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O

Renato corta meus cabelos há
muitos anos!
Naquele dia ele estava diferente
e eu já imaginava que algo se dera no seu
interior. Seu pai, o Roberto, havia sido
operado às pressas, cirurgia cardíaca,
risco de vida, coisas que nos fazem repensar a vida e eu já estava acostumado a
elas e nos seus efeitos em nós.
Minha mulher, a Eliana Sá, tratou de
acompanhar a família telefonando, rezando no Terço da Misericórdia, na TV
Canção Nova, coisa que ela faz com uma
simplicidade encantadora!
Na verdade o Renato já estava diferente e logo quis contar-me, do seu jeito,
uma parte de sua experiência.
Agradeceu-nos a presença naqueles dias dif íceis; estava agradecido pelo
conforto que recebera e contou-me ter
sido visitado por pessoas que não via há
algum tempo e por outras desconhecidas que apareceram para se solidarizar e
oferecer orações. Elas haviam recebido a
notícia pela tv!
De tudo o que o Renato me contava,
revelava que seus valores haviam passado
por uma reforma regada de dores, que a
vida, em muitos aspectos, havia recebi-

do um novo sentido, que “papai do céu”
– como ele dizia – não o havia deixado
na mão e que a vida seria vivida, agora, de
um jeito diferente; o que possuía de fato
valor ganhara a medida merecida; o que
não tinha valor saíra da lista.
Especialmente, segredou-me que havia alguém com quem ele nunca falara
por causa de uma espécie de antipatia,
coisa sem explicação. Revelou-me que,
diferentemente de todas as ocasiões, naqueles dias resolveu cumprimentá-la e
foi, simples e inesperadamente, a melhor
coisa que havia feito nos últimos anos.
Exclamou com entusiasmo: “Por que não
ﬁz isso antes?”.
Disse-me que, nos próximos dias cobriria seu pai de beijos e de “eu te amo”.
Naquele momento tive medo! Aquele
tal temor que nos faz lembrar de Deus,
de força e do fato de que Ele tem o tempo
em Suas mãos. Pensei também que talvez
não desse tempo e tive mais um pouquinho de medo. Um medo bom! Uma pressa de fazer o que é certo!
Respirei fundo...
Ricardo Sá é músico, escritor e membro
da Comunidade Canção Nova

PALAVRA DO FUNDADOR

CANÇÃO NOVA:
UMA COMPANHIA DE PESCA

P

ara quem não conhece a nossa
história pode parecer estranho
quando aﬁrmamos que a Canção
Nova é uma companhia de pesca. Mas,
é isso mesmo que ela é: uma comunidade criada por Deus, para responder
ao chamado de Jesus: “Vinde... e farei
de vós pescadores de homens”. É dessa
missão conﬁada a Pedro, aos discípulos
e a toda a Igreja que ela participa. Não
se trata de uma iniciativa simplesmente
humana, mas de uma obra maravilhosa
do Pai para os nossos tempos, a ﬁm de
levar muitos a conhecer Jesus e a acolher a salvação que só Ele pode dar.
A Canção Nova foi criada por Deus
para resgatar pessoas. Ela existe por
causa dos outros, a ﬁm de comunicar
Jesus Cristo e a vida nova que ele nos
trouxe. Ela existe para evangelizar. É assim que pesca homens e mulheres para
Deus. O Senhor a criou com esse objetivo e Ele já sabia todas as pessoas que,
há seu tempo, viriam e se uniriam a essa

obra para fazê-la acontecer. De alguma
maneira, Deus tornou você parte dessa
companhia de pesca.
Com certeza, assim como aconteceu
com cada um de nós, você também se
beneﬁciou com o dom que a Canção
Nova é; sua vida foi se transformando;
você foi amadurecendo na fé, na vida de
oração, na conﬁança em Deus; seu coração foi se abrindo cada vez mais e um
verdadeiro resgate foi se dando a cada
dia em sua vida.
Acredito que você também teve
oportunidade – e se ainda não teve, em
breve, terá – de ver as transformações na
vida das pessoas de sua família, de seus
amigos, dos que lhe são mais próximos.
Verdadeiros resgates. Famílias refeitas,
corações curados, pessoas fortalecidas,
vidas renovadas.
O mais lindo nisso tudo é que Deus
contou com pessoas como você, para que
isso acontecesse, pessoas que formam
essa verdadeira companhia de pesca.

