 - Nossa Senhora da Assunção
27 - Santa Mônica
28 - Santo Agostinho
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santo do mês

SANTA CLARA
DE ASSIS
11 de agosto

E

m 11 de agosto de 1253, Clara de
Assis, primeira discípula de São
Francisco, terminava sua peregrinação terrena. Morreu louvando e bendizendo a Deus por tê-la criado. Clara é a
face feminina do franciscanismo. Ensinou
que é possível ser feliz sem ter nada. Ela
fizera antes a experiência de ter tudo: era
rica, de família nobre, era jovem, bela e
inteligente. Tinha todos os atributos que
fazem suspirar, ainda hoje, a maioria das
moças. Para Clara de Favarone, todavia,
tudo isto era pouco, muito pouco. Ela queria algo mais que só Deus é capaz de dar.
Iluminada pela graça divina, deixouse atrair pela nova forma de vida iniciada
por Francisco. Decide, então, largar tudo
para seguir a Cristo pobre e crucificado
como Francisco. Clara tinha 18 anos de
idade, quando no domingo de Ramos de
1212, foge de casa e é recebida na igreja da
Porciúncula, berço da Ordem dos Frades
Menores. Diante do altar de Santa Maria
dos Anjos recebeu a tonsura (sinal de consagração total a Jesus), trocando seus ricos
trajes por uma rústica túnica de penitente.
Nascia aí a Segunda Ordem Franciscana,
que hoje é conhecida como das Clarissas.
Este corajoso passo na fé, largando seguranças familiares, sociais, jogando-se nos
braços de Deus, deu frutos imediatos:
duas semanas após seu sim a Deus, também sua irmã mais nova, Inês, fez o mesmo. Mais tarde, vieram ter com elas também a irmã Beatriz e a própria mãe.
Sem Clara, Francisco seria incompleto como homem de Deus, na espiritualidade, na ternura, no jeito humano de
ser. Em sentido idêntico, o mesmo podese dizer de Clara. Ela se denominava “a
plantinha de São Francisco.” Consagra-se
a Deus nos votos da Obediência, Castidade e Pobreza. Com determinação,

consegue do Papa o “privilégio da pobreza absoluta.” De fato, nestes 800 anos
de existência, as Clarissas, presentes em
todo mundo, sobrevivem graças à Providência Divina. Elas encarnam o Evangelho na dimensão contemplativa, priorizando a vida de oração e intercessão.
Durante os 42 anos vividos no pequeno mosteiro de São Damião, Clara passou
a maior parte envolta em sofrimentos, provada por doenças. O que a consolava e lhe
dava forças era a meditação da Paixão e
Morte de Jesus. Encontrava alívio na oração e no amor a Jesus eucarístico. A propósito, foi com a força da fé na Eucaristia que
Clara livrou a cidade de Assis e o próprio
mosteiro da invasão dos Sarracenos.
Desde 1958, Pio XII declarou Santa
Clara Padroeira da Televisão. O motivo
é que a Santa estava enferma e impedida de acompanhar suas irmãs para a
celebração numa noite de Natal. Deus
cuidou dela. Por graça especial consegue acompanhar tudo, vendo e ouvindo.
As imagens lhe aparecem projetadas na
parede de sua cela. Viu tudo à distância
(tele-visão). As irmãs, ao retornar querem consolá-la contando-lhe sobre a beleza da celebração, mas é a Santa quem as
surpreende contando tudo em detalhes.
Diante de um mundo marcado pela
insatisfação e consumismo, longe da fonte do Amor, urge olhar para o exemplo da
pedagogia da santidade de Clara, que se
alimentava da oração, da Eucaristia, que
soube colocar Deus no centro de sua vida
e abrir seu coração ao Espírito Santo que
é capaz de transformar a pessoa toda, a
mente, o coração, nossas ações segundo
as exigências do Evangelho.
Frei Jorge E. Hartmann OFM é Padre
da Ordem dos Frades Menores
Revista Canção Nova - Agosto de 2009
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Atualidade

C

MENSAGEM
PELOS 20 ANOS
DA TV CANÇÃO NOVA

hegando aos 20 anos de idade,
vivemos o pleno vigor e o entusiasmo da juventude - são muitos os projetos, grandiosos os ideais, amplos os horizontes. Ao mesmo tempo,
aproximamo-nos da maturidade, que
fundamenta a perseverança, promove a
contextualização e delimita os recursos.
Assim é a TV Canção Nova nos seus
20 anos de existência, vivenciando este
momento privilegiado de sua história,
no qual se encontram o ímpeto juvenil e
a sabedoria da experiência que, pouco a
pouco, esboça o futuro.
A maravilha deste processo está na
certeza de que, ao contrário da nossa
condição humana, destinada a fenecer,
o anúncio de Jesus Cristo é eterno e
sempre novo, mais do que isto, RENOVADOR: “Beleza tão antiga e tão nova”,
segundo as palavras de Santo Agostinho.
Divulguem cada vez mais esta verdade, do alto dos telhados da mídia, pois esta
é a razão da nossa fé e da nossa alegria.
D. Orani João Tempesta é
Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro

Em dezembro, levante a sua bandeira!

A Canção Nova convida você para o maior evento do ano: Hosana Brasil 2009
que acontecerá entre os dias 4, 5 e 6 de dezembro, em Cachoeira Paulista.
Prepare sua caravana, junte seus amigos, traga sua família.
Venha celebrar conosco e erguer a sua bandeira das vitórias alcançadas
em nome de Deus, durante este ano. Hosana é tempo de celebrar
e agradecer juntos, pois o Senhor é a nossa vitória.

Informações: (12) 3186 2600 - eventos.cancaonova.com

Agenda - Agosto 2009

Eventos em CACHOEIRA PAULISTA
Acampamento no
Combate da Oração
Data: 07 a 09 de Agosto
Presenças: Pe. José Augusto
e Pe. Roger Luis

22° AVIV Nacional
Data: 23 de Agosto
Presenças: Pe. Cleidimar Moreira
(Com. Canção Nova), Confrade
Gilmar, Presidente do Conselho
Metropolitano de SJC e Confrade
Gérson, Presidente do Conselho
Central de Cachoeira Paulista.

Eventos pelo BRASIL
Cuiabá - MS
Acampamento de Oração
Data: 14 a 16 de Agosto
Presenças: Pe. Moacir / DF
Informações: (65) 3617-7900
Curitiba - PR
Encontro de Comemoração
Nova
do 5° Aniversário de Rádio Canção
Data: 15 a 16 de Agosto
Presença: Pe. Hamilton (Com. Canção
Nova)
Informações: (41) 3091-1370

Cuiabá - MS
Aniversário da Rádio Difusora
Data: 29 de Agosto
Presenças: Eros Biondini,
Suely Façanha e Dalvimar Galo
Informações: (65) 3617-7900
São José do Rio Preto - SP
Congresso PHN
Data: 29 a 30 de Agosto
Presenças: Dunga e Astromar Braga
Informações: (17) 3234-4584

VitÓria da Conquista - BA
ao 12
Acampamento em Comemoração
AM
0
121
a
Nov
ção
Can
io
Rád
Anos da
Data: 28 a 30 de Agosto
Presenças: Pe. Roger Luis e
Pe. Francisco
Informações: (77) 3201-9015

Vem aí SETEMBRO
Acampamento de Oração
Com Pe. Fábio de Melo
de 04 a 07 de Setembro

ão

Acampamento de Cura e Libertaç
Com Frei Josué e Pe. Moacir

Informações: (12) 3186-2600 blog.cancaonova.com/eventos
ou Confira Nossa agenda no - wiki.cancaonova.com
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