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CARTA AO LEITOR

VALE TUDO!!!

V

ale beijar quantas pessoas possível for e relacionar-se sexualmente com quem quiser, a qualquer
lugar ou momento! Vale sair de casa uma
semana antes da festa e retornar outra
semana ou quinze dias depois de seu término, sem ter a obrigação de explicar o
que fez, com quem esteve, onde dormiu...
Simplesmente, só é preciso um dia voltar;
e se voltar doente, trate-se você mesmo!
Vale beber; dirigir embriagado; perder
o controle do automóvel; pôr a vida das
pessoas em risco; assustar famílias; atropelar pessoas e servir de péssimo exemplo
para os jovens. Se puder, vale usar o carro
dos outros sem pedir emprestado, devolvê-lo quebrado ou sujo.

Vale também esquecer dos ﬁlhos, deixá-los com quem nem temos a certeza de
que serão séria e amorosamente cuidados,
pois vale também, é claro, faltar no emprego; vale dar bebida e carro para menores;
mostrar-lhes que a vida é curta e importa
aproveitar cada momento até a morte, a
bebedeira, o uso das drogas e do sexo sem
freios; e vale também explicar-lhes que
hombridade e feminilidade são instrumentos de conquista e prazer profundo e
momentâneo, pois assim é a vida.
Vale não dar satisfações a ninguém;
dar conta da própria vida; oferecer-lhe seu
sentido, valor. Que ninguém mande em
ninguém sob pena de obstacular o prazer
da liberdade assim tão imperiosa e cruel.
Vale segredar tudo a um desconhecido; chorar mágoas nos ombros de um
aproveitador; abandonar marido e esposa
para se encontrarem depois da festa, oferecendo um ao outro o resto da vergonha
e do medo dos atos impensados, inconseqüentes. Vale beber até cair!
Vale tudo e – ao que parece – ninguém reclama, discorda, põe a boca no
trombone, defende as famílias, as crianças
assustadas de tanta desorientação e vovôs
e vovós atônitos. Ninguém quer fazer diferente... Dá medo de ﬁcar só!
Onde será esta festa? Qual país e quais
cidades abrigam tal desordem e vandalismo ﬁngindo progresso e ausência de
repressão? Que famílias são estas que permitem perder seus ﬁlhos por alguns dias
sem saberem se um dia retornarão?
Se você souber, será bem possível ter
chegado a hora de fazer algo diferente!
Ricardo Sá é músico e membro
da Comunidade Canção Nova

PALAVRA DO FUNDADOR

CANÇÃO NOVA CONSTRUINDO
HOMENS NOVOS PARA UM MUNDO NOVO

A

Canção Nova existe para “Formar Homens e Mulheres Novos
para um Mundo Novo”. Se ela
evangeliza pelos meios de comunicação,
e cada vez mais, por todos os meios de
comunicação, é para isso. Se ela promove
retiros, encontros e tantas outras atividades é para isso. Todas as suas atividades
são meios que Deus lhe dá para a realização desse objetivo: Formar o Homem
Novo para o Mundo Novo.
A Canção Nova é uma Escola de Formação. Ela recebeu de Deus o dom da
Educação. Tirar de dentro, extrair do interior da pessoa o Homem Novo. É uma
cooperação à obra do Espírito Santo, que
é fazer no homem, o Homem Novo, cópia o mais ﬁel possível do Homem Novo:
Jesus Cristo! Está é uma obra grande e
vasta, acima das nossas possibilidades;
tocamos na própria ação de Deus. O que
nos é dado fazer e queremos fazê-lo cada
vez melhor é a parte de cooperação que
nos cabe, pois se trata de uma obra conjunta: de Deus e do homem. Não posso

negar: você que faz parte da Família Canção Nova é chamado também a participar e viver conosco este processo.
Segundo entendo, Evangelizar também é isso: é tirar do homem velho o Homem Novo. É formar o homem para que
viva à maneira nova trazida por Jesus. E
esta é a Boa Nova: ISTO É POSSÍVEL.
Você pode conﬁar e acreditar. É nos dado
viver assim como Jesus viveu. É todo um
trabalho de reeducação, de reforma. Esta
é a graça que a Canção Nova recebeu:
anunciar essa possibilidade e realizá-la.
Torná-la real, em cooperação com o Espírito Santo. Nós anunciamos e levamos
aos outros, o que Ele já está fazendo em
nós. Somos portadores de uma experiência vivida. Somos a demonstração de que
isto é possível: Deus já o está realizando
em nós. Estamos preparando a matériaprima do Mundo Novo em gestação: Homens e Mulheres Novos.
Hoje, o trabalho de evangelização
também se volta para um público especial: os pré-adolescentes. Esta idade que

está entre a infância e a adolescência e
que tem características particulares, por
isso necessita de uma linguagem bem
diferente para ser atingida por Cristo.
Convido você a acompanhar o programa
Bem da Hora, um programa dinâmico,
com games, brincadeiras, matérias sobre
curiosidades, música, dança, clipes e tudo
que faz parte desse universo pré-adolescente. Queremos construir um Mundo
Novo agora, no momento presente. Buscamos e damos o nosso melhor para que
este mundo seja melhor. Que ele se renove: se torne cada vez mais novo!
Quando falo em Mundo Novo, não
posso deixar de falar também do mundo que há de vir com a volta de Jesus,
na qual cremos e esperamos em alegre
expectativa. O Mundo Novo virá com
a vinda de Jesus. Estamos preparando e
tornando cada vez mais próxima a vinda
do Senhor Jesus. Ele vai inaugurar esse
Mundo Novo. Ele vai reordenar todas as
coisas. Ele vai reger essa Sociedade Nova.
Essa é a contribuição que somos chamados a dar. Não somos os únicos. Outros
foram chamados a realizar tudo isso. Nisso têm uma vocação semelhante à nossa.
Mas, cabe a nós realizar esta importante
e urgente missão como prioridade em
nosso viver e agir, porque esta é uma característica especíﬁca do nosso carisma.
Obrigado porque você faz parte da nossa
missão! Ser Canção Nova é bom demais.

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

“Com esses pedacinhos de ouro, ajudo na construção da Igreja do Pai das
Misericórdias.” Maria de Lourdes – Montes Claros/MG
“Estou enviando a minha aliança de casamento para a construção da Igreja.”
Zélia Lopes – Primavera do Leste/MG

“Esse anel de formatura tem um valor muito grande
para mim, mas meu coração fica muito feliz em poder doá-lo
para essa Obra.”
Adriana de Paula – Piquete/SP

“Meu coração está disposto
a dar e doar de pleno desejo
e com total gratidão a Deus
as jóias em ouro para essa
construção.”

Maria Aparecida – São José dos Campos/SP

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

O NOSSO CAMPO
DE TRABALHO

N

este mês, toda a Comunidade
Canção Nova assume mais um
ano o compromisso com Deus
de anunciar Jesus Cristo e a força do seu
Evangelho.
Recordo-me das palavras de Dom
Cláudio Hummes por ocasião do nosso
Reconhecimento Pontif ício, onde ele
nos coloca o especíﬁco da nossa missão e
nos traz novas pistas para orientar o nosso chamado missionário:
“Nós ouvimos Jesus Cristo dizendo no
Evangelho a todos os apóstolos: ‘Ide ao
mundo inteiro pregar o Evangelho a toda
criatura’. Vocês estão sendo aprovados pelo
Papa, mas com esta conotação muito forte
de que vocês são um dom para a Igreja Universal, não somente para o Brasil.
O campo de trabalho de vocês é o
mundo inteiro. Monsenhor Jonas, a Igreja hoje, põe de modo oﬁcial, como campo de trabalho e vivência do Evangelho

a essa Comunidade, o mundo inteiro.
Portanto, isto não é apenas um ponto de
chegada, mas de partida. Vocês, meus
caros, sejam perseverantes no seu carisma inicial; não o percam. Sejam sempre
renovados nesse carisma, porque ele é
que dá identidade a vocês, os mantêm
fortes e unidos. Outros vão se agregando,
porque vocês são ﬁéis ao carisma inicial.
Essa experiência do Espírito Santo, essa
forte experiência de Deus, esse Espírito
que leva vocês ao encontro forte e pessoal com Cristo e depois comunitário,
que transforma vocês em discípulos e
discípulas de Jesus Cristo, porque é nesse
encontro que nós somos transformados.
Ele nos transforma na medida em que
somos capazes de abrir o nosso coração
no encontro que fazemos com Ele.
Não se prendam apenas às obras,
elas são importantes, mas deve nascer
de algo que está dentro de cada um,

dentro da comunidade, porque esta
experiência com Jesus Cristo também
deve ser comunitária.
A Comunidade deve fazer a experiência do grito da fé, a oração da sua fé.
Essa oração carismática que vocês renovam. Não percam esses valores. A leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, sobre a
qual foi realizado um Sínodo que veio ao
encontro de vocês. Essa leitura orante da
Palavra, que sempre nos faz de novo en-

O campo de trabalho
de vocês é o mundo
inteiro.
contrar Jesus Cristo. “Aquele que é verdadeiro discípulo sente-se estimulado na
missão e ele quer levar aos outros; contar
a eles o que ele viveu”.
É tempo de corresponder aos apelos
de Deus através da sua Igreja.
A nossa Comunidade tem abraçado
de corpo e alma o nosso chamado, mas a
cada compromisso assumido é um novo
apelo de ﬁdelidade e constância. Convido-lhe a abraçar conosco a nossa missão
de evangelizar. Assumamos o compromisso ﬁel com o Reino de Deus.

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

O Clube da Evangelização Canção Nova é formado por homens, mulheres,
crianças, que, tocados por Jesus e impulsionados por Ele, assumem com a Canção Nova
um compromisso. São o canal da Divina Providência através do qual todo o Sistema de
Comunicação Canção Nova realiza sua missão essencial: Evangelizar. A união destas pessoas,
o comprometimento com a Obra por meio de atitudes concretas e a responsabilidade com
esta missão ajudam a gerar homens novos para um mundo novo.
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ADMINISTRAÇÃO

CONSTRUÍMOS JUNTOS!

A

mados Irmãos, quem ama a
Canção Nova, luta pela Canção Nova.
Todos os anos, no mês de fevereiro,
eu venho prestar contas das campanhas do ano anterior.
O ano de 2008 foi de muita luta, mas
de muitas realizações. Até o último dia
foi um desaﬁo, mas com muitas vitórias,
graças a Deus.
Evangelizamos pelos meios de comunicação: tivemos a graça de ﬁrmarmos
nossa pequena contribuição em Brasília,
com a rádio e a tv; iniciamos a nossa retransmissora na cidade de Porto Alegre;
com a rádio no Rio de Janeiro e em São
Paulo; demos andamento na produtora

de Belo Horizonte e trabalhamos para a
digitalização de Cachoeira Paulista.
Como cada um de vocês tem conhecimento, toda a nossa produção
e programação é 100% de Jesus; não
temos propagandas e nem anúncios
comerciais.
Quanto a nossa internet, graças a
Deus passamos dos cinco milhões de
acessos no nosso portal.
Tudo é admirável aos nossos olhos,
mas, acima de tudo, preciso dizer-lhes:
Deus lhes pague pela sua contribuição e
generosidade.
Tenho a certeza que cada doação realizada aqui foi bem empregada.
Quantos testemunhos e quanta gra-

ça de Deus derramada por este mundo
afora, em tantos lares e corações. Obrigado meu Deus!
A Canção Nova reconhecida pela
Igreja e amada por todos nós, lutemos
por ela.
A vitória é de Jesus.
Amo vocês e rezem muito por mim.
Seu irmão.

Wellington Silva Jardim é Administrador
da Fundação João Paulo II

Revista Canção Nova - Fevereiro de 2009
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MATÉRIA
ESPECIAL

MATÉ-

N

EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL

a Canção Nova, tudo acontece
por causa da evangelização e os
olhos de todos estão voltados
para isso: a salvação das almas. E nesse
tempo, nos voltamos para um público muito especial: os pré-adolescentes.
Essa idade que está entre a infância e a
adolescência e que tem características
muito particulares e por isso necessita
de uma linguagem bem diferente para
ser atingida pela mensagem de Cristo.
Por isso a Canção Nova traz o Bem da
Hora, um programa dinâmico, com games, brincadeiras, matérias sobre curiosidades, música, dança, clipes e tudo que
faz parte desse universo pré-adolescente.
O programa é apresentado por Andrea
Taisa, a Déia e conta com a participação
de Lucas Correa, Ralph Batista e Ricardo Moraes nos diferentes quadros que o
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programa traz, além de banda de música
e bailarinos. Escolas, grupos de catequese, grupos de oração e de perseverança
com a galera dessa idade, participam
dos games toda semana e podem levar
para casa o troféu Bem da hora, mas, o
mais importante que todos podem levar, inclusive quem assiste em casa, é o
conhecimento e a experiência de Deus
que o programa tenta transmitir a cada
dia. Com isso o pré-adolescente adquire maior conhecimento de si mesmo, de
quem ele é e naquilo que pode se tornar;
aprende a fazer escolhas e decidir-se por
aquilo que é verdadeiro, nobre e bom.
Com 5 meses de programa no ar os frutos são muitos, pois o blog que tem o
mesmo nome, recebe todos os dias inúmeros comentários com testemunhos:

“Oi galera do Bem da
Hora, passei aqui para
dizer o que estou achando do programa: o programa Bem
da
Hora é um sucesso, super dive
rtido e
com ele aprendi várias coisas:
como
amar melhor as pessoas e
honrar
meus pais. Amei o tema sobre
a santidade!”
Saionara, 14 anos
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Meiling Barros, 11 anos

O programa que é super musical, usa
dessa “arma” para chegar aos corações e
por isso o Bem da Hora acaba de lançar
o CD com estilo poprock, bem jovem e
animado, com canções falando de amizade, namoro, santidade, fé e vontade de
Deus. Além do português, existem músicas cantadas em inglês, italiano e espanhol. O próximo projeto é o lançamento

de um DVD de clipes que
já vem sendo pedido pela
galera no blog.
Muito mais do que lançar produtos,
o desejo do coração de toda a equipe
de evangelização Infanto-juvenil da
Canção Nova é fazer com que cada
programa, cada acesso ao blog ou cada
CD ou DVD que chega à casa de um
pré-adolescente, seja um instrumento eﬁcaz para a salvação desse ﬁlho de
Deus e assim ele tenha a coragem de ser
diferente, optando pela santidade, pela
castidade, experimentando a alegria
verdadeira longe dos vícios e do pecado. A Canção Nova quer levantar um
nova geração que assuma e leve outros
a assumirem que é “bem da hora” ser de
Deus, é “bem da hora” ser cheio do Espírito Santo e com Ele crescer rumo a juventude, experimentando a verdadeira
liberdade que só Jesus pode nos dar.
Andrea Taisa (Deia)
Missionária da Canção Nova
e apresentadora do programa
Bem da Hora

Assista o programa
BEM DA HORA:
terça a sexta-feira,
às 18:30
Acesse o blog:
blog.cancaonova.com/
bemdahora

Revista Canção Nova - Fevereiro de 2009
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ATUALIDADE

A ARTE CLÍNICA
DA MÚSICA
“Musicoterapia é a utilização da música
e/ou de seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia),
por um terapeuta qualiﬁcado, com objetivo de facilitar e promover
comunicação, relacionamento, aprendizado, mobilização, expressão,
organização entre outros objetivos terapêuticos relevantes,
buscando atender às necessidades físicas, mentais, sociais e cognitivas”.
(Federação Mundial de Musicoterapia)

Ó Maria, em vossas mãos
ponho esta súplica (pedido).
Abençoai-a e depois
apresentai-a a Jesus.
Fazei valer vosso amor de
mãe e vosso poder de Rainha.
Ó Maria, conto com vosso
auxílio; conﬁo em vosso
poder.
Entrego-me à vossa vontade.
Estou seguro de vossa
misericórdia.
Ó Mãe de Deus e minha,
rogai por mim.
Nossa Senhora da Conﬁança,
rogai por nós.
Amém.

FAÇA ESSA ORAÇÃO CHEGAR A QUEM PRECISA - RECORTE AQUI

Q

uando se fala em Musicoterapia, logo vem a pergunta: Como
funciona esse método terapêutico? – É aula de música? Canta-se, tocase para o paciente? Como é que se dá
esse processo? Inicialmente, deixaremos
bem claro que a Musicoterapia não é
aula de música e nem apenas uma forma
de atuação onde o terapeuta canta e toca
com o paciente. O Musicoterapeuta é
um proﬁssional qualiﬁcado que cursa
quatro anos de graduação e se aprimora
tanto na parte clínica, quanto na parte
musical, que é utilizada como instrumento de trabalho por esse proﬁssional.
O estudante de Musicoterapia tem aulas
de música (percepção, instrumento, canto, teoria musical), aulas de psicologia,
neurologia, psiquiatria, gerontologia que
são áreas médicas, além da História da
Arte, Filosoﬁa, Sociologia etc. Foi reconhecida como ciência apenas nos últimos 50 anos, após a 2ª Guerra Mundial
em hospitais nos EUA. Era uma das únicas formas de terapia, que buscava desenvolver e/ou restaurar funções do indivíduo, por ser um processo dinâmico,
criativo e estreitamente vinculado à Medicina (1889). A música e a aplicação de
sons tratavam problemas emocionais,
traumas pós-guerra, restabeleciam funções e proporcionavam bem-estar e qualidade de vida às vitimas da guerra. As
possibilidades de comunicação através
da música estão na capacidade de ultrapassar a censura verbal consciente e sua
ligação íntima com a vida. (Priestley,
1987). O processo terapêutico se dá a
partir da aliança entre o terapeuta e o

paciente; na conﬁança e abertura para
que sejam partilhadas experiências passadas e futuras; abrindo-se para perceber
e notar movimentos e respostas no meio
social e conteúdos internos. Nesse processo ocorre uma aliança, sendo que a
forma de expressão do paciente não se
baseia apenas na verbalização do sujeito
ao terapeuta, mas também, na expressão
não verbal, e sim, musical do paciente.
Os movimentos não verbais também expressam muito de si a outrem, portanto,
o que se ouve, como essa música chega a
nós, que conteúdos manifestados reportam e lembram, demonstram parte de
nós que deve ser trabalhado em terapia.
O fazer música junto, o compor, improvisar, recriar e o ouvir fazem parte deste
processo. São partes de um todo, onde o
principal beneﬁciado é o paciente; onde
o terapeuta pode executar da melhor e
mais eﬁcaz forma sua atuação, promovendo saúde, alcançando os objetivos terapêuticos de melhora do paciente.
Indicações: Área de Saúde: Doença
Mental (Psiquiatria Geral) Deﬁciência
Mental, Geriatria, Síndromes Genéticas,
Paralisia Cerebral, Deﬁciência Sensorial
– cegueira, surdez -, Autismo, Distúrbios Neurológicos. Prevenção e Processo Neonatal: Gestantes, bebês, crianças,
adolescentes, adultos. Escolas e Educação: Distúrbios e Déﬁcit de Atenção e
Hiperatividade, Desenvolvimento psicopedagógico. Processo Social: Musicoterapia nas Empresas e Instituições.
Karla Fioravante é Psicanalista, Musicoterapeuta
especialista em Saúde Mental e Saúde Pública pela USP
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Os 7 Pecados Capitais

FORMAÇÃO

A GULA

Ilustração
inspirada na obra
“Os Sete pecados
capitais” de
Hieronymus
Bosch

Itália - especial
Roteiro para casais
Pe. Cleidimar,
Laércio Oliveira e Glória Amaral
Santuários em Ro
Nossa Senhora Rama e
inha da Paz
Pe. Edimilson e Pe
. Bruno

México

Prof. Felipe Aquino
Turquia, Grécia e Roma
Caminhos de São Paulo
Prof. Felipe Aquino,
Ricardo Sá e Eliana Sá

G

ula é comer além
do necessário para se alimentar.
Para alguns, o prazer de
comer passou a ser um ﬁm em
si mesmo, esse é o erro. Se frustram
quando a refeição não é “suculenta e variada”.
Escrevendo aos ﬁlipenses, São Paulo se refere
àqueles cujo “deus é o ventre” (Fil. 3,19); isto é
o alimento. Se a Igreja nos aponta a gula
como um vício capital, é porque ela gera outros males: preguiça, comodismo, paixões,
doenças, etc... Podemos comer e beber com
moderação e gosto, mas não podemos fazer
da comida um meio só de prazer; isso desvirtua a alimentação.
Um corpo “pesado” debilita o espírito. Santo Agostinho dizia que temia não a
impureza da comida, mas a do apetite. Ele
escreve uma página sábia sobre isto: “Vós
me ensinastes a ingerir os alimentos como
se tratasse de remédios”. Santa Catarina de
Sena dizia que o “estômago cheio prejudica a mente”. Santo Ambrósio aﬁrmava que:
“Aquele que submete o seu próprio corpo
e governa sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões é seu próprio senhor:
pode ser chamado rei, porque é capaz de
reger a sua própria pessoa”. Ghandi aﬁrmava que “a verdadeira felicidade é impossível
sem verdadeira saúde, e a verdadeira saúde
é impossível sem o rigoroso controle da
gula. Todos os demais sentidos estarão automaticamente, sujeitos ao controle quando a gula estiver sob controle”.
A virtude oposta à gula é a temperança:
evitar todos os excessos no comer e no beber. Para destruir as raízes da gula é preciso

submeter o corpo
à mortiﬁcação. E
esta haverá de ser
sob a ação do Espírito
Santo, nosso santiﬁcador.
São Paulo ensinou aos Gálatas
e aos Romanos que somente o Espírito
pode destruir em nós as paixões. “Conduzi-vos pelo Espírito Santo e não satisfareis
o desejo da carne” (Gál. 5,16). “Se viverdes
segundo a carne, morrereis, mas, se pelo
Espírito ﬁzerdes morrer as obras do corpo,
vivereis” (Rom. 8,12). A ação poderosa do
Espírito Santo aliada à nossa vontade, vem
em auxílio da nossa fraqueza e dá-nos a graça de superar os vícios.
Como remédio contra a gula a Igreja
propõe também o jejum; não como um
valor em si mesmo, mas como um instrumento para dominar a paixão. Mas Santa
Catarina de Sena ensina que “a mortiﬁcação
deve ser feita de acordo com a necessidade e
na exata medida das forças pessoais.” Não se
pode impor a todos a mesma mortiﬁcação
como uma norma rígida, já que nem todos
são iguais.
Não é possível querer levar uma vida
pura sem sacrifício. O corpo foi nos dado
para servir e não para gozar; o prazer egoísta passa e deixa gosto de morte; o sacrifício gera a vida. Não foi à toa que Cristo
jejuou quarenta dias no deserto da Judéia,
antes de enfrentar as ciladas terríveis do
Tentador, que o queria afastar do caminho
traçado por Deus para Ele seguir, para salvar a humanidade.
Prof. Felipe Aquino é escritor
e apresentador na TV Canção Nova
Revista Canção Nova - Fevereiro de 2009
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LITURGIA

DOM

1

Dt 18,15-20 • Sl 94 • 1Cor 7,32-35 • Mc 1,21-28

SEG

2

Ml 3,1-4 • Sl 23 • Hb 2,14-18 • Lc 2,22-40

TER

3

Hb 12,1-4 • Sl 21 • Mc 5,21-43

QUA

4

Hb 12,4-7.11-15 • Sl 102 • Mc 6,1-6

QUI

5

Hb 12,18-19.21-24 • Sl 47 • Mc 6,7-13

SEX

6

Hb 13,1-8 • Sl 26 • Mc 6,14-29

SAB

7

Hb 13,15-17.20-21 • Sl 22 • Mc 6,30-34

DOM

8

Jo 7,1-4.6-7 • Sl 146 • 1 Cor 9,16-19.22-23 • Mc 1,29-39

SEG

9

Gn 1,1-19 • Sl 103 • Mc 6,53-56

TER

10

Gn 1,20-2,4a • Sl 8,4-5.6-7.8-9 • Mc 7,1-13

QUA

11

Gn 2,4b-9.15-17 • Sl 103 • Mc 7,14-23

QUI

12

Gn 2,18-25 • Sl 127 • Mc 7,24-30

SEX

13

Gn 3,1-8 • Sl 31 • Mc 7,31-37

SAB

14

Gn 3,9-24 • Sl 89 • Mc 8,1-10

DOM

15

Lv 13,1-2.44-46 • Sl 31 • 1 Cor 10,31-11,1 • Mc 1,40-45

SEG

16

Gn 4,1-15.25 • Sl 49 • Mc 8,11-13

TER

17

Gn 6,5 – 8;7,1-5.10 • Sl 28 • Mc 8,14-21

QUA

18

Gn 8,6-13.20-22 • Sl 115 • Mc 8,22-26

QUI

19

Gn 9,1-13 • Sl 101 • Mc 8,27-33

SEX

20

Gn 11,1-9 • Sl 32 • Mc 8,34-9,1

SAB

21

Hb 11,1-7 • Sl 144 • Mc 9,2-13

DOM

22

Is 43,18-19.21-22.44b-25 • Sl 40 • 2Cor 1,18-22 • Mc 2,1-12

SEG

23

Eclo 1,1-10 • Sl 92 • Mc 9,14-29

TER

24

Eclo 2,1-13 • Sl 36 • Mc 9,30-37

QUA

25

Jl 2,12-18 • Sl 50 • 2Cor 5,20-6,2 • Mt 6,1-6.16-18

QUI

26

Dt 30,15-20 • Sl 1,1-2.3.4.6 • Lc 9,22-25

SEX

27

Is 58,1-9a • Sl 50 • Mt 9,14-15

SAB

FEVEREIRO

28

Is 58,9b-14 • Sl 85 • Lc 5,27-32

DATAS COMEMORATIVAS:
03 - São Brás
14 - Dia da Amizade
16 - Dia do Repórter
19 - Carnaval
24 - Nossa Senhora da Conﬁança
25 - Quarta-feira de Cinzas
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SANTO DO MÊS

SÃO BRÁS
3 de Fevereiro

N

a memória de São Brás, Bispo e
Mártir, a liturgia apresenta-nos
uma cerimônia incomum, isto
é, o sacerdote cruza duas velas bentas e
aproxima-as ao pescoço dos ﬁéis, invocando a proteção do Santo pronunciando estas palavras: “Pelas orações e méritos de São Brás, bispo e mártir, Deus
te livre do mal da garganta e de todos
os outros males, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo”.
Com esta cerimônia, a Igreja deu um
caráter, digamos assim, oﬁcial, a uma piedosa tradição existente desde o início do
século IV. De fato, as notícias históricas
sobre São Brás são escassas. Conta-se que
São Brás viveu em Sebaste, na atual Armênia, onde exerceu a medicina, através da
qual também procurava ajudar as pessoas
a terem plena saúde espiritual. Amado pela
comunidade cristã foi eleito bispo. Quando começou a perseguição de Licínio, num
primeiro momento, Brás pôs em prática
o conselho de Cristo: “se vos perseguirem
num lugar, fugi para outro”... Retirou-se assim para um lugar deserto, vivendo numa
gruta, de onde procurava orientar e zelar
pelo rebanho que lhe fora conﬁado. Descoberto por caçadores, foi denunciado e
preso pelos soldados do imperador. Aos
soldados que o prendiam disse Brás: “Sede
benditos, vós me trazeis uma boa nova: que
Jesus Cristo quer que o meu corpo seja imolado como hóstia de louvor”.

Na prisão não deixou de exercer o
quanto pôde sua missão de pastor e guia
do rebanho perseguido, fortalecendo-o
na fé, na esperança e na caridade. Conta-se que, na prisão, foi um dia procurado por uma mãe aﬂita que lhe implorava
salvar seu ﬁlho que estava por morrer
sufocado por causa de uma espinha de
peixe que ﬁcara trancada na garganta.
São Brás, sempre solícito, impôs-lhe as
mãos, traçou o sinal da cruz e fez uma
oração salvando-o da morte. A este fato
nos remete a oração que é feita sobre
cada ﬁél que procura a benção e intercessão do Santo.
Sua condenação à decapitação, no
ano de 316, coroou o martírio de São
Brás, cuja veneração é grande tanto no
Oriente, quanto no Ocidente, atesta que
antigas tradições estão na origem do culto que foi alimentado com a fama dos
milagres. Se São Brás é invocado como
poderoso intercessor pela saúde do corpo, em particular da garganta, é porque
foi mártir da Igreja, isto é, testemunha
dos sofrimentos de Cristo. A ele poderíamos aplicar o que o Senhor disse a Pedro:
“Apascenta as minhas ovelhas”, isto é, sacriﬁca-te pelas minhas ovelhas. Foi o que
fez o bispo São Brás.
Frei Jorge E. Hartmann OFM é Padre
da Ordem dos Frades Menores
Revista Canção Nova - Fevereiro de 2009
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PALAVRA DA IGREJA

CONHEÇA O SIGNIFICADO

DA QUARESMA

C

O papel dos pais é de
importância primordial.
Eles têm o direito e o
dever de assegurar o
uso prudente dos meios
de comunicação social,
formando a consciência
dos seus ﬁlhos, a ﬁm de
que expressem juízos
sadios e objetivos, que
sucessivamente há de
orientá-los na escolha ou
rejeição dos programas
disponíveis.
Mensagem do
Papa Bento XVI.
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hama-se Quaresma os 40 dias de
jejum e penitência que precedem
à festa da Páscoa. Essa preparação existe desde o tempo dos Apóstolos,
que limitaram sua duração a 40 dias , em
memória do jejum de Jesus Cristo no deserto. Durante esse tempo a Igreja veste
seus ministros com paramentos de cor
roxa e suprime os cânticos de alegria: O
“Glória”, o “Aleluia” e o “Te Deum”.
Na Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira da Semana Santa, os católicos
realizam a preparação para a Páscoa. O
período é reservado para a reﬂexão, à
conversão espiritual. Ou seja, o católico deve se aproximar de Deus visando
o crescimento espiritual. Nesse tempo
santo, a Igreja católica propõe por meio
do Evangelho proclamado na quarta-feira de cinzas, três grandes linhas de ação:
a oração, a penitência e a caridade.
Essencialmente, o período é um retiro espiritual voltado à reﬂexão, onde
os cristãos se recolhem em oração e penitência para preparar o espