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CARTA AO LEITOR

GRANADA
SEM PINO!

A

ssim um amigo deﬁniu o mundo
e seus acontecimentos neste início de ano, comentando notícias
longínquas, coisas que acontecem no
bairro e entre amigos tão queridos, surpresas, perplexidades, dores e uma baita
de uma interrogação sobre nosso futuro
tão próximo e incerto.
Na verdade, para muitos de nós, o
que jamais poderia acontecer já se deu.
As pessoas sobre as quais seríamos capazes de colocar a mão no fogo, já nos
mostraram tanta instabilidade e mudança nos causando medo e apreensão; nossas metas e conceitos sobre a felicidade
transformam-se em lutas cada vez mais
ferrenhas e desaﬁadoras; o nível de conﬁança nas pessoas despencou de um jeito
tão maluco, ferindo ainda mais o modo
como costumamos nos relacionar com
as pessoas e com nossos familiares. Nossos ﬁlhos abalam intensamente a segura
estrutura que pensávamos lhes ter dado;
o tempo – divino dom – corre na frente
de nossos planos transformando a pressa
numa aliada confusa e meio inevitável.
Inseguros, tememos o que será que será,
o toque do telefone angustia e quase que
a gente não conversa mais sobre tudo isto
em família, porque psicólogos e psiquiatras, quem sabe, sejam a ajuda proﬁssional e indispensável que ﬁnalmente vai nos

receitar alguma coisa pra que agüentemos
esta barra. Ufa! Granada sem pino! Meu
amigo até que tem razão!
Rezando, pensei, entretanto, que enquanto as mães amamentarem e insistirem
na gravidez que ninguém deseja; enquanto as famílias rezarem antes das refeições
com vontade de transformar seus lares
através de gestos tão simples; enquanto pais e mães puserem seus ﬁlhos para
dormir entre seus braços, tiverem tempo
para conversar, ser amigos e mantiverem
amor ﬁel e sacramental; enquanto pessoas
de verdade viverem a graça e o desaﬁo de
existirem para fazer a outros felizes; enquanto alguém se preocupar em não jogar
lixo na rua; ir à missa; rezar para serem de
Deus como Deus quer, crianças em nosso
meio, vovôs bem tratados, amigos sinceros, corações abertos e gente que olha nos
olhos dos outros sem pressa, vamos poder
continuar vivendo seguros, serenos e protegidos por aquela paz que o mundo não
conhece. São coisas de gente que sabe em
quem pôs a conﬁança! Gente assim sustenta o ano novo que já vai longe.
Eu sei! A comparação feita por meu
amigo é super pertinente, mas... Será que
você pode ajudar um pouco?
Ricardo Sá é músico e membro
da Comunidade Canção Nova

PALAVRA DO FUNDADOR

É TEMPO DE ESPERANÇA
“

N

ão vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já
surge: não a vedes?” (Is 43, 18).
O ano que se inicia é algo maravilhoso,
obra do Senhor que se manifesta aos nossos olhos. Com ele, Deus nos dá a oportunidade de passar nossa vida a limpo
e puriﬁcar a memória do ano que se foi,
mergulhando-a na misericórdia de Deus.
Deus quer curar o nosso coração de
todos os desencontros, erros e pecados,
com a graça de seu perdão. Ao mesmo
tempo, temos a chance de deixar de lado
tudo o que nos atrapalha, de nos esvaziarmos dos rancores e ressentimentos,
perdoando as pessoas que nos feriram.
Quando a Sagrada Escritura nos diz para
não lembrarmos os “acontecimentos de
outrora”, não se trata realmente de esquecer, mas de não viver como escravo dos
acontecimentos que agora, não existem
mais. Devemos ﬁcar com o que foi bom e
tirar proveito até mesmo dos erros come-

tidos para o nosso crescimento e amadurecimento. Trata-se, na verdade, de uma
nova chance de recomeçar e de nascer de
novo pela graça de Deus.
Sim! É possível uma vida inteira nova,
cheia de paz, coragem e alegria. É possível
um novo começo neste exato momento,
porque Deus está conosco, porque Jesus
está vivo e nos dá a sua força para recomeçar. A diferença está justamente aqui:
se antes vivíamos contando apenas com
as nossas energias, podemos recomeçar
agora pelo “poder de Deus”, “pela força
do alto” que é o Espírito Santo. É dessa
certeza que brota a nossa esperança.
A esperança renova o coração. Ela é um
dom de Deus que nos faz nascer de novo.
Quem provou sua força e doçura sente-se
renascer por dentro e por fora. Por isso, a
Palavra de Deus garante que quem espera
no Senhor renova as suas forças.
Ao esperar em Deus, o Espírito Santo nos faz alcançar o que de nenhuma
outra forma conseguiríamos. Quando
um homem espera em Deus nada mais

é impossível para ele. Quando um jovem
está cheio de esperança, consegue fazer
coisas inacreditáveis. Quando marido e
mulher têm esperanças nada pode destruir sua família, nem mesmo a morte. As
pessoas permanecem numa família ou a
ela retornam quando encontram dentro
dela a esperança de poder recomeçar.
O melhor de tudo isso é que a nossa
esperança tem nome: Jesus.

Sim! É possível uma
vida inteira nova...
Não há mal tão grande, nem problema tão dif ícil, que Deus não possa despedaçar. Ele pode, pelo poder do seu Espírito Santo, libertar-nos de todos os males
e de qualquer estado de prisão espiritual
e de morte. Ele pode e quer nos dar uma
vida inteirinha nova nesse novo tempo.
É ano novo! É tempo de esperança!
É o Senhor, portanto, quem nos diz:
“Levanta, meu ﬁlho! Chegou o momento. Vou te restabelecer. Vou renovar o teu
ânimo e tua vida. Coragem! O que era
velho ﬁcou para trás. Vou realizar algo
novo em ti e já comecei. Não o vês?”.
Desejo de todo o meu coração que este
novo ano seja para você e toda a sua família
um tempo de muita graça de Deus: tempo
de esperança e tempo de renovação.
Feliz Ano Novo!

Monsenhor Jonas Abib é Fundador
da Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Janeiro de 2009
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UM LUGAR, UMA PRECE, UM SONHO!
TESTEMUNHOS!

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

ANO NOVO, VIDA NOVA!

E

ntrando no ano novo, há em nós
um anseio de respirar com a expectativa de um novo tempo e de
novas bênçãos. Que Deus nos conceda
muito mais do que aspiramos. Que este
tempo seja uma “Canção Nova” para nós.
Ano novo, tempo novo, vida nova!
Segundo Santo Agostinho: “O homem novo sabe qual é o canto novo.
O canto novo pertence à vida nova.
Portanto, aquele que sabe amar a nova
vida, conhece também um canto novo…
Cantem com a voz; cantem com a boca;
cantem com o coração; cantem com um
comportamento reto. Querem louvar a
Deus? Vocês são o louvor que tem que
ser dito. E vocês serão um louvor se viverem de modo reto”.
Deus conhece os desejos do nosso
coração e as nossas aspirações mais profundas. Sabemos, portanto, que o tempo
de Deus não é o nosso e a maneira de
Deus realizar, nem sempre coincide com
a nossa. O que precisamos guardar é que

o Pai do céu cuida de nós muito mais que
das ﬂores e dos pássaros. Não podemos
deixar escapar nenhuma preocupação,
tudo deve ser colocado com conﬁança
em oração a Deus Pai.
Entregue ao Senhor tudo que rouba a sua paz para este ano: seus afetos,
sentimentos, suas inseguranças e medos, todas as preocupações. Não tenha
medo de estar pesando para Deus, pois
Ele, mais do que ninguém, sabe do que
você precisa. Nunca se esqueça: o Pai do
céu cuida de você.
Aqueles que se entregam totalmente a Deus prosseguem com determinação a sua vida. Quando nos sentimos
ameaçados, a confiança em Deus é a
única solução.
Creiamos que em nossos dias Jesus
continua libertando e salvando. Ele dá
Vida Nova, e neste ano, muitas pessoas
experimentarão esta graça.
O amor de Cristo está atuante através daqueles que se dispõem a serem a

sua própria presença no mundo. O dom
do seu amor foi derramado sobre a humanidade para que todos aprendam a
cantar e ser um cântico novo, o canto
dos remidos que desde o antigo ao novo
testamento perpassa a Sagrada Escritura. O canto novo que os remidos cantam é um canto de vitória e de alegria.
Deus nos quer vitoriosos. Este canto
novo, esta canção nova só existe com o
objetivo de anunciar Jesus para que Ele
seja amado e conhecido sobre a face da
terra e muitos se salvem.

Entregue ao Senhor
tudo que rouba
a sua paz
Eu me encho de conﬁança unindome a Jesus. Eu me ofereço neste ano na
intenção dos irmãos e irmãs do mundo
inteiro. Vou cantar com a minha vida
esse cântico novo; faço-me responsável,
comprometida e rendo-me à vontade
divina pela missão de evangelizar. Estou
lhe convidando a fazer o mesmo, porque
Ser Canção Nova é bom demais!

Luzia Santiago é Co-fundadora da
Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Janeiro de 2009
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ATUALIDADE

A CRISE FINANCEIRA MUNDIAL

E A PERSPECTIVA DA ECONOMIA BRASILEIRA PARA 2009

A crise dos EUA inﬂuenciou
negativamente as economias
de todo o mundo, fazendo com
que os economistas admitissem
a recessão, que já é uma
realidade.

A

crise ﬁnanceira
mundial que
está ocorrendo
desde 2007, teve início
com a falta de liquidez
dos títulos chamados
Subprimes no mercado imobiliário americano. Trata-se de
um segmento a partir
de pessoas com histórico para
a inadimplência e que conseqüentemente, oferecem menos
garantia de pagamento, caracterizando maior risco. Por esses títulos
são cobrados juros maiores que os
de mercado, aguçando a ganância dos
gestores de fundos de investimentos e
bancos em busca de melhores retornos.
A crise se reﬂete na quebra (falência)
de grandes conglomerados ﬁnanceiros,
na economia real e até nas classes menos
favorecidas.
A crise nos EUA afetará o desempenho da
economia brasileira em 2009, porém em menor
intensidade do que outras crises no passado recente,
uma vez que o crescimento econômico atual do Brasil
está mais relacionado a fatores internos, que tendem
a continuar com desempenho positivo, mesmo com
a política monetária restrita do Banco Central.
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Os desdobramentos na economia real, aquela que produz e
gera emprego passa pela restrição dos empréstimos para novos
investimentos e capital de giro redundando em desemprego (redução de postos de trabalho), o que reﬂete no consumo.
No caso da economia brasileira, os sintomas da crise são observados por meio da restrição ao crédito, pelo aumento das taxas de juros
nas compras a prazo e, com o aumento do dólar, os produtos importados
tiveram seus preços remarcados.
As ações do Banco Central para superar a crise a partir dos fundamentos lógicos da Economia, não têm apresentado efeitos imediatos, o que torna imprevisível o seu ﬁm, tanto que a projeção do
crescimento do PIB - Produto Interno Bruto (soma em valores
monetários de todos os bens e serviços ﬁnais produzidos pelo
país durante determinado período) para 2008 é de 5,4% e para
2009 apenas 3,8%.
O encolhimento do mercado de crédito e a conseqüente
elevação das taxas de juros irão encarecer as aquisições de
bens duráveis (automóveis, geladeiras, televisores entre outros e, imóveis) via de regra, feitas a prazo (à vista, possivelmente teremos queda nos preços). Neste sentido, não
recomenda-se qualquer endividamento, principalmente aqueles com juros pós ﬁxados.
Sempre que possível, comprar à vista negociando um bom desconto.

Prof. Dr. Luiz Carlos Laureano da Rosa
Economista e Pesquisador do NUPES – Núcleo de
Pesquisas Econômico-sociais da UNITAU

ADMINISTRAÇÃO

A PROVIDÊNCIA DIVINA
FAZ A HISTÓRIA!

N

o início deste ano, o meu pensamento se volta para a nossa
grande família: o Clube da Evangelização. Tenho a certeza de que entre
nós há uma aliança que deu certo: Canção Nova, cada sócio e Deus.
Fazendo memória à nossa história,
ao começarmos a evangelizar pela rádio,
lembro-me que tínhamos propagandas
comerciais. Na época, eu estava desempregado, quando fui convidado a vender
espaço publicitário para a Rádio Bandeirante de Cachoeira Paulista, adquirida
pela Canção Nova. Um dia recebi a notícia de que estavam suspensas as vendas
publicitárias para a manutenção da programação da rádio e que iríamos viver
das doações espontâneas dos ouvintes.
Como foi dif ícil para mim assimilar
tudo isso! A rádio era local, seu sinal
chegava muito mal nas cidades vizinhas. Mas, o bonito da ação de Deus
com este fato é que cidades longínquas,
onde nós íamos pregar encontros e retiros começavam a desejar e apostar que
o nosso sinal um dia, chegaria até eles.
Exemplo disso foram as cidades de Fortaleza, Goiânia, Franca e outras. Assim
começou o verdadeiro crescimento dos
meios de comunicação social Canção
Nova para Evangelizar o Brasil, e em
nossos dias, o mundo.
Isto também aconteceu quando veio
a televisão. Nós tínhamos uma retransmissora educativa com alcance apenas
para Cachoeira Paulista, mas do mesmo
modo que se deu com a rádio, muitas regiões começaram a almejar o nosso sinal.
E mesmo sem nos sintonizar, nos assumiram apostando também que pouco
a pouco conseguiríamos cobrir o nosso

território nacional. Foi por isto que tivemos a coragem de entrar na transmissão
via satélite e com isto milhares de pessoas
foram beneﬁciadas.
Com o nosso Reconhecimento Pontif ício, até o Santo Padre nos deixa uma
promessa, a mesma que há alguns anos
nos veio por Dom Alberto Taveira e que
ainda estamos trabalhando para que ela
se realize: “Pede-me, e te darei como herança as nações, e com tuas posses os
conﬁns da terra” (Sl 2,8).
Com tuas posses, diz o Senhor: É a
nossa ﬁdelidade para com esta obra missionária; e você, sócio ﬁel, está dentro
desta promessa. Jesus precisa ser anunciado aos conﬁns da Terra. Isto se realizará através do nosso carinho e ﬁdelidade com o Clube da Evangelização.
Ele é o departamento que nos ensina
a viver da fé, e consequentemente, alcançarmos nossas providências. Ele é um
instrumento que Deus nos deu para nos
desvincular de toda e qualquer necessidade de nos prender com o mundo. Ser
Igreja e estar a serviço da Igreja é justamente o que a Igreja toda espera da nossa
família Canção Nova.
Sejamos incansáveis por esta batalha!
Não podemos esmorecer, porque nós
Canção Nova temos o nosso jeito de ser
e de nos dedicar inteiramente, levando o
amor de Deus a todas as criaturas.
Quero louvar e bendizer a este Deus
maravilhoso que a cada dia vem nos
conﬁrmar que nascemos da Providência
Divina, pois 80% do valor ﬁnanceiro que
nos presenteia vem de suas doações.
Neste ano de 2009, para nossa manutenção e investimentos, entrego no coração de Deus os nossos 600 mil sócios ca-

dastrados e suplico que pelo menos 300
mil sejam ﬁéis. Peço que 150 mil novos
sócios venham participar da nossa família e que conquistemos 50 mil novos sócios pelo débito automático. Que todos
nos dêem de presente a sua ﬁdelidade,
para que cada vez mais nossos cadastros
bancários sejam dignos de crédito e conﬁança. Que nunca esqueçamos os nossos
operários autônomos, os da última hora,
os arrecadadores e depositantes voluntários que nos últimos dias de cada mês,

Jesus precisa
ser anunciado
aos conﬁns
da Terra.
entram conosco na angústia de alcançarmos os 100% em cada campanha.
Finalizo dizendo: estamos no coração
de Deus e também nas mãos generosa
da querida família associada. Conto com
cada um de vocês.
Eu vos amo e rezo muito para que
cada vez mais com Cristo no coração,
possamos dizer: Ser Canção Nova é
bom demais!
Seu irmão

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

UM CLUBE DE EVANGELIZADORES
POR OSVALDO LUIZ SILVA

Homens, mulheres, crianças... Juntos, promovendo o bem!

C

opa do mundo da Alemanha.
Últimos preparativos da seleção
brasileira e seu principal atleta
corre o risco de ﬁcar de fora por causa de
seus pés. Não por torção, fratura ou outro machucado grave, mas por “bolhas”
que o atrapalhavam na preparação... Pés
de atleta são mesmo problemáticos e estão longe de qualquer padrão de beleza.
Calos e feridas são constantes. Agora,
imagina os mensageiros antigos. Responsáveis por levar importantes correspondências, não tinham calçados adequados
como hoje e nem podiam contar com
uma medicina moderna. E tinha ainda a
sujeira... Não raro chegavam ao destino e
caiam mortos.
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São destes pés que o profeta Isaías
fala: “como são belos”! Poesia para dizer da grandeza de quem anuncia a paz.
Ganhou até melodia. Do lançamento do
Monsenhor Jonas Abib na década de 80
até hoje, quantas vezes o Evangelho não
foi aclamado por essa contradição: “como
são belos os pés do mensageiro”. Quer dizer: a evangelização é uma ação nobre,
fundamental, ao propor um reino de paz
e de amor. Tão grandiosa ao ponto de tornar “bonito” o pé de um mensageiro.
MÉRITOS DE PREGADOR
“Quem ajuda na evangelização tem
merecimentos de pregador”, repetia o
padre redentorista Vitor Coelho de Al-

meida, falecido em 1987 e em processo
de beatiﬁcação desde 2006. O grande
divulgador da devoção a Nossa Senhora Aparecida defendia que ao colaborar,
participamos com a mesma importância
de um orador de renome. Assim, de fato,
tem sido na história da Canção Nova.
Desde sua fundação, sua ação missionária só foi possível graças a Providência
Divina, manifestada na doação espontânea de colaboradores. Doações que se organizaram sistematicamente a partir da
Rádio Canção Nova. Daí o nome “Clube
do Ouvinte”. Pessoas que se associavam
ao ideal de levar Jesus vivo e ressuscitado
através dos meios de comunicação.
Nestes anos todos foram muitos os

“

Nascemos da evangelização e existimos para
a evangelização. Esta é a nossa missão
Monsenhor Jonas Abib.

CLUBE DA EVANGELIZAÇÃO:
JUNTOS, PROMOVENDO O BEM!
Há anos se pensa num novo nome
que abranja esse universo maior de atuação. Um título que reﬂita também melhor
essa realidade forte, ativa, de você nosso
sócio: a de EVANGELIZADOR. Com os
novos meios de comunicação, não era
o caso de se criar clubes diferentes: de
telespectadores ou de internautas, por
exemplo. Manteve-se o primeiro nome
para os demais associados: do ouvinte.
Agora, após muito discernimento e
oração, se chegou a um nome “global”:

Clube da Evangelização. Sim, porque é
só por essa verdade que a Canção Nova
consegue, ano após ano, manter-se em
pé: por ter ao lado aproximadamente,
550 mil sócios evangelizadores, de todas
as regiões brasileiras e até de outros países, que todos os meses vestem a camisa
conosco e pedem juntos: “Dai-me almas!” É assim que encaramos os desaﬁos
de 2009. Com você!
O clube é o mesmo, sem piscina ou
time de futebol. Será ainda do ouvinte,
mas estampando já no seu nome sua
identidade maravilhosa, evangelizadora. Estará também mais “aﬁnada” com
a grande proposta da Igreja da América
Latina: em estado contínuo de missão.
Em missão continental.
Sem nenhum menosprezo, você, sócio
Canção Nova, pode ser comparado com
os pés de um atleta, de um mensageiro. De
um mensageiro que, não sem sofrimento,
cansaço ou esforço, é o responsável por
essa evangelização chegar a lugares tão
distantes. Como são belos seus pés...

Início:
Reza-se o Credo
Contas Grandes:
“Mãe da Divina Providência:
Providenciai!”

OSVALDO LUIZ SILVA é Jornalista da
Canção Nova (MTB 23094)

A marca do Clube da Evangelização
Representa os sócios abraçando o mundo e formando
a família Canção Nova. Simboliza a união dos homens
pelo grande ideal de evangelizar todos os povos.

Contas Pequenas:
“Deus provê, Deus proverá,
sua misericórdia não faltará!”
FAÇA ESSA ORAÇÃO CHEGAR A QUEM PRECISA - RECORTE AQUI

que usaram de microfones para aqui,
anunciar a Boa Nova do Evangelho:
Monsenhor Jonas Abib, Luzia Santiago, Padre Léo, Padre Fábio de Melo...
Apoiados por anônimos que mês após
mês, separavam um pouco de suas rendas acreditando que “nossa missão é
evangelizar”. Há quem por 28 anos colabora sem interrupção! Agora, não só
para uma rádio cristã, mas para todo
um sistema de comunicação com rede
de TV, revista e novas tecnologias ligadas à internet e celular.

Oração:
“Vinde, Maria, chegou o
momento. Valei-nos agora
e em todo tormento. Mãe
da Providência prestai-nos
auxílio, no sofrimento da
terra e no exílio.
Mostrai que sois Mãe de Amor
e de Bondade, agora que é
grande a necessidade.
Amém”.

JOVEM

E
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xplosão. Assim é a Revolução Jesus,
segundo Bento XVI: “só uma explosão de bem pode vencer o mal e
transformar o homem e o mundo.” Já o
profeta Jeremias descreve esta presença de
Deus como que um fogo a queimar por
dentro, ao qual não se pode resistir. Santo
Agostinho teve a vida “revolucionada” pela
Beleza Grandiosa e Inﬁnita, Jesus, para
quem se declarou: “Tarde te amei!”.
Em 2009, vamos juntos dizer : “Viva a
Revolução Jesus!!!”
É uma comemoração! É um imperativo.
Comemoração da iniciativa mais louca, mais radical, mais amorosa: o Deus
três vezes santo, imenso, todo poderoso,
quis tomar a forma humana e nos salvar!
Salvar para sempre, salvar no corpo, na
alma, no espírito.
Comemoramos Aquele que nos devolve ao Amor; traz uma mudança de mentalidade; um reavivamento interior, libera
o que há de mais autêntico em nós e nos
lembra que a Igreja é viva e sempre jovem.
A Revolução que marcou para sempre a
história, como qualquer outra não foi capaz de fazê-lo, tem um nome: Jesus. Com
ele, a história se baseia em “a.C./ d.C.”
Comemoramos a presença do Deus
que prefere os fracos, os que choram, os
humilhados e perseguidos por causa da
justiça, os que não tem atrativo e beleza
aos olhos do mundo. Fazemos memória,
juntos, (co+memorar!), dos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos de
Jesus e também dos da nossa vida pessoal.
Inúmeros são os e-mails, comentários
em blog e outras formas de interatividade,
Revista Canção Nova - Janeiro de 2009

que recebemos no programa “Revolução
Jesus”, louvando a Deus pela vida nova,
pelo encontro com a Verdade e com o
Amor que liberta. Pessoas das mais variadas idades, sobretudo jovens, descobrem
que Deus existe, está vivo e é para elas!!!
Eu vejo estas realidades, as escuto, toco,
abraço estas pessoas e me emociono.
Tudo isto precisa ser manifestado ao
mundo! Eis aqui o imperativo.
Minha vida foi revolucionada por Jesus há alguns anos! Houve a “explosão”, o
fogo a queimar-me por dentro, o sentido
de existir! Ofereci o que sou, ganhei tudo!
Consagrei minha vida para anunciar a
“Revolução Jesus”: entrei para a Comunidade Canção Nova aos 19 anos de idade
e hoje, aos 28, estou convicta de que foi
o melhor investimento! Tempo, energias,
saúde, bens espirituais, limites, juventude,
sonhos: encontrei na doação de mim mesma a realização da minha vida!
“Somente Deus e Seu amor transformam o mundo. Nem fórmulas, nem burocracias, nem falsas reformas. Menos ainda a
miopia dos que na Igreja vêem somente a si
mesmos e seguem dando voltas a assuntos
marginais no cristianismo. A verdadeira reforma não pode reduzir-se à ereção de novas e soﬁsticadas estruturas; a única reforma
que conta é a dos santos, a revolução ao divino. Esta revolução divina passa pela colaboração humana, também pela colaboração
associada e institucional.” Bento XVI
Deus existe, está vivo e é para nós!
Revolução Jesus!
Lilian Maria é missionária
e apresentadora na TV Canção Nova
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Os 7 Pecados Capitais
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A

gravidade do pecado da
impureza, também
chamado de luxúria, é
que mancha um membro de
Cristo. “Ora, vós sois o corpo de Cristo e
cada um de sua parte, é um dos seus membros”. (1Cor 12,27)
“Não sabeis que vossos corpos são
membros de Cristo?” (1 Cor 6,15)
“Tomarei, então, os membros de Cristo, e os farei membros de uma prostituta?
Ou não sabeis que o que se ajunta a uma
prostituta se torna um só corpo com ela?
Está escrito: Os dois serão uma só carne
(Gen 2,24)”. (1 Cor 6,16)
Toda vez que eu peco, o meu pecado
atinge todo o corpo de Cristo. De forma
especial isto ocorre no pecado de impureza; o que levava São Paulo a pedir aos
Coríntios, entre os quais havia este problema: “Fugi da fornicação. Qualquer
outro pecado que o homem comete é fora
do corpo, mas o impuro peca contra o seu
próprio corpo”. (1 Cor 6,18)
São Paulo ensina que devemos dar
glória a Deus com o nosso corpo. “O corpo, porém, não é para a impureza, mas
para o Senhor e o Senhor para o Corpo:
Deus que ressuscitou o Senhor, também
nos ressuscitará a nós pelo seu poder”. (1
Cor 6,13).“Gloriﬁcai, pois, a Deus no vosso
corpo”. (1 Cor 6,20)
Nosso corpo está destinado a ressuscitar no último dia, glorioso como o corpo
de Cristo ressuscitado. “Nós, porém, somos
cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente
esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,

que transformará
nosso mísero corpo
tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso...” (Fil 3,20)
Isto explica a importância do
nosso corpo, que levava Paulo a dizer aos
Coríntios: “Se alguém destruir o templo de Deus,
Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado - e isto sois vós”. (1 Cor 3,16-17)
Jesus foi intransigente com o pecado da
impureza. No Sermão da Montanha, Ele
disse: “Todo aquele que lançar um olhar de
cobiça para uma mulher, já adulterou com
ela em seu coração”. (Mt 5,27-28). Jesus quer
assim destruir a impureza na sua raiz; isto é
no coração dos nossos pensamentos.
“Porque é do coração que provém os
maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias”. (Mt 15,19)
Para viver a pureza há, então, que estarmos em alerta o tempo todo, como
recomendou o Senhor: “vigiai e orai para
que não entreis em tentação. O espírito está
pronto, mas a carne é fraca”. (Mt 26,41)
Todos nós já pudemos comprovar
como é fraca a natureza humana, enfraquecida pelo pecado original.
Após o pecado de Adão não nos resta
outro remédio: vigiar os nossos sentidos,
pensamentos, olhares, gestos, palavras,
atitudes, comportamentos, etc., e buscar
na oração e nos sacramentos, o remédio e
o alimento para vencer a nossa fraqueza.
Prof. Felipe Aquino é escritor
e apresentador na TV Canção Nova
Revista Canção Nova - Janeiro de 2009
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LITURGIA

QUI

1

Nm 6,22-27 • Sl 66 • Gl 4,4-7 • Lc 2,16-21

SEX

2

1Jo 2,22-28 • Sl 97 • Jo 1,19-28

SAB

3

1Jo 2,29-3,6 • Sl 97 • Jo 1,29-34

DOM

4

Is 60,1-6 • Sl 71 • Ef 3,2-3a.5-6 • Mt 2,1-12

SEG

5

1Jo 3,22-4,6 • Sl 2 • Mt 4,12-17.23-25

TER

6

1Jo 4,7-10 • Sl 71 / Mc 6,34-44

QUA

7

1Jo 4,11-18 • Sl 71 • Mc 6,45-52

QUI

8

1Jo 4,19-5,4 • Sl 71 • Lc 4,14-22a

SEX

9

1Jo 5,5-13 • Sl 147 • Lc 5,12-16

SAB

10

1Jo 5,14-21 • Sl 149 • Jo 3,22-30

DOM

11

Is 42,1-4.6-7 • Sl 28 • At 10,34-38 • Mc 1,7-11

SEG

12

Hb 1,1-6 • Sl 96 • Mc 1,14-20

TER

13

Hb 2,5-12 • Sl 8 • Mc 1,21b-28

QUA

14

Hb 2,14-18 • Sl 104,1-9 • Mc 1,29-39

QUI

15

Hb 3,7-14 • Sl 94 • Mc 1,40-45

SEX

16

Hb 4,1-5.11 • Sl 77 • Mc 2,1-12

SAB

17

Hb 4,12-16 • Sl 18,8-15 • Mc 2,13-17

DOM

18

1Sm 3,3b-10.19 • Sl 39 • 1Cor 6,13c-15a.17-20 • Jo 1,35-42

SEG

19

Hb 5,1-10 • Sl 109 • Mc 2,18-22

TER

20

Hb 6,10-20 • Sl 110 • Mc 2,23-28

QUA

21

Hb 7,1-3.15-17 • Sl 109 • Mc 3,1-6

QUI

22

Hb 7,25-8,6 • Sl 39 • Mc 3,7-12

SEX

23

Hb 8,6-13 • Sl 84 • Mc 3,13-19

SAB

24

Hb 9,2-3.11-14 • Sl 46 • Mc 3,20-21

DOM

25

At 22,3-16 • Sl 24 • 1Cor 7,29-31 • Mc 16,15-18

SEG

26

2Tm 1,1-8 • Tt 1,1-5 • Sl 95 • Mc 3,22-30

TER

27

Hb 10,1-10 • Sl 39 • Mc 3,31-35

QUA

28

Hb 10,11-18 • Sl 109 • Mc 4,1-20

QUI

29

Hb 10, 19-25 • Sl 23 • Mc 4,21-25

SEX

30

Hb 10,32-39 • Sl 36 • Mc 4,26-34

SAB

JANEIRO

31

Hb 11, 1-2.8-19 • Lc 1,69-70.71-72.73-75 • Mc 4,35-41

DATAS COMEMORATIVAS:
01 – Confraternização Universal
Dia Mundial da Paz
02 - Mãe da Divina Providência
06 – Dia de Reis
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08 – Dia do Fotógrafo
21 – Santa Inês
28 – Santo Tomás de Aquino
31 – São João Bosco

SANTO DO MÊS

SANTA INÊS
21 de Janeiro

A

virgem encarna a pureza absoluta, a inocência e a integridade,
valores espirituais que evocam,
em primeiro lugar, Nossa Senhora. Ao
mesmo tempo pertence intrinsecamente à imagem da virgem, a idéia de um
corpo feminino de beleza intacta, que
lembra em contrapartida o pecado, a
corrupção. Também os Romanos nutriam respeito pelas virgens, que a própria lei proibia de condenar à morte.
A valorização da pureza e da virgindade foi uma das virtudes novas
introduzidas pelo Cristianismo, como
expressão de uma concepção integral
de viver a religião. Uma das virgens e
mártires mais famosas do tempo das
perseguições, foi, sem dúvida, Santa
Inês. Seu nome consta inclusive do Canon Romano da Santa Missa. Segundo o
testemunho de Santo Ambrósio, Inês tinha apenas doze anos, quando estourou
a perseguição de Diocleciano. Com sua
família ela frequenta secretamente as
funções litúrgicas da comunidade cristã
e dali nasce seu desejo de consagrar-se
totalmente a Deus.
Sendo uma menina muito atraente,
Inês recebeu vários pedidos de casamento, inclusive do ﬁlho do prefeito de
Roma. Ela recusou dizendo-se esposa de
Cristo. Para vingar-se acusou-a de cristã
e, por isso, foi presa. No tribunal, o magistrado após tentar persuadi-la, mos-

trando-lhe os instrumentos de tortura
e ameaçando-a com a morte, pediu-lhe
que oferecesse incenso à deusa Vesta.
Inês, ﬁrme e determinada, negou-se.
Como a lei não permitia condenar
à morte uma virgem, o juiz decide que
ela seja levada para uma casa de prostituição. Desnudada, seus cabelos cobriram todo seu pequeno corpo. Atemorizados, naquele lugar de perdição,
nenhum homem ousou tocá-la. Uma
tradição de origem grega, todavia, narra que um homem mais malvado que os
demais, tentou aproximar-se da donzela e caiu fulminado. O magistrado ao
saber disso, provoca Inês: “Vou crer no
poder de teu Deus se este homem retornar à vida!” Inês, eleva os olhos ao
céu e implora por uma intervenção divina. Diante do milagre ouve-se o grito:
“Grande é o Deus dos cristãos!”
Mas quando os corações são malvados e insensíveis, sempre se encontra
um argumento que justiﬁque sua malícia. Diante do ocorrido, acusaram Inês
de magia e assim a condenaram à morte.
Com a tentativa falida de queimá-la, foi
decapitada. Foi no ano 304.
O martírio heróico de Santa Inês
levou muitos santos a celebrar seu louvores, como por exemplo, São Jerônimo,
Santo Ambrósio e o Papa Dâmaso.
Frei Jorge E. Hartmann OFM é Padre
da Ordem dos Frades Menores
Revista Canção Nova - Janeiro de 2009
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PALAVRA DA IGREJA

RECONHECIMENTO PONTIFÍCIO DA CANÇÃO NOVA:

UM NOVO INÍCIO!

O

Saúdo a Comunidade
Canção Nova em festa pelo
Reconhecimento Pontif ício.
Exprimo o apreço da Igreja
pelo ideal e empenho que
os anima de dar inspiração
cristã às linguagens do
nosso mundo e à leitura dos
acontecimentos da história.
Sobre todos invoco os dons
do Espírito Santo para
serem verdadeiros discípulos
e missionários de Cristo
Ressuscitado, fazendo jorrar
a Sua vida no meio de suas
famílias e comunidades, que
de coração abençoo.”
Mensagem do Papa Bento XVI,
por ocasião do Reconhecimento
Pontif ício da Canção Nova.
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Papa Paulo XVI escreveu uma
exortação Apostólica chamada
Evangelli Nuntiandi. A história
da Comunidade Cancão Nova se insere
num vasto panorama daquela nova estação de agregação dos ﬁéis leigos (cf. Christiﬁdeles laici, n.29) que é fruto precioso do
Concílio Vaticano II. Em uma época em
que o mundo lança vários e difíceis desaﬁos à missão da Igreja, o Espírito Santo
intervém com tempestividade suscitando carismas que estão na origem de uma
pluralidade dos Movimentos Eclesiais e
Novas Comunidades, os quais o servo de
Deus João Paulo II deﬁnia como dons do
Espírito e esperança para a Igreja e para
a humanidade inteira e nos quais Bento
XVI, ressalta as sempre novas manifestações do Espírito na vida da Igreja.
Em sua visita ao Brasil em maio de
2007, o Papa aﬁrmou: “Quando cheguei,
tinha consciência de como se expandem
as seitas, mas também vi que, neste país,
quase todos os dias, nasce uma nova comunidade religiosa, nasce um novo movimento, não somente crescem as seitas.
Cresce a Igreja com novas realidades
cheias de vitalidade (...)
É tempo propício para recordar o
nascimento da Canção Nova. Início
humilde e tímido, movido, porém, por
uma grande paixão missionária: trazer a Boa Nova até os conﬁns da Terra.
Quanta surpresa ao ver o pequeno grão
de mostarda transformar-se em uma
grande árvore. Quanta estrada lhes fez
o Senhor dos tempos de uma pequena emissora radiofônica que agora foi
substituída por um imponente centro
televisivo com sedes em vários países,
por obras sociais para os mais pobres e
marginalizados, escolas para as crianças e também tantas outras atividades.
Quem poderia imaginar? Tudo isso nasceu de um ideal: que a Palavra de Deus

fosse anunciada a todas as gente. Retornando, hoje, à fonte do carisma missionário de vocês, o acolho com renovada
gratidão e responsabilidade, porque esse
tesouro que o Senhor lhes conﬁou deve
ser protegido com grande solicitude.
Olhando para a história da sua comunidade, desejo agradecer em nome da
Igreja por tudo aquilo que vocês fazem
no serviço da sua missão no Brasil e em
outros países, pelo entusiasmo de vocês
na obra da evangelização.
A Igreja tem necessidade de vocês e
conta com vocês. Por isso, não têm que
considerar o ato de entrega do reconhecimento por parte do Pontif ício Conselho para os Leigos como um objetivo, ao
qual a chegada dá lugar a um merecido
momento de repouso. Isso marca, ao
contrário, um novo início.
O Santo Padre, sucessor de Pedro,
conta com vocês, conta com vosso zelo
missionário. Eu estou seguro do potencial que vocês sabem que pode se desenvolver muito mais, não só no Brasil, mas
até os conﬁns da Terra.
Permanecendo ﬁéis ao carisma de
vocês no pleno respeito à sua identidade
eclesial e ao seu modo apostólico, a Igreja lhes pede que desenvolvam a missão
que lhes é própria em comunhão com
o Vigário de Cristo e em plena sintonia
com os Bispos diocesanos, pastores da
Igreja local. E o entusiasmado desejo de
anunciar a Pessoa de Cristo, não deve jamais prescindir de uma atitude obediente e ﬁel à doutrina, às disciplinas e às suas
normas litúrgicas, a ﬁm de que jamais
seja lesada a sua integridade e permaneçam sempre saudavelmente, unidos à
missão universal da Igreja.
Cardeal Dom Stanislaw Rylko é presidente
do Pontifício Conselho para os leigos

AGENDA - CACHOEIRA PAULISTA

PROGRAME-SE! EVENTOS EM 2009 (1º SEMESTRE)
II Colônia de Férias
“Viva a Revolução Jesus”
data: 8, 9 e 10 de janeiro
presenças: Adriano, Lílian Maria, Pe. Bruno, DJs Rodrigo e Robson (Cristoteca)

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

Acampamento para Famílias
“Eduquem seus ﬁlhos e saibam dirigir sua própria casa”
data: 16, 17 e 18 de janeiro
presenças: Dom Alberto Taveira, Pe. Paulo Ricardo, Pe. José Augusto, Pe. Cleidimar,
Márcio Todeschini e Salette Ferreira
Acampamento de Cura e Libertação
“Ele nos liberta do mundo do mal”
data: 30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro
presenças: Frei Josué, Pe. Roger Luis, Ricardo Sá e Eliana Ribeiro
Acampamento de Carnaval
“Vida Nova em Cristo”
data: 20, 21, 22, 23 e 24 de fevereiro
presenças: Mons. Jonas Abib, todos os padres e músicos da Canção Nova
II Encontro Latino Americano de Cura e Libertação
“O sangue de Cristo tem poder”
data: 13, 14 e 15 de março
presenças: Mons. Jonas Abib, Neil Vélez, Diácono Nelsinho Corrêa e Flavinho

ABRIL

Acampamento de Semana Santa
“Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre”
data: 9, 10 e 11 de abril
presenças: Mons. Jonas Abib, todos os padres e músicos da Canção Nova
Festa da Misericórdia
data: 18 e 19 de abril
presenças: Mons. Jonas Abib, Ricardo Sá e Eliana Sá

MAIO

Hallel Canção Nova
data: 1, 2 e 3 de maio
presenças: Mons. Jonas Abib, todos os músicos da Canção Nova e convidados especiais
Acampamento de Pentecostes
“Descerá sobre nós o Espírito Santo”
data: 29, 30 e 31 de maio
presenças: Mons. Jonas Abib, Luzia Santiago, Pe. José Augusto, Pe. Roger Luis, Pe. Bruno,
Salette Ferreira, Márcio Todeschini, Ricardo Sá e Dunga

JUNHO

Corpus Christi
“Eis o cordeiro de Deus”
data: 11 de junho
presenças: Mons. Jonas Abib, todos os padres e músicos da Canção Nova
Acampamento de Oração
“Combati o bom combate”
data: 19, 20 e 21 de junho
presenças: Dom Ascona, Mons. Jonas Abib, Dunga, Laércio Oliveira e Salette Ferreira
Calendário Eventos Canção Nova 2009 sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Aprofundamentos 2009
A partir de fevereiro, estarão de volta os aprofundamentos na Canção Nova!
São encontros fechados, com temas especíﬁcos, que trazem momentos de maior intensidade na oração.
Você poderá ter seu encontro pessoal com Deus e ter uma maior intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo.
Escolha o seu e faça sua inscrição!

Informações: (12) 3186-2600 - blog.cancaonova.com/eventos
Revista Canção Nova - Janeiro de 2009
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