Numa companhia de pesca, nem todos
estão no barco lançando as redes. Cada
um participa a seu modo. Muitas pessoas
estão empenhadas em tantos outros trabalhos e todos eles necessários para que a
companhia de pesca aconteça. Até mesmo o simples “consertar as redes”.
Para a Canção Nova acontecer, Deus
quis contar conosco: você e eu. Sua missão tem se realizado e vai se realizar por
meio de nós. Somos a companhia de

A Canção Nova
foi criada por Deus
para resgatar pessoas.

pesca de Jesus. Nela, cada um tem o seu
lugar especíﬁco e seu trabalho próprio.
E você, com o seu amor, suas orações e
toda a ajuda que tem nos enviado, colabora para que a missão que Deus conﬁou
à Canção Nova aconteça.
Obrigado por sua colaboração! Obrigado por fazer parte dessa nossa linda
família! Obrigado pelo amor e pela coragem que faz de você um membro dessa
abençoada companhia de pesca que é a
Canção Nova.

Monsenhor Jonas Abib é Fundador
da Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Junho de 2009
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UM LUGAR, UMA PRECE, UM SONHO!
ENTREVISTA
1. Qual é a sua função?
Sou o engenheiro responsável pela execução da obra da Igreja do Pai das Misericórdias.
Tenho a função de velar para que todo o projeto seja realizado com sucesso.
2. Com base em quais dados o projeto da Igreja
do Pai das Misericórdias foi desenvolvido?
Foi feito um projeto arquitetônico e desse projeto saiu o escultural,
onde se estabeleceu a forma para a Igreja. Fizemos a sondagem
para saber a resistência do terreno. A partir desse momento,
iniciamos a produção das peças.
3. Como tem sido a experiência de construir
uma Igreja de tamanhas proporções?
Desde a primeira vez que realizei um trabalho na Canção
Nova, tenho cultivado as amizades conquistadas.
Quanto a Igreja do Pai das Misericórdias, estou tendo
a graça de participar dessa construção. Pra mim é um
grande prazer trabalhar aqui, me sinto em casa.
Marco Túlio
Engenheiro Civil

CONSTRUA ESTE SONHO JUNTO COM A GENTE!
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

“PREPARAI O
CAMINHO DO SENHOR”

T

em uma música antiga da RCC
cuja a letra diz : “Ouço uma voz
vindo da montanha, ouço cada
dia melhor: Preparai o caminho, preparai
o caminho do Senhor”..., que diz justamente da missão de João Batista, que é o
último e o maior dos profetas. Ele é um
grande santo da igreja que é celebrado
no mês de junho. A ele foi dada a missão
de preparar os caminhos do Senhor.
Talvez muitos não saibam que a Igreja celebra o nascimento de João Batista
como um acontecimento sagrado. Diz
Santo Agostinho: “Dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também
o de Cristo. Tal fato tem uma explicação:
João nasce de uma mulher já idosa e estéril; Cristo nasce de uma jovem virgem.
O pai de João não acredita que ele
possa nascer e ﬁca mudo; Maria acredita, e Cristo é concebido pela fé. João
apareceu, como ponto de encontro entre

os dois Testamentos, o antigo e o novo.
É declarado profeta ainda nas entranhas
de sua mãe. Na verdade, antes mesmo
de nascer, exultou de alegria no ventre
materno, à chegada de Maria. Antes de
nascer, já é designado; revela- se de quem
seria o precursor, antes de ser visto por
ele. Tudo isto são coisas divinas que ultrapassam a limitação humana. Por ﬁm,
nasce. Recebe o nome e a língua do seu
pai se solta. Zacarias emudece e perde a
voz até o nascimento de João, o precursor do Senhor; só então recupera a voz.
Se João anunciasse a si mesmo, Zacarias
não abriria a boca. Se solta a língua, porque nasce aquele que é a voz. Com efeito,
quando João anunciava o Senhor perguntaram-lhe: “Quem és tu”? (Jo 1,19) E
Ele respondeu: “Eu sou a voz do que clama no deserto.” (Jo 1,23) “João é a voz que
clama no tempo”.
João Batista foi escolhido por Deus
para anunciar à humanidade a chegada
do Reino de Deus, para preparar os ca-

minhos do Filho de Deus, preparar para
o Senhor um povo bem disposto. Ele
teve a graça de reconhecer o Cordeiro
de Deus e anunciá-lo. Foi este o testemunho que João deu do Senhor: O que virá
depois de mim, já existia antes de mim.
Ele veio dar testemunho da Luz a ﬁm de
que todos acreditassem por ele.
No tempo de João Batista, Deus quis
ser anunciado pela voz de um homem.
Em nossos tempos o Senhor quer enviar
pelo mundo inteiro muitos mensageiros
do seu Evangelho.

Somos os
anunciadores
d’Aquele que salva
É para isto que a Canção Nova existe.
A nossa missão é a de João Batista, juntamente com cada Sócio Evangelizador.
Somos os anunciadores d’Aquele que
salva; as vozes que clamam num mundo
que parece um deserto seco e árido da
presença de Cristo.
Que o Senhor nos conceda a ousadia,
a coragem e a intrepidez de João Batista
para anunciar e apontar a todos, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.

Luzia Santiago é Co-fundadora da
Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Junho de 2009
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CLUBE DA EVANGELIZAÇÃO

Providência e Missão
A Canção Nova é uma obra de Deus, nascida do despojamento, da conﬁança e da obediência de um homem,
monsenhor Jonas Abib que, na fé, obedeceu e conﬁou na providência de Deus, expressa pelos corações generosos de
um povo que ajuda e ama a Deus!
São José Benedito Cottolengo, santo italiano, pouco conhecido, ilustra muito bem o que signiﬁca viver a fé e conﬁar
na Divina Providência: “Deus proverá extraordinariamente a quem extraordinariamente conﬁar”.
Este santo Fundou a Casa da Providência, obra que dedicou a cuidar dos pobres.
Monsenhor Jonas, lá pelos idos dos anos setenta, recebe das mãos de Dom Antonio Afonso de
Miranda, então bispo de Lorena, a Exortação Apostólica “Evangelli Nutiandi” do papa Paulo VI,
e também um pedido [...] “faça alguma coisa”... Interessante lembrar também um sinal muito
especial que Deus reservou ao padre Jonas: um cruciﬁxo todo quebrado, a imagem de Jesus
estava despedaçada... Lembro-me que o padre pediu-me para “dar um jeito” naquela imagem...
“faça alguma coisa”... Questionei-o sobre a “feiura” da imagem, toda quebrada... No que ele
me respondeu: Jesus nos convida a sermos seus braços, seus pés, sua boca, seu coração
misericordioso... [...] faça alguma coisa de D. Antônio e o cruciﬁxo como sinal do desejo de
Jesus: preparar homens novos para um novo mundo... A Canção Nova!
Um dos principais legados espirituais da Canção Nova, a Providência Divina,
abrange a ação por meio da qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas.
Daí, todo consagrado valer-se desse carisma para interpretar nos fatos a vontade
de Deus, vivendo de modo simples e do necessário, isto é, ser despojado, conﬁar e
obedecer. Você que de alguma forma ajuda essa obra de Deus, constitui as Suas
mãos na continuidade da construção de Sua obra, a Canção Nova. Obrigado
por colocar também sua conﬁança em Deus e participar conosco da ousadia
na fé, de forma despojada e conﬁante!
É uma realidade o que fazemos pela graça de Deus, através dos meios de
comunicação. Temos sido os braços, as pernas o coração de Jesus, alcançando
muitos corações, famílias, jovens, ajudando-os a cantar um canto novo, como
o salmo 39 nos lembra [...] pôs-me nos lábios um novo cântico...sendo
Canção Nova.
Que Maria, mãe da Canção Nova, e São José Benedito intercedam
pelo monsenhor Jonas, nosso fundador, e por nós também, para que
possamos na fé, nos despojarmos, conﬁarmos e obedecermos a Deus
experimentando a sua Providência, continuando a ouvir o pedido
de Jesus, feito por D. Antonio: [...] “faça alguma coisa”...
Professor Júlio Brebal
Missionário Canção Nova
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ADMINISTRAÇÃO

A DIGITALIZAÇÃO
DA TV CANÇÃO NOVA

N

este mês de junho me pediram
para lhe escrever sobre a digitalização da TV Canção Nova
dentro do que temos assumido juntos, de
que “Ser Canção Nova é bom demais!”
Quero agradecer primeiramente os
29314 novos sócios que escolheram a opção de nos ajudar pelo débito automático.
Nossa campanha precisa alcançar o número de 50 mil novos sócios por esta forma de contribuição, só assim conseguiremos cumprir tudo o que nos foi exigido
para a digitalização.
O Ministério das Comunicações fez
uma exigência para todas as emissoras de
televisão, e deﬁniu prazos para todas digitalizarem os seus equipamentos.
Quero agradecer também a Deus e
a você, nosso sócio, porque com o esforço de cada um estamos trabalhando no
projeto de instalação do nosso transmissor digital aqui na sede da Canção Nova
em Cachoeira Paulista-SP. O objetivo é
que desde o microfone até o Ap.Link que
leva o nosso sinal para o satélite, tudo seja
100% digital.
Temos na cidade de Aracaju-SE a nossa geradora principal e graças a Deus já
adquirimos o seu novo parque de trans-

missão digital e que será inaugurado
logo que for concluído. Atualmente a TV
Canção Nova conta com 517 pontos de
transmissão analógica terrestre no Brasil,
são as nossas retransmissoras, ou seja, 517
cidades que recebem o sinal da Canção
Nova com equipamentos analógicos.
Ao instalarmos Aracaju, iremos dividindo em etapas essa digitalização para
atender essas exigências. Nossa meta é
evangelizar e temos o compromisso de
levar Jesus a todos os lares do Brasil.
Temos que cumprir esse cronograma
de instalações da TV digital gerado pelo
próprio Ministério das Comunicações.
Para isso, foram priorizadas as estações
localizadas nas capitais e geradoras. Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Cachoeira Paulista, Campo
Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis,
Fortaleza, João Passo, Maceió, Manaus,
Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador e Vitória.
Numa segunda etapa, virão as cidades
de duzentos mil habitantes e assim, consequentemente as menores.
Precisaremos de novas torres, novos
abrigos para os transmissores, novos sistemas de ar condicionado, novas capaci-

dades de instalações elétricas. A exigência
é que até 2016, além dos transmissores
digitais que somos obrigados a adquirir,
temos que manter o atual transmissor e
todas as suas despesas para que todos possam sintonizar a Canção Nova em suas
casas. Este trabalho é árduo e caro, mas
sem receio nenhum temos que enfrentar
mais este desaﬁo. Posso contar com você?
Para instalarmos as vinte primeiras
cidades, precisaremos de um investimento de R$ 20.482.319,97 ﬁnanciados pelo
BNDES com pagamento até doze anos.
Fazendo as contas, só conseguiremos com
a adesão de mais 7112 novos sócios pelo
débito automático, com o pagamento mínimo de R$25,00.
Meus irmãos vejam que não vai pesar
para ninguém. Faça também você as suas
contas e veriﬁque se você pode nos ajudar,
sendo um Sócio Evangelizador pelo débito
automático. Ajude-nos nesta missão. Não
podemos perder nenhuma retransmissora,
pois isto nos impediria de anunciar Jesus
para todos que moram nessas cidades.
Termino pedindo agora a você pessoalmente, que consiga mais um sócio pelo débito automático para irmos em frente com
a meta da digitalização. Ore por isto!
Quem ama a Canção Nova, luta pela
Canção Nova. Obrigado por tudo!
Deus esteja sempre com você e com
os seus!
Daquele que os ama muito,

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

07

MATÉRIA ESPECIAL

08

Revista Canção Nova - Junho de 2009

Revista Canção Nova - Junho de 2009

09

ATUALIDADE

ENCERRAMENTO
DO ANO PAULINO:
O QUE ISSO TEVE OU
TEM A VER COMIGO?

FAÇA ESSA ORAÇÃO CHEGAR A QUEM PRECISA - RECORTE AQUI

Querida Mãe, Rainha da Paz, hoje senti
um desejo muito grande de estar perto
de ti, de falar, de receber o teu amor,
o teu carinho tão maternal.
Sabe Mãe querida, na nossa vida nem
tudo é pleno e perfeito. É preciso minha
memória tantas recordações de fatos que
me marcaram, pessoas que me magoaram
e tudo isso pesa no meu coração
tirando-me a paz.
Eu peço a tua intercessão ó doce Mãe e
tão querida Amiga. Ajuda-me a afastar
para longe todas essas lembranças.
Sei que sendo Rainha da Paz o que mais
desejas é a Suprema Paz, que é Jesus.
Estejas pois, com cada um de nós.
Dá-me a Tua Paz, Ó Mãe, e que esta Paz
se derrame sobre todos os teus filhos.
Que a Tua Paz Permaneça conosco e que
nada nos separe dela. Roga por nós e
estende teu manto sobre o Brasil e sobre
todos os Brasileiros. Amém.

N

o dia 28 de Junho de 2008, na
Basílica de São Paulo Fora dos
Muros, Bento XVI, anunciou o
início de um ano especial, iríamos celebrar dois mil anos do nascimento do
Apóstolo Paulo: Ano Paulino. Neste
mês, dia 29, ele se encerrará. Mas o que
isso teve ou tem a ver comigo? Bem, se
você é alguém que não se importa com
um mundo melhor, e acha que nada
mudará, então pode ir para a próxima
matéria, mas, se você é alguém interessado na construção de um mundo novo;
e mais, se você é família Canção Nova,
então este Ano Paulino tem e teve tudo
a ver com você.
Paulo teve prestígio, “status”, teve
“motivos humanos para se gloriar” (Fl
3,4), normalmente, ninguém deixa algo
bom, por uma coisa pior, troca-se o que
se possuia pelo melhor. Ele descobriu
“o melhor da vida”, deixou-as, pois “em
comparação com esse bem supremo: o
conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele tudo desprezei” (Fl 3,8).
Sua perseverança, sua coragem, seu ardor sempre crescente, vão sem dúvida
nos conquistando, chega a dizer: “Fizme tudo para todos, a ﬁm de salvar a todos” (I Cor 9,22), servo de todos, dava o
que recebera: “Amor” (cf. Gl 2,20b; 5,13;
I Cor 13,1-13). A Igreja nos apresentou
neste ano um modelo, alguém para ouvir
e aprender, repensar e redescobrir, novos
meios para reevangelizarmos eﬁcazmente nosso mundo. Nosso Papa deixa bem
claro isso quando diz: “Paulo quer falar
conosco hoje”. Por isso quis proclamar
este especial “Ano Paulino”: para ouvir e
para aprender agora dele”.

Isso teve a ver conosco (Igreja). Vivemos, no Brasil e no mundo, estudos,
formações, publicações sobre sua vida,
peregrinações, indulgências, ações
evangelizadoras, etc. A Canção Nova
também contribuiu como Ano Paulino: Internet, TV, Rádio, publicações
(Livros, Revista), reaﬁrmamos consciência da nossa missão: “Evangelizar”.
Além disso, também temos um projeto
de evangelização nas casas: “Missão de
Casa em Casa” (MCC (Palmas-TO)).
Sabe qual o melhor salário? Ver as pessoas felizes, ver o mundo das pessoas
que cruzaram o nosso caminho iluminando-se por uma nova Luz, tornandose melhores para nós, católicos, consagrados, Família Canção Nova, Igreja,
sabemos que devemos: “contribuir para
a vossa alegria” (II Cor 1,20b).
Você percebeu que teve muito a ver
com este Ano Paulino? Mais ainda, você
“tem” a ver. O Ano Paulino foi uma proposta para que reacendessemos a espiritualidade do Apóstolo Paulo em nossos
dias, por isso uma “chama paulina” foi
acesa na Igreja de São Paulo Fora dos
Muros no dia 28 de Junho de 2009, chegou a hora de acendê-la e mantê-la acesa
em nós. Existe coisa pior que quando a
vela que iluminava o seu quarto na noite
de queda de energia apagou-se? Por isso,
o Ano Paulino, teve e continua tendo a
ver comigo e com você, não deixe a chama se apagar.
Deus abençoe.
Pe. Sóstenes Vieira é membro da Comunidade
Canção Nova e Bacharel em Filosoﬁa e Teologia

FORMAÇÃO

SérieRelacionamentos

NAMORO

O

namoro é o tempo belo e saudável do relacionamento quando os
jovens se conhecem para fazer “a
grande escolha”. Todo casamento começa
em um namoro; por isso não se pode leválo na brincadeira; é coisa séria. A preparação para o seu casamento começa no namoro, quando você conhece o outro e
veriﬁca se há aﬁnidade dele com você e
com os seus valores. Se o seu namoro for
sério, seu casamento não será “um tiro no
escuro”, e nem uma roleta da sorte. Por
isso, não brinque com o namoro, não faça
dele apenas um passa – tempo, ou uma
“gostosa” aventura; você estaria brincando
com a sua vida e com a vida do outro. Namorar não é “ﬁcar”, não é um relacionamento apenas de uma noite, de brincadeira, onde você apenas desfruta de uma
pessoa. Só comece a namorar quando você
souber “porque” vai namorar. Mais importante do que a idade para começar a namorar, é a sua maturidade. A idade em que
você deve começar a namorar é aquela na
qual você já pensa no casamento, com seriedade, mesmo que ele esteja ainda longe.
Sem uma meta e um objetivo não podemos fazer nada direito.
Reze e peça sempre a Deus que coloque no seu caminho a pessoa certa;
até pela internet você pode encontrar
essa pessoa, desde que tudo seja sério.
Para que você possa fazer bem uma escolha, é preciso que saiba antes o que
você quer. Sem isto a escolha ﬁca dif ícil.
Que tipo de rapaz você quer? Que qualidades a sua namorada deve ter? O que

você espera dele ou dela? Esta premissa
é fundamental. Se você não sabe o que
quer, acaba levando qualquer um... Os
valores do seu namorado devem ser os
mesmos valores seus, senão, não haverá
encontro de almas. O casamento é uma
unidade de almas e a religião é muito
importante nessa união.
O namoro é o tempo de conhecer o
outro. Mais por dentro do que por fora.
E para conhecer o outro é preciso que
cada um “se revele”, se mostre. Cada
um de nós é um mistério, desconhecido para o outro. E o namoro é o tempo
de revelar (= tirar o véu) esse mistério
Seja autêntico, e não minta. Seja aquilo
que você é, sem disfarces e ﬁngimentos
mostre ao outro, lentamente, a sua realidade. Não existe verdadeiro amor à primeira vista. O namoro não é o tempo
de viver a vida sexual; ela ainda não lhe
pertence; vocês não colocaram ainda
uma aliança na mão esquerda; amanhã
ela poderá se casar com outro... O sexo é
o selo da união matrimonial.
Só o tempo poderá mostrar se um
namoro deve continuar ou terminar,
quando cada um poderá conhecer o
interior do outro, e então, avaliar se há
nele as exigências fundamentais que
você fixou. O importante é não “tapar
o sol com a peneira”; não se enganar a
si mesmo.
Prof. Felipe Aquino é escritor
e apresentador na TV Canção Nova
Revista Canção Nova - Junho de 2009
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LITURGIA
JUNHO 2009

1 – Seg –
2 – Ter –
3 – Qua –
4 – Qui –
5 – Sex –
6 – Sáb –
7 – Dom –

Tb 1,3;2,1a- 8 • Sl 111 • Mc 12,1-12
Tb 2,9-14 • Sl 111 • Mc 12,13-17
Tb 3,1-11a.16-17a • Sl 24 • Mc 12,18-27
Tb 6,10-11; 7,1. 9-17; 8,4-9a • Sl 127 • Mc 12,28b-34
Tb 11,5-17 / Sl 145 • Mc 12,35-37
Tb 12,1.5-15.20 • Sl (Tb 13,2.6.7.8(R2a)) • Mc 12,38-44
Dt 4,32-34.39-40 • Sl 32 / Rm 8,14-17 • Mt 28,16-20

8 – Seg –
9 – Ter –
10 – Qua –
11 – Qui –
12 – Sex –
13 – Sáb –
14 – Dom –

2Cor 1,1-7 • Sl 33 • Mt 5,1.12
2Cor 1,18-22 • Sl 118 • Mt 5,13-16
Ex 24,3-8 • Sl 115 • Hb 9,11-15 • Mc 14,12-16.22-26
At 14,5-18 • Sl 113 • Jo 14,21-26
2Cor 4,7-15 • Sl 115 • Mt 5,27-32
2Cor 5,14-21 • Sl 102 • Mt 5,33-37
Ez 17,22-24 • Sl 91 • 2Cor 5,6-10 • Mc 4,26-34

15 – Seg –
16 – Ter –
17 – Qua –
18 – Qui –
19 – Sex –
20 – Sáb –
21 – Dom –

2Cor 6,1-10 • Sl 97 • Mt 5,38-42
2Cor 8,1-9 • Sl 145 • Mt 5,43-48
2Cor 9,6-11 • Sl 111 • Mt 6,1-6.16-18
2Cor 11,1-11 • Sl 110 • Mt 6,7-15
Os 11,1.3-4.8c-9 • Cânt. Is 12 • Ef 3,8-12.14-19 • Jo 19,31-37
Is 61,9-11 • Sl (1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd(R.cf.1a)) • Lc 2,41- 51
Jó 38,1.8-11 • Sl 106 • 2Cor 5,14-17 • Mc 4,35-40

22 – Seg –
23 – Ter –
24 – Qua –
25 – Qui –
26 – Sex –
27 – Sáb –
28 – Dom –

Gn 12,1-9 • Sl 32 • Mt 7,1-5
Gn 13,2.5-18 • Sl 14 • Mt 7,6.12-14
Is 49,1-6 • Sl 138 • At 13,22-26 • Lc 1,57-66.80
Gn 16,1-12.15-16 • Sl 105 • Mt 7,21-29
Gn 17,1.9-10.15-22 • Sl 127 • Mt 8,1-4
Gn 18,1-15 • Sl (Lc 1,46-47.48-49.50.53.54-55(R.cf.54.b)) • Mt 8,5-17
At 12,1-11 • Sl 33 • 2Tm 4,6-8.17-18 • Mt 16,13-19

29 – Seg – Gn 18,16-33 • Sl 102 • Mt 8,18-22
30 – Ter – Gn 19,15-29 • Sl 25 • Mt 8,23-27

Datas comemorativas
11. Dia do Educador; Corpus Christ;
12. Dia dos Namorados;
13. Dia de Santo Antônio de Pádua;
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21. Início do Inverno;
29. Dia de São Pedro e São Paulo.

SANTO DO MÊS

SANTO
ANTÔNIO
DE PÁDUA
13 de Junho

S

anto Antônio é, com certeza, o santo
franciscano mais famoso e conhecido em todo mundo. Nasceu em Lisboa, em torno de 1195, tendo recebido, no
batismo, o nome de Fernando. Tornou-se
padre da Ordem dos Agostinianos, em
Coimbra. Ali conheceu os primeiros cinco franciscanos que foram como missionários ao Marrocos e morreram mártires.
O fato foi decisivo para ele tornar-se franciscano também. Desejou ir ao Marrocos,
mas uma doença obrigou-o a voltar. Todavia, uma tempestade levou o navio até a
Sicília, na Itália. De lá foi pra Assis, onde
em 1221 participou do Capítulo Geral dos
Franciscanos e conheceu pessoalmente S.
Francisco de Assis.
Seu grande dom de pregador ﬁcou
conhecido, por acaso, quando na catedral de Forli reuniram-se franciscanos e
dominicanos para uma ordenação sacerdotal. Antônio foi convidado de última
hora. Todos ﬁcaram boquiabertos com
seu grande conhecimento bíblico, sua inteligência, sabedoria e beleza de sua pregação. O Papa Gregório IX, conhecendo
seu amor pelas Sagradas Escrituras denominou-o “Arca do Testamento”.
Foi missionário no sul da França,
onde combateu doutrinas heréticas que
confundiam o povo de Deus. A eﬁcácia
de sua missão catequética foi tão grande que o apelidaram de “Martelo dos
hereges”. Outra virtude marcante nas
pregações do Santo foi sua veemente
condenação da usura (agiotagem), que
já no século XIII arruinava tantas famílias, normalmente as mais pobres. Aliás,
Antônio sempre defendeu com ﬁrmeza
os pobres que eram explorados e injustiçados. Sua caridade para com os necessitados está simbolizada até hoje, pelo

“Pão de Santo Antônio”, que é o pão dos
pobres. Foi um grande devoto mariano.
Maria esteve sempre na sua vida e pregações. Foi um entusiasmado defensor da
família. Isto certamente fez desabrochar
no povo a devoção ao santo casamenteiro. Ele é também invocado para achar
objetos perdidos. E ajuda mesmo! Imagine, então, a eﬁcácia quando lhe pedimos
ajuda para reencontrar a fé, o amor verdadeiro, a ﬁdelidade à Palavra de Deus,
a alegria, a paz. Mas, sobretudo, Antônio
foi um homem de muita oração e um
apaixonado pela Palavra de Deus.
A iconograﬁa apresenta o Santo ora com
um livro, que representa seu conhecimento
sólido da Bíblia, ora com o Menino Jesus
nos braços, que lembra sua intimidade com
Deus, sua pureza e frequentes êxtases.
Os devotos conhecem muitos milagres atribuídos ao Santo. Todavia, a
primeira biograﬁa sobre ele, escrita em
1232, logo após sua morte, em vista da
canonização, não traz nenhum fato milagroso. Nem o Papa Gregório IX, no
decreto de canonização faz referência a
milagres. Fala somente das virtudes do
Santo. Essas deveriam ainda hoje animar e orientar todos os devotos de Santo
Antônio. Somos convidados a imitar o
Santo na sua ﬁdelidade ao Evangelho,
no zelo em salvar os que estão no erro,
no pecado; em ser solidário com os pobres e explorados. A devoção verdadeira
passa pela prática da caridade. Por isso,
num dos seus sermões, aﬁrmou o Santo:
“A palavra é viva quando são as obras que
falam. Cessem, portanto, os discursos e
falem as obras”.
Frei Jorge E. Hartmann OFM é Padre
da Ordem dos Frades Menores
Revista Canção Nova - Junho de 2009
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PALAVRA DA IGREJA

CANÇÃO NOVA,
UM TERRITÓRIO
EUCARÍSTICO

A

Num ato de devotada
homenagem pela ﬁlial dedicatória
do livro “Na trilha de um
Vencedor”, de Adelita Rozetti,
desejo muitas graças, favores
divinos e a Bênção Apostólica.
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Igreja nasce e vive da Eucaristia
nos lembrava o Papa João Paulo
II, nasce porque é da presença
de Nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo
que a Igreja recebe sua missão: continuar
a Dele, mas ao mesmo tempo é Ele quem
a alimenta para que possa realizar esta
missão que se estende pelos séculos.
Contemplando a história de amor entre Deus e o homem, vemos que Deus na
busca de ser íntimo do homem, aproxima-se e ao mesmo tempo atrai o homem
a si (Jo 12,32). A Eucaristia é o ponto
desse encontro entre Deus e o homem.
Nela podemos receber e viver a vida de
Deus, isso é mais visível quando dele recebemos consolo, dons e força para viver
nossa vida de acordo com Sua vontade.
É um sacramento de amor, do amor de
Deus. Mas ao mesmo tempo é o ponto de
encontro entre o homem e Deus. Mesmo
Jesus, o Verbo de Deus encarnado, tendo vivido a vida do homem, não experimentou tudo que o homem experimenta, prova disso é São Paulo quando nos
lembra que completa em si o que faltou
ao sofrimento de Cristo (Cl 1,29). Através da Eucaristia, Deus vem viver nossa
vida também, experimentar nossos sofrimentos e dramas, viver tudo conosco.
Jesus nunca foi desempregado, não viveu
por dentro períodos de guerra intensa,
não encontramos nos evangelhos nem
mesmo a experiência de ﬁcar doente,
ter câncer, muito menos experimentou
a vida matrimonial, educação dos ﬁlhos,
indecisão diante das possibilidades que
a vida nos traz. Da mesma forma, Jesus
nunca passou num vestibular, nunca se
aposentou, não teve a alegria de ser pai,
avô, não possuiu nenhum of ício como
os que temos hoje. Jesus nunca foi a um
parque de diversão, não saboreou aquilo

que hoje podemos. Tudo isso Ele experimenta em nossa vida quando recebemos
o seu Corpo em nós, que nos une tão intimamente a Deus ao ponto Dele experimentar nossos dramas e viver conosco
nossas alegrias também. É a forma mais
perfeita de cumprir sua promessa de estar conosco todos os dias (Mt 28,20), vivendo nossa vida por dentro, a mais forte
união entre Deus e o homem. Fazendo
de cada um pessoas eucarísticas, capazes
de gerar a comunhão com Deus.
Encontramos muitos lugares assim
espalhados pelo mundo, verdadeiros
santuários de oração e adoração, lugares
santos. Podemos aﬁrmar que a Canção
Nova é um destes lugares. Quem já esteve em Cachoeira Paulista pode ver tantas capelas espalhadas na chácara, onde
Nosso Senhor Jesus Cristo é adorado
constantemente, tantos testemunhos de
vidas transformadas, milagres e conversões realizad os pela presença de Jesus
no Santíssimo Sacramento. Assim, podemos proclamar sem dúvida que a Canção Nova é um Território Eucarístico.
Nossa missão de gerar homens novos para um mundo novo acontece a
partir da vida eucarística que buscamos
ter, isto torna a Canção Nova um lugar
da presença de Deus, um solo eucarístico, local favorável para o encontro do
homem com Deus. Como lembra São
Tomás de Aquino: “O milagre nós não
vemos, basta a fé no coração”. Tudo o que
Deus toca torna-se fonte de comunhão
com Ele.
Que Deus vos abençoe!

Pe Antonio Xavier é membro da Comunidade
Canção Nova e Bacharel em Filosoﬁa e Teologia

AGENDA - MAIO 2009
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ACAMPAMENTO DE ORAÇÃO
Tema: Combati o Bom Combate (II Tm 2,7)
Data: 19 a 21 de Junho
Presença: Dom Ascona e Comunidade Canção Nova
APROFUNDAMENTO Escola Santo André
Tema: Minha Vida é Cristo
Data: 07 de Junho
Presença: Prado Flores
Inscrições: www.escoladeevangelizacao.com.br/seminario
(Congresso Nacional da Escola Santo André)

CONGRESSO NACIONAL DA RCC
Data: 07 a 11 de Julho
Local: Cachoeira Paulista-SP
Info: www.rccbrasil.org.br

IL
ASIL
BRAS
LOBR
PELO
EV
TOSSPE
ENTO
EVEN
SÃO PAULO-SP
Kairós de Cura e Libertação
tua doença” Lc 13,12
Tema: “E Jesus disse-lhe: estás livre da
Data: 21 de junho
, Pe. Xavier, Ricardo Sá e
Presenças: Pe. Antonello, Pe. Edmilson
-SP
Nova
ão
Canç
ade
Comunid
Informações: (11) 3382-9825
CAMPINAS-SP
Kairós
o em Vós
Tema: Sagrado Coração de Jesus eu Conﬁ
Data: 14 de Junho
Presença: Salette Ferreira
Informações: (19) 3345-3057
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
Encontro de Oração
Tema: Tomo Posse da Graça de Deus
Data: 21 de Junho
Com. Canção Nova )
Presenças: Nelinho e Renilson Gois (
0
-102
2738
(22)
:
ções
Informa
FORTALEZA-CE
ão
Encontro e curso de Cura e Libertaç
Tema: Cura das Feridas Interiores
Data: 16 a 21 de Junho
Presença: Irmã Maria Eunice
Informações: (85) 3391-4065

VEM AÍ

Ordenação Diaconal
Data: 12 de julho de 2009
Presença: Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Palmas-TO
Local: Cachoeira Paulista-SP – Rincão do Meu Senhor
Informações: (63) 3218 - 8585

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