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Editorial

Querido leitor,
O mês de setembro é marcado por uma das estações mais belas do ano: a primavera! Tempo de recomeçar, de repensar atitudes, de ouvir o coração.
Nesta edição, convidamos você a refletir sobre a importância da Cruz de Cristo, que derramou o seu sangue por cada um de nós, nos dando a oportunidade de
recomeçar, de viver o novo!
Hoje é tempo de celebrarmos as diferenças! Mais do que nunca, precisamos
aprender a viver com a diversidade. Pensando nisso, preparamos uma matéria
especial sobre a luta das pessoas com deficiência e o trabalho da Canção Nova no
acolhimento dessas pessoas.
O mundo em que vivemos tem formado pessoas cada vez mais individualistas
e o nosso convite é que você aproveite esse tempo para agir de maneira mais humana. Como diz Monsenhor Jonas Abib em seu artigo: “Nossa vida não é estática,
mas participa do dinamismo do Espírito. Somos conduzidos pelo sopro de Deus...”
Coloque a sua vida nas mãos Dele. Ouça mais o seu coração e deixe-se agir pelo
Espírito. Assim, conseguiremos tornar o mundo um pouco mais humano!
Esperamos que cada artigo fale de maneira especial ao seu coração!
Um grande abraço,
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Palavra do fundador

Com os jovens
é mais fácil

D

om Antônio Afonso de Miranda era Bispo da Diocese de Lorena, Estado de São Paulo, em
1976. Ele havia recebido, em primeira
mão, a edição típica da exortação apostólica Evangelii Nuntiandi do Papa Paulo VI. Impressionado com o conteúdo
deste documento, ele chamou a mim,
Pe. Jonas Abib, ao seu escritório e me
disse: “Este documento é muito sério.
É preciso colocá-lo em prática”. E logo
me apontou o número 44 daquele documento: “Verifica-se que as condições do
mundo atual tornam cada vez mais urgente o ensino catequético, sob a forma
de um catecumenato, para numerosos
jovens e adultos que, tocados pela graça, descobrem pouco a pouco o rosto de
Cristo e experimentam a necessidade
de a Ele se entregar” (EN 44).
Apontando-me este trecho, Dom
Antônio acrescentou: “Os batizados não
são evangelizados. Como você trabalha
com jovens, comece com eles porque
com os jovens é mais fácil”. O envio do
Bispo Diocesano resultou num trabalho

intenso que na época se chamou de “Catecumenato”. Aqueles jovens receberam
uma sólida formação na doutrina da
Igreja e na vivência do Evangelho. Após
dois anos de “Catecumenato”, aqueles
jovens estavam preparados para um
passo à frente. Eu, então, lhes lancei um
desafio: “Quem está disposto a deixar
sua casa para vir e viver em comunidade, para realizar comigo este tipo de trabalho, que estou fazendo com vocês?”
No dia 2 de fevereiro de 1978, um grupo
começava a viver em Comunidade.

Somos conduzidos
pelo sopro de Deus,
estamos na Canção Nova
porque Ele nos escolheu
primeiro.
Olhando para a história constato: aí
estava o chamado e o envio da Canção
Nova. As palavras de Dom Antônio foram as palavras fundantes: “Os batizados
não são evangelizados. Comece com os
jovens porque
com os jovens é
mais fácil”. Hoje
percebo que a
Canção Nova
nasceu daquele
chamado e tem
como responsabilidade cuidar
dos jovens. Este
chamado tem
sua origem no
carisma do meu

Pai Dom Bosco que dedicou sua vida em
favor dos jovens.
Acredito que a Canção Nova não
nasceu de um projeto humano, mas sim
de uma iniciativa de Deus. Os próprios
fatos nos levam a acreditar assim. Não
houve um projeto anterior que nos precedeu e determinou nossa maneira de
vida e atividade. Pelo contrário, começamos a viver juntos com a perspectiva de
nos consagrar a Deus e nos empenhar no
seu serviço. Hoje conhecemos este plano
no ponto em que ele está. Sabemos que
há muito ainda por descobrir. Queremos
estar atentos e continuar colhendo. Isso
dá à nossa vida sabor e entusiasmo.
Nossa vida não é estática, mas participa do dinamismo do Espírito. Somos conduzidos pelo sopro de Deus,
estamos na Canção Nova porque Ele
nos escolheu primeiro. O que fizemos
foi corresponder à sua escolha. Outros
virão, um após o outro, porque Deus
já os escolheu e os destinou para compor esta “Companhia de Pesca” que é a
Canção Nova. Assumimos com alegria
e gratidão a nossa escolha. Acolhemos
com respeito e responsabilidade a escolha dos que estão por vir. Esta missão
é nossa. Esta missão é de todo cristão,
portanto é sua também. Obrigado por
fazer parte desta “Companhia de Pesca”!

Monsenhor Jonas Abib é Fundador
da Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Setembro de 2009
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“A certeza que fica em mim, é que não
apenas construamos na Canção Nova,
em Cachoeira Paulista, a Igreja do Pai
das Misericórdias mas, que ela seja um
templo acolhedor, cujas dimensões
mostrem a ilimitada vontade do coração
de Jesus de receber uma multidão de
filhos de seu Pai...”

Abril de 2002

Construa este sonho junto com a gente!
Envie sua doação em ouro e seu
testemhunho 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

BRASIL
BANCO DO
Ag.: 3358-8
Conta: 3689-7

Banco Real
Ag.: 0617
Conta: 0004315

Banese
Ag.: 028
Conta: 101368-6
Tipo: 03
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Bradesco
Ag.: 3373-1
Conta: 215-1

BRB - Banco
de brasília
Conta: 204007584-9
caixa
Ag.: 2003
Conta: 339-1
Tipo: 003

HSBC
Ag.: 1378
0
Conta: 067637

nossas contas bancárias

Santander
Ag.: 0164
Conta: 13-000147-3

Nossa Caixa
Ag.: 0083-3
Conta: 04-000330-7

Itaú
Ag.: 0247
Conta: 31453-7

Unibanco
Ag.: 0057
Conta: 111363-8

Palavra em Destaque

PRIMAVERA,
TEMPO DE OUVIR
O CORAÇÃO!

N

este mês de setembro entramos
na primavera, estação do ano
que marca na história da Canção
Nova, um tempo de graças especiais. No
dia quatorze comemoramos o dia da Exaltação da Santa Cruz.
Veio-me à lembrança algumas palavras do Frei Raniero Cantalamessa,
pregador do Papa, quando ao falar da
vida de Jesus, ele faz referência de forma especial às mulheres: “Junto da cruz
de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua
mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria
de Magdala” (Jo 19, 25).
Dessa vez não falemos de Maria, sua
Mãe. A sua presença no Calvário não requer explicações. Era “sua mãe” e isto explica tudo; as mães não abandonam um
filho, embora tenha sido condenado à
morte. Mas por que estavam ali as outras
mulheres? Quem e quantas eram?
Os evangelhos fazem referência ao
nome de algumas delas: Maria de Magdala, Maria mãe de Tiago o menor e de José,
Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, uma
certa Joana e uma tal Susana (Lc 8, 3). Elas
seguiram Jesus desde a Galiléia; ficaram
ao seu lado, chorando, durante a viagem
ao Calvário (Lc 23, 27-28), no Gólgota
ficaram a observar “de longe”, a distância
mínima permitida e depois o acompanharam, tristemente, ao sepulcro, com José de
Arimatéia (Lc 23, 55).
Chamamo-las, “as piedosas mulheres”, mas elas são muito mais do que “piedosas mulheres”, são “Mães-Coragem!”
Desafiaram o perigo que existia em mostrar-se tão abertamente em favor de um
condenado à morte. Estas mulheres são
as únicas que não se escandalizaram por
Ele na cruz.

Devemos nos perguntar o porquê deste fato: por que as mulheres resistiram ao
escândalo da cruz?
Por que permaneceram próximas
quando tudo parecia acabado e também
os seus discípulos mais íntimos o tinham
abandonado e já estavam organizando o
regresso à casa?
Jesus deu antecipadamente esta resposta, quando ao responder a Simão, disse sobre a pecadora que lhe tinha lavado
e beijado os pés: “Muito amou!” (Lc 7,
47). As mulheres seguiram Jesus por Ele
mesmo, por gratidão ao bem que dEle receberam. Seguiam-no, está escrito, “para
o servir” (Lc 8, 3; Mt 27, 55); eram as únicas, depois de Maria, a Mãe, a ter assimilado o espírito do evangelho. Tinham
seguido as razões do coração e estas não
as tinham enganado.
Neste ponto, a sua presença ao lado
do Crucificado e do Ressuscitado possui um ensinamento vital para nós hoje.
A nossa civilização, dominada pela técnica, precisa de um coração para que o
homem possa sobreviver nela, sem se
desumanizar inteiramente. Devemos
dar mais espaço às “razões do coração”,
se quisermos evitar que, enquanto se superaquece fisicamente, o nosso planeta
recaia espiritualmente numa era glacial.
A grande crise de fé no mundo de hoje
deve-se ao fato de que não se ouvem as
razões do coração, mas somente aquelas
contorcidas da mente.
Não é dif ícil entender porque somos
tão ansiosos para aumentar os nossos conhecimentos e tão pouco para aumentar
a nossa capacidade de amar: o conhecimento traduz-se automaticamente em
poder, o amor em serviço.

Uma das modernas idolatrias é a do
“QI”, “coeficiente de inteligência”. Foram
aperfeiçoados numerosos métodos para
a sua medição. Mas quem se preocupa
em medir também o “coeficiente de coração”? Hoje, é preciso finalmente abrir-se
para a humanidade, uma era da mulher:
uma era do coração, da compaixão.
A experiência quotidiana demonstra
que a mulher pode “elevar-nos”, mas pode
também fazer-nos precipitar. Ela precisa
ser salva por Cristo, mas certamente, uma
vez redimida por Ele e “libertada”, no plano humano, de antigas submissões, ela
contribui para salvar a nossa sociedade de
males arraigados que a ameaçam: violência, vontade de poder, aridez espiritual,
desprezo da vida...
Como devemos ser gratos às “mulheres piedosas”! Ao longo da viagem ao
Calvário, o seu soluçar foi o único som
amigo que alcançou os ouvidos do Salvador; enquanto ele estava na cruz, os seus
“olhares” foram os únicos a pousar sobre
Ele com amor e compaixão.
À primeira “piedosa mulher” e modelo incomparável, à mãe de Jesus, repitamos uma antiga oração da Igreja:“Santa
Maria, socorrei os pobres, sustentai os
débeis, confortai os fracos: rogai pelo
povo, intercedei pelo clero e por todas as
mulheres”.
Juntamente com todas as mulheres de
boa vontade, vós sois a esperança de um
mundo mais humano.

Luzia Santiago é Co-fundadora da
Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Setembro de 2009
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Pelo sangue
da sua cruz

P
Ó Mãe das Dores. Rainha dos mártires,
que tanto chorastes vosso Filho, morto
para me salvar, alcançai-me uma
verdadeira contrição dos meus pecados e
uma sincera mudança de vida.

E, como é possível que, neste momento,
a palavra e a voz me faltem para
pronunciar o vosso nome e o de Jesus,
rogo-vos, desde já, a vós e a vosso divino
Filho, que me socorrais nessa hora
extrema e assim direi: Jesus e Maria
entrego-Vos a minha alma.
Amém.

FAÇA ESSA ORAÇÃO CHEGAR A QUEM PRECISA - RECORTE AQUI

Mãe pela dor que experimentastes
quando vosso divino Filho, no meio de
tantos tormentos, inclinando a cabeça
expirou à vossa vista sobre a cruz, eu vos
suplico que me alcanceis uma boa morte.
Por piedade, ó advogada dos pecadores,
não deixeis de amparar a minha alma
na aflição e no combate da terrível
passagem desta vida a eternidade.

or Ele, todos nós, sem esperança e sem Deus no mundo, temos
sido trazidos para perto pelo sangue da sua cruz. Fora da cruz de Jesus
não tem esperança nenhuma e qualquer
deus que a humanidade adore, fora da
cruz será um falso deus, criado à imagem e semelhança do homem.
Portanto, um deus impotente, um
não-deus. Foi a cruz de Jesus Cristo que
operou essa novidade. Assim, o homem
conhece a Deus e a esperança se abre
para ele.
Ao mesmo tempo, a cruz é a única que pode matar a inimizade constitutiva do mundo e da humanidade.
Inimizade, ódio, ira, guerra. Tudo se
estraçalha diante da cruz que mata a
inimizade. “Por meio da cruz, Deus
matou a inimizade” (Ef.2). Dessa maneira a cruz abre o horizonte para
uma humanidade reconciliada, onde a
paz não é uma palavra de cinza, mas
realidade que se identifica com o próprio Cristo (Ef 2,14). Precisamente na
sua humanidade, “pelo sangue da sua
cruz” (Col 1,20).
Do sangue derramado surge a nova
humanidade, a única humanidade. O
resto não é humanidade. É perversidade,
deformação, monstro sem pais, sem esperança e sem Deus.
E não existe outra humanidade ou
outro humanismo no qual possamos
acreditar ou confiar, nem imaginar reconciliado, porque o próprio Jesus “fez
dos diversos e dos inimigos um só... a fim
de criar em si mesmo um só HOMEM
NOVO” (Ef 2, 14-15). Esta humanidade,
portanto, é uma só simplesmente por-

que Jesus é um só HOMEM NOVO pelo
sangue da sua cruz.
E assim se confirma e se proclama
uma e mil vezes que Cristo crucificado é
a sabedoria e a força de Deus para a humanidade. A única! E não tem outra humanidade possível senão a que nasce do
sangue da cruz. Esse sangue que estabelece o novo, a origem de todas as coisas,
recriação absoluta, exclusiva e única do
homem e do cosmos. Amém!
Dom José Luis Azcona
é Arcebispo da Prelazia do Marajó/PA

Administração

CN Chama:
A Palavra de deus
no seu celular

M

eus queridos irmãos, evangelizar a todas as criaturas é
dever de cada cristão. Para
isso, a Canção Nova foi agraciada por
duas missões muito importantes: os encontros em todo o Brasil e os meios de
comunicação que, hoje, atingem quase
todo globo terrestre.
Existe um ditado que diz: “Cobra que
fica parada não engole sapo”. Evangelizar
pelos meios de comunicação é muito desafiador, pois sempre aparece algo novo para
se comunicar. Portanto, a Canção Nova
apresenta a você o seu mais recente meio
de evangelização: CN Chama. É a Palavra de Deus no seu telefone celular. Todo
o conteúdo de evangelização da Canção
Nova formatado para o telefone. É, portanto, mais um meio de evangelizar e também
de levar a Palavra aos seus amigos que necessitam de Deus. Que maravilha!
Para você ter uma idéia, no Brasil já
são quase 160 milhões de celulares. O diferencial do chip da CN Chama está no

conteúdo: Músicas, Palestras, Pedidos de
Oração, Salmos, Vídeos, Imagens, Fotografias das casas de missão, Peregrinações,
Canal de Voz e muitos outros benefícios.
Tenha a Canção Nova no seu bolso!
É muito simples: Troque o seu chip pelo
da CN Chama, que é um chip de celular
com um plano pré-pago de uma grande
operadora. Faça e receba suas chamadas
normalmente e também tenha um menu
personalizado pela Canção Nova para
receber todo o seu conteúdo.
O chip da CN Chama poderá ser
adquirido pelo Porta a Porta, nas lojas da
Canção Nova, no Call Center CN Chama
pelo número: (11) 3556-5222 ou no site:
www.cnchama.com.br
Confira alguns dos conteúdos do chip
da CN Chama:
Destaques: Palestras, Hosana Brasil, PHN, Padre Fábio de Melo, Mensagens do dia, Pedidos de Oração, Trechos da Bíblia, Entrevistas, Músicas
de diversos cantores da Canção Nova,

Trechos de Programas da TV e da Rádio
entre outros.
Som e Imagem: Área para você personalizar o seu celular com som e imagem da Canção Nova.
Colaboro: Área para você efetuar uma
doação para a Canção Nova utilizando uma
conta bancária pré-cadastrada. Este serviço
estará disponível em breve! Aguarde!
Portal de voz: Acesso direto ao portal de voz da Canção Nova em um clique.
Com ele você escutará as novidades do dia
da Canção Nova e poderá bater um papo
com diversas pessoas ao mesmo tempo.
Interatividade: Participações nos
programas ao vivo da televisão.
Notícias: Jornalismo, notícias da
Canção Nova e do mundo católico.
Informações Canção Nova: Contato com as informações da Canção Nova,
das Missões e Eventos.
É mais um desafio que a Canção
Nova enfrenta, mas com muita alegria,
pois a partir deste mês, onde hover um
chip da CN Chama, haverá todo um universo de evangelização da Canção Nova
bem na palma da sua mão.
Adquira pra você, mas também presenteie alguém!
Como podem ver, a Canção Nova
não para. Ontem, hoje e sempre ela busca meios de levar Jesus a todas as criaturas, formando homens novos para um
mundo novo.
Deus abençoe!

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

O Clube da Evangelização quer agradecer a VOCÊS, Sócios Evangelizadores, por sua fidelidade
e comprometimento.
Queremos presenteá-los com cinco pacotes de viagem para a Terra Santa para que vivam uma
experiência única na terra que Jesus se fez homem!
VOCÊ JÁ PENSOU EM GANHAR ESSE PRESENTÃO E SER O REPRESENTANTE DA SUA
REGIÃO NESSE ENCONTRO COM JESUS?
Então, preencha corretamente a ficha abaixo e envie para nós!

“Clube da Evangelização e você, juntos na Terra Santa!”
Caixa Postal 34, Cep. 12.630-000 - Cachoeira Paulista - SP

Atenção: Leia o regulamento na página 09 e conheça os detalhes da ação!

Ficha de Inscrição
Nome Completo 									

RG

Endereço

nº

				

Bairro

						

Cidade
Tels.: Residencial

				
(somente números)

Comercial

		

(somente números)

E-mail 									
Quem promove o bem e evangeliza junto com VOCÊ?
( ) Clube da Evangelização

08

Revista Canção Nova - Setembro de 2009

( ) Outros

CEP
Estado
Celular
Cód. de Sócio

(somente números)

(somente números)

AÇÃO ENTRE AMIGOS: “Clube da Evangelização e VOCÊ, juntos na Terra Santa!
1. Como participar
1.1. A presente ação entre amigos consiste em uma
enquete, em que 05 sócios (1 de cada região do
país) serão sorteados. Será desenvolvida no período
de 21/08/2008 a 25/09/2008 e será destinada a
todos os Sócios Evangelizadores da Canção Nova
que contribuíram, no mínimo, seis vezes nos últimos
doze meses ou fizeram três contribuições mensais
em 2009, residentes e domiciliados em território
nacional.
1.2. Para participar, o sócio terá que recortar a ficha
encartada na Revista Canção Nova estampada na
página explicativa da ação, encontrada no interior
da edição de setembro de 2009 da Revista Canção
Nova. O participante deverá informar seus dados
pessoais completos (nome, endereço, RG, telefone,
e-mail e código de sócio) e
Quem promove o bem e evangeliza junto com VOCÊ?
( ) Clube da Evangelização ( ) Outros
1.3. A ficha de inscrição para participação contida
na página promocional, não poderá ser reproduzida
ou impressa pela Internet. Deverá ser usada em sua
via original publicada na revista Canção Nova de
setembro. Apenas serão aceitas as fichas em suas
vias originais.
1.4. A ficha de inscrição, devidamente preenchida,
deverá ser enviada, através de carta para “Clube da
Evangelização e VOCÊ juntos na Terra Santa”, Caixa
Postal 34, CEP. 12.630-000, Cachoeira Paulista –
SP até a data limite de 25/09/2009, valendo a data
de recebimento. As cartas que forem recebidas após
o dia 25/09/2009 serão automaticamente excluídas.
1.5. Não poderão participar da presente ação,
ficando expressamente excluídos do certame os
prepostos com função de gestão, missionários
da Comunidade Canção Nova, funcionários e
terceirizados da Fundação João Paulo II, ficando
sob total responsabilidade da empresa promotora a
verificação e identificação dos contemplados no ato
da apuração.
2. Apuração
2.1. A apuração será realizada no dia 02 de Outubro
de 2009, com início às 14 horas, no programa
“Juntos Somos Mais” transmitido pela TV Canção
Nova e Portal Canção Nova, com livre acesso aos
interessados.
2.2. Para a apuração, as cartas recebidas serão
reunidas e separadas dentre as cinco urnas
discriminadas pelas regiões do Brasil: Norte,
Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste, levando em
consideração o endereço do Sócio Evangelizador.
No momento da apuração as cartas serão,

misturadas e apanhadas, aleatoriamente, uma carta
de cada urna ou tantas quantas forem necessárias,
até que sejam selecionadas apenas 05 (cinco)
delas, que atendam às exigências e recomendações
contidas neste Regulamento, cujos titulares farão jus
a 01 Pacote de Viagem à Terra Santa, cada um.
2.3. No momento da apuração, o nome sorteado
será verificado no sistema quanto à sua situação
cadastral com o objetivo de validar o sorteio.
Caso o participante não se enquadre nos critérios
estabelecidos nesse regulamento, um novo sorteio
será realizado para a região em questão.
2.4. Serão desclassificadas as cartas que não
contiverem a ficha de inscrição devidamente
preenchida com as informações completas, a
resposta correta à pergunta ou que não permitirem
a identificação do participante.
2.5. Os contemplados serão anunciados no ato
da apuração no “Especial Juntos Somos Mais”,
comunicados através de telefonema e terão seus
nomes divulgados, a partir da data de apuração,
no site da Canção Nova www.cancaonova.com e
clube.cancaonova.com
3. Premiação
3.1. Cinco pacotes de viagem à Terra Santa no valor
de R$ 5.932,90 (cinco mil, novecentos e trinta e
dois reais e noventa centavos), cada um, mais a taxa
de adesão de R$ 90,00 (noventa reais) para cada
pacote. Valor total dos prêmios: R$ 29.664,00 (vinte
e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais).
3.2. O pacote de viagem inclui: Hospedagem em
hotéis de categoria turística, em quartos duplos ou
triplos com banheiro privativo; Pensão completa
(café da manhã, almoço e jantar); Bilhetes aéreos
internacionais; Direito a levar 1 mala de até 20 Kg
e uma bagagem de mão; Seguro Saúde e Seguro
Bagagem e Taxas de embarque. Não estarão
inclusos no pacote de premiação: refeições especiais
e/ou extras, despesas de frigobar, compras,
telefonemas locais e internacionais, lavanderia,
taxas de serviços do hotel referente a tais despesas,
táxis, bebidas alcoólicas, ingressos para as visitas não
especificamente mencionadas e/ou programadas,
pagamento por excesso de bagagem, multas por
emissão de novos bilhetes aéreos ou despesas não
previstas neste Regulamento.
3.3. O embarque com destino à Terra Santa se
fará no aeroporto de São Paulo (Guarulhos) no dia
10/11/2009 e a viagem terá duração de 7 dias com
retorno marcado para o dia 17/11/2009.
3.4. A empresa promotora custeará o deslocamento
do contemplado, da capital do seu estado até a

cidade de São Paulo, onde ocorrerá o embarque
para a Terra Santa, ficando a exclusivo critério da
mesma, a indicação do meio de transporte a ser
utilizado com essa finalidade. Estes deslocamentos
e as respectivas despesas não fazem parte da
premiação, sendo consideradas apenas para o
completo usufruto do prêmio.
4. Exibição e entrega dos prêmios
4.1. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de
apuração, a Canção Nova enviará ao contemplado
uma correspondência registrada, com aviso de
recebimento, e com força de compromisso
irretratável e irrevogável, onde ficará consignado o
seu direito ao prêmio e todas as instruções para que
venha a usufruir do mesmo.
5. Divulgação da Promoção
5.1. A exclusivo critério da empresa promotora serão
utilizados os seguintes veículos e/ou mecanismos de
divulgação: Anúncios na revista Canção Nova, site
www.cancaonova.com, e-mail marketing, televisão
e rádio.
5.2. Os contemplados comprometem-se a ceder
seus nomes, imagens, bem como “som de voz”
à empresa promotora, de forma integralmente
gratuita, com vistas à divulgação do resultado deste
evento promocional, bem como com relação a
quaisquer filmagens, fotografias e gravações, as quais
tenham por objetivo o reforço da respectiva mídia
publicitária da citada campanha promocional.
6. Disposições Gerais
6.1. Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ser
trocado por qualquer outro de igual valor, ou ter
seu valor correspondente convertido em moeda
corrente, ou ser transferido para terceiros.
6.2. A Fundação João Paulo II não se responsabilizará
pela obtenção de passaportes, vistos de
permanência ou quaisquer outras providências que
sejam requeridas pelas autoridades competentes aos
contemplados, pelo custeio de quaisquer despesas
decorrentes de sua respectiva obtenção, por atrasos
que impossibilitem embarques, problemas com
excesso de bagagem, ressarcimento por danos físicos
ou patrimoniais, ocorrências policiais, exigências ou
determinações por parte de autoridades, acidentes
ou quaisquer outros sinistros que possam vir a
ocorrer com o contemplado e/ou terceiros durante
o usufruto do prêmio.
6.3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas com a
execução deste evento serão julgados pela Fundação
João Paulo II.

Atenção: A data limite de recebimento das cartas na Canção Nova é dia 25/09/2009.
As cartas recebidas após essa data não serão válidas. Por isso, não perca tempo! Participe já!
Revista Canção Nova - Setembro de 2009
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um Livro Canção Nova
que Reúne Reflexões
de Monsenhor Jonas Abib

Temas atuais que levarão você a viver
um encontro com Deus.

Testemunho
Falar de transformação para mim
é lembrar um tempo que não foi bom
em minha vida, mas contemplar hoje a
vitória de Deus.
Sempre gostei muito de ouvir música,
estar rodeada de pessoas.
Desta forma, nos programas noturnos
conheci muitas baladas, barzinhos,
bebidas e relacionamentos provisórios
pensando estar curtindo a vida. Numa
dessas muitas noites conheci a droga
buscando preencher um vazio que
sentia em mim, o que usei uma única
vez, graças a Deus.
Chegando em casa depois de um
longo fim de semana, que nem me
recordo o que fiz, estava totalmente
tomada pela cocaína. Ao me deitar,
deitei sobre o controle da TV, ela ligou
e sintonizou a Canção Nova. Ouvi uma
pregação do Dunga onde ele descrevia
o que eu havia vivido naquele fim de
semana dizendo: “Deus não te criou
para isso. Ele tem um plano de amor

para a sua vida. Ele não te criou para a
lama!”. Ali rezei com ele, chorei, fiquei
totalmente lúcida e experenciei algo
muito diferente, que preenchia meu
interior. Começava naquela noite a
galgar o plano de Deus para mim.
Com tudo isso percebi que realmente
trazemos este tesouro, do plano de
Deus, em vasos de barro, para que
todos reconheçam que este poder
extraordinário vem de Deus e não de
nós, como ensina São Paulo (2Cor 4,7).
Depois de um caminho percorrido,
hoje sou consagrada a Deus na
Comunidade Canção Nova há três
anos. Nela, Deus me ensina dia a dia
a ouvir, mas com a minha vida cantar
uma música, uma Canção Nova para
o mundo.
Hoje, não somente cercada por
pessoas, mas por Amigos-Irmãos eu só
posso dizer:
Ser Canção Nova é Bom Demais!

Patrícia Silva - Missionária
10
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O noivado E a igreja

O

noivado é um belo tempo que
antecede o casamento; é quando o casal já decidiu que vai se
casar, e estão na preparação imediata
para o matrimônio. É o tempo em que
tudo deve ser dialogado, tudo deve ser
revelado, o mistério insondável que é
cada um deve ser revelado ao outro, para
que este não se case com um “desconhecido”. Infelizmente muitos casais se casam sem se conhecer; alguns colocam
máscaras durante o namoro e noivado, e
depois se estranham quando casados,
achando que o outro mudou muito. Não
mudou, é o mesmo, mas apenas não era
conhecido pelo cônjuge.
Só se deve ficar noivo quando se decidiu que vão se casar; não há mais dúvida;
se amam de verdade, se conhecem, sabem os defeitos e as qualidades recíprocas e estão dispostos a viver juntos para
sempre, unidos no amor de Deus, prontos para “fazer o outro crescer a cada dia”,
amando-o, perdoando-o, compreendendo-o; e dispostos a “acolher os filhos que
Deus lhes enviar”, educando-os na fé do
Cristo e da Igreja. O casamento é para
sempre; até que a morte os separe; precisam estar convictos do juramento que
vão em breve fazer no Altar de Deus: “Eu
te recebo como meu marido (mulher) e
te prometo ser-lhe fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amandote e respeitando-te TODOS OS DIAS de
minha vida. Estão preparados?
Não se pode casar “no escuro”; e não

se pode enganar-se, fingindo que não vê
os problemas que estão pela frente. Se
o casal não tem convicção de que estão
preparados e maduros para o casamento,
então, talvez seja melhor adiar o noivado. E devem saber os jovens cristãos, que
o noivado não é ainda uma autorização
para a vida sexual. Ela só deve começar
depois do casamento, pois eles ainda não
se pertencem mutuamente. São Paulo
disse: “O marido cumpra o seu dever
para com a sua esposa e da mesma forma
também a esposa o cumpra para com o
marido. A mulher não pode dispor de
seu corpo: ele pertence ao seu marido.
E da mesma forma o marido não pode
dispor do seu corpo: ele pertence à sua
esposa” (1Cor 7, 3-4). O Apóstolo não
fala em namorados e noivos, mas marido
e mulher. E o Catecismo da Igreja ensina: “2350 – Os noivos são convidados a
viver a castidade na continência. Nessa
provação eles verão uma descoberta do
respeito mútuo, uma aprendizagem da
fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Reservarão
para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor
conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a
crescer na caridade”. Assim, vivendo o
noivado como Deus quer e a Igreja ensina,
serão felizes.
Prof. Felipe Aquino é escritor
e apresentador na TV Canção Nova
Revista Canção Nova - Setembro de 2009
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liturgia

setembro 2009

1 – Ter – 1Ts 5,1-6.9-11 • Sl 26 • Lc 4,31-37
2 – Qua – Cl 1,1-8 • Sl 51 • Lc 4,38-44
3 – Qui – Cl 1,9-14 • SL 97 • Lc 5,1-11
4 – Sex – Cl 1,15-20 • Sl 99 • Lc 5,33-39
5 – Sáb – Cl 1,21-23 • Sl 53 • Lc 6,1-5
6 – Dom – Is 35,4-7a • Sl 145 • Tg 2,1-5 • Mc 7,31-37
7 – Seg – Cl 1,24-2,3 • Sl 61 • Lc 6,6-11
8 – Ter – Mq 5,1-4a • Sl 70 • Mt 1,1-16.18-23
9 – Qua – Cl 3,1-11 • Sl 144 • Lc 6,20-26
10 – Qui – Cl 3,12-17 • Sl 150 • Lc 6,27-38
11 – Sex – 1Tm 1,1-2.12-14 • Sl 15 • Lc 6,39-42
12 – Sáb – 1Tm 1,15-17 • Sl 112 • Lc 6,43-49
13 – Dom – Is 50,5-9a • Sl 114 • Tg 2,14-18 • Mc 8,27-35
14 – Seg – Nm 21,4b-9 • Sl 77 • Fl 2,6-11 • Jo 3,13-17
15 – Ter – Hb 5,7-9 • Sl 30 • Jo 19,25-27
16 – Qua – 1Tm 3,14-16 • Sl 110 • Lc 7,31-35
17 – Qui – 1Tm 4,12-16 • Sl 110 • Lc 7,36-50
18 – Sex – 1Tm 6,2c-12 • Sl 48 • Lc 8,1-3
19 – Sáb – 1Tm 6,13-16 • Sl 99 • Lc 8,4-15
20 - Dom – Sb 2,12. 17-20 • Sl 53 • Tg 3,16-4,3 • Mc 9,30-37
21 – Seg – Ef 4,1-7.11-13 • Sl 18 • Mt 9,9-13
22 – Ter – Es 6,7-8.12b.14-20 • Sl 121 • Lc 8,19-21
23 – Qua – Es 9,5-9 • Sl (Tb 13,2.3-4.5.8(R.2b)) • Lc 9,1-6
24 – Qui – Ag 1,1-8 • Sl 149 • Lc 9,7-9
25 – Sex – Ag 1,15b-2, 9 • Sl 42 • Lc 9,18-22
26 – Sáb – Zc 2,5-9.14-15a • Sl (Jr 31,10. 11-12ab.13(R.10d)) • Lc 9,43b-45
27 – Dom – Nm 11,25-29 • Sl 18 • Tg 5,1-6 • Mc 9,38-43.45.47-48
28 – Seg – Zc 8,1-8 • Sl 101 • Lc 9,46-50
29 – Ter – Dn 7,9-10.13-14 • Sl 137 • Jo 1,47-51
30 – Qua – Ne 2,1-8 • Sl 136 • Lc 9,57-62

BRASILIA-DF

SCRS Quadra 502 BL B Loja 39-B Asa Sul s/n
(61) 3252-7050
davibrasilia@cancaonova.com

BELO HORIZONTE-MG

R. Izabel Bueno, 400 Sala A
(31) 3491-2894
davibh@cancaonova.com

CACHOEIRA PAULISTA-SP
Av. João Paulo II, s/n

(12) 3186-2079

shopping@cancaonova.com

CAMPINAS-SP

R. Barão Geraldo de
Rezende, 220
(19) 3844-8500 / 3874-3742
FORTALEZA-CE

R. General Tertuliano Potiguara, 452
(85) 3391-4066
davifortaleza@cancaonova.com

LORENA-SP

R. José Machado Coelho de Castro, 272
(12) 3157-1910
davilorena@cancaonova.com

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

R. Sebastião Humel, 324
(12) 3923-7000 Livraria: (12) 3153-3003
davisjc@cancaonova.com

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

R. Quinze de novembro, 3131
(17) 3234-4548
admriopreto@cancaonova.com

Datas comemorativas
08 - Natividade de Nossa Senhora
14 - Exaltação da Santa Cruz
15 - Nossa Senhora das Dores
21 - Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências
22 - Dia da Juventude do Brasil
23 - Início da primavera
27 - Dia da Bíblia
29 - São Miguel, São Gabriel e São Rafael
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SÃO PAULO-SP

R. São Bento, 43
(11) 3101-8170

davisp@cancaonova.com

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

Av. Regis Pacheco, 534
(77) 3424-9555

daviconquista@cancaonova.com

Para mais informações ligue:
(12) 3186-2600
ou acesse:
http://blog.cancaonova/produtos

santo do mês

SANTO André
Kim
20 de setembro

H

á 25 anos, João Paulo II canonizou, em Seul, Santo André Kim
e seus 102 companheiros mártires da Coréia. A Igreja coreana é, talvez,
o único caso no mundo católico, de ter
sido fundada por iniciativa de apóstolos
leigos. Foi no início do séc. XVII que alguns leigos, por meio do livro do padre
Mateus Ricci, “A verdadeira doutrina de
Deus”, tomaram conhecimento da fé cristã. A comunidade cristã foi sustentada só
por leigos até 1831, quando chegaram, de
forma clandestina, os primeiros missionários, vindos da França.
A perseguição cruenta aos cristãos já
havia sido iniciada em 1785 e continuou
com intervalos, até 1822, deixando um
saldo de mais de dez mil mártires. Uma
verdadeira carnificina. Foram canonizados apenas 103 mártires por existirem
testemunhas e notícias documentadas.
André nasceu em 1821, numa família da nobreza coreana, profundamente
cristã. Seu pai, por causa das perseguições, havia transformado a própria casa
numa “igreja doméstica”, como o faziam
os primeiros cristãos. Ali, reuniam-se
para rezar, conhecer o Evangelho e receber os sacramentos. Tudo ia bem até
ele ser denunciado e morto, aos 44 anos
de idade, por não renegar a fé em Cristo.
André tinha 15 anos e sobreviveu com os
familiares, graças à ajuda dos missionários franceses, que os enviaram à China.
Em Macau, então colônia portuguesa na
China, André preparou-se para o sacerdócio. Depois, voltou para trabalhar no
meio de sua gente, mas acabou descoberto e preso. Como era nobre, foi pessoalmente interrogado pelo rei, com o intui-

to de fazê-lo renegar a fé e de denunciar
seus companheiros. Como não o fez, foi
torturado e decapitado, aos 25 anos de
idade. No mesmo período foram martirizados 102 homens, mulheres, idosos,
jovens, crianças; ricos e pobres. Na sua
grande maioria eram leigos.
Conservam-se diversos testemunhos
dos processos aos mártires, que demonstram admirável fidelidade a Cristo. Teresa Kwon, por exemplo, respondeu ao juiz
que queria que ela renegasse a fé: “Dado
que o Senhor do céu é o Pai de toda a
humanidade e de toda a criação, como
podeis pedir-me para o trair? Se neste
mundo aquele que trair o pai ou a mãe
não é perdoado, com maior razão, não
posso nunca trair aquele que é o Pai de
todos nós!”
Ágata Ti, de 17 anos, quando deram a
ela e ao seu irmão mais novo a falsa notícia de que seus pais tinham renegado a fé,
respondeu: “Se meus pais traíram ou não,
é coisa deles. No que nos diz respeito, não
podemos trair o Senhor do céu que sempre servimos.”
Tertuliano, por volta do ano 200, escreveu: “O sangue dos mártires é semente
de novos cristãos.” Foi isso que ocorreu
na Coréia com o exemplo admirável da
evangelização dos leigos e da graça de
Deus. Aliás, também para nós, ainda hoje,
é importante sublinhar que a primeira e
insubstituível força de evangelização é o
nosso testemunho de vida. Este fala muito
mais forte que belas palavras e leva as pessoas para Jesus.
Frei Jorge E. Hartmann OFM é Padre
da Ordem dos Frades Menores
Revista Canção Nova - Setembro de 2009
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Atualidade

A LUTA das pessoas
COM DEFICIÊNCIA

A

o longo da história, as pessoas
com deficiência têm sido vistas
e tratadas de diferentes maneiras em comparação com as pessoas sem
deficiência. Na Antiguidade, o abandono era uma prática comum, bem como
a eliminação, visto que as pessoas com
deficiência eram consideradas como inferiores, merecedoras de pena, sofrendo
ainda todo tipo de preconceitos, idéias
estas, que ultrapassaram os séculos e
chegaram até os nossos dias.
O Dia Nacional de Luta das Pessoas
com Deficiência foi instituído em 1982
através de um Encontro Nacional de
entidades de defesa. A oficialização, porém, se dá pela Lei 11.33 de 14 de julho
de 2005, pelo Vice Presidente da República, devendo o mesmo ser celebrado
no dia 21 de setembro como uma representação do nascimento das reivindicações por direitos e cidadania.
A pessoa com deficiência deixa de
ser um objeto de assistência e reabilitação para ser um sujeito que tem direitos
e deveres, pode desenvolver uma vida
independente, desloca-se para qualquer
lugar livremente porque as sociedades
eliminaram os obstáculos e fizeram
construções com critérios de acessibilidade, participa nas atividades de sua
comunidade e de seu país, pode votar
ou ser votado para postos eletivos, tem
acesso à educação inclusiva, à saúde,
ao emprego, ao lazer, à recreação e ao
esporte etc. Ou seja, ela pode desenvolver sua vida, em igualdade de condições
com as pessoas que não têm deficiência
como garante a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas
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NO MUNDO
Hoje, existem

500 milhões de deficientes, segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas).
80% vivem em países em desenvolvimento.
NO BRASIL

14,5% da população brasileira tem algum tipo de deficiência.
Com cerca de 26,5 milhões de trabalhadores formais, o Brasil tem apenas

550 mil portadores de deficiência trabalhando com carteira assinada.
*fonte: IBGE/MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

com Deficiência (Convenção da Guatemala, OEA, 1999).
Providencialmente, neste mesmo
período (02/05/1999), a Canção Nova
abriu suas portas e todo o seu Sistema
de Comunicação para acolher as pessoas com deficiência. Lembro-me, e essa
palavra profética de Monsenhor Jonas
Abib continua a ecoar em meu coração:

Trabalham hoje
na Canção Nova 47
pessoas com deficiência
A Canção Nova é a casa de todas as
pessoas com deficiência. E ela jamais
será a mesma a partir de hoje. E foi
assim que tudo começou. Demos ênfase ao trabalho com os surdos devido

ao carisma próprio que fui chamado a
dar continuidade para atender a uma
parcela em torno de 8 milhões de surdos espalhados por esse nosso imenso
Brasil. Então, podemos ver que nesses
10 anos de trabalho, missão e ação social, a Canção Nova tem mostrado para
todo o Brasil um sinal de amor, de acolhida, de defesa dos direitos e garantia
da cidadania das pessoas com deficiência, os quais somam em média 15% da
população brasileira, conforme aponta
o censo de 2000.
É tempo de celebrar as diferenças.
Viva a diversidade!

Pe. Delci da Conceição Filho
Pequena Missão para Surdos - Londrina - PR

Agenda - Setembro 2009

Eventos em CACHOEIRA PAULISTA

Acampamento
de Cura e Libertação
“Jesus Médico dos Médicos”
Data: 25 a 27 de Setembro
Presenças: Pe. Moacir (Brasília/DF),
Frei Josué, Pe. Roger Luis e
Comunidade Canção Nova

Acampamento de Oração
“Brasil, Terra de Santa Cruz”
Data: 04 a 07 de Setembro
Sá,
Presenças: Pe. Fábio de Melo, Ricardo
e
ira
Ferre
te
Salet
ira,
Laércio Olive
Márcio Todeschini
,
Shows: Márcio Todeschini, Eugênio Jorge
cd
novo
do
to
men
Banda Dom e lança
do Vida Reluz

Encontro das Novas
Comunidades
)
“Convém que Cristo Cresça” (Jo 3,30
Data: 18 a 20 de Setembro
ão Nova,
Presenças das Comunidades: Canç okrato,
Mar a Dentro, Remidos no Senhor, Pant
ça,
Sagrada Família, Bethânia, Nova Alian
Shalon, Doce Mãe de Deus
Movimento Terço Para Homens e
Antônio
Santa Missa com o Arcebispo Dom Gil
(Arquidiocese de Juiz de Fora/ MG)
),
Shows: Pe. André Luna (Com. Bethâniaão Nova
Dunga e Novos Talentos da Com. Canç

Eventos pelo BRASIL
Fortaleza/ CE
de
Encontro de Afetividade e Sexualida
bro
Setem
de
12
a
Data: 11
Presença: Júlio Brebal
Local: Rua Gal. Tertuliano Portiguara,
452 - Aldeota
Informações: (85) 3394 4065/ 3394 4064
Natal/ RN
Acampamento de Oração
Data: 11 a 13 de Setembro
Presença: Pe. Hamilton Nascimento
o,
Local: Rua Desembargador Regulo Tinoc
Ginásio de Esporte do Colégio Maristela
Informações: (84) 3201 1690
Campos dos Goytacases/ RJ
Encontro de Oração para Famílias
Data: 12 e 13 de Setembro
e Celiane
Presença: Pe. Alir Sanagioto, Mazinho
ro
Cent
–
14
nº
ira,
Sique
rto
Gilbe
Local: Rua
Informações: (22) 2738 1020

Brasília/ DF
Kairós Para Famílias
Data: 13 de Setembro
Nova
Presença: Flavinho e Ana da Com. Canção
lia
Local: Auditório do Colégio Militar de Brasí
7050
3252
(61)
ões:
maç
Infor
e
s
Inscriçõe
Lavrinhas/ SP
Retiro para Casais
Data: 18 a 20 de Setembro
nço,
Presenças: Pe. Delton, Diac. Paulo Loure
s
Carlo
Mara e João
Local: Rodovia Júlio Fortes, Km 3
Informações: (12) 3146 1122
Curitiba/ PR
Encontro de Oração: Eu e minha casa
serviremos ao Senhor
Data: 19 e 20 de Setembro
Presenças: Pe. Fernando Gonçalves e
Salette Ferreira
Local: Av. Marechal Floriano Peixoto,
nº 4809, Vila Hauer
Informações: (41) 3091 1370

Vem aí Outubro
s e Artistas
- Acampamento para Músico
Assis
oração ao 15º ano da Toca de
- Acampamento Tocão em Comem
da Sobriedade
- Acampamento da Pastoral

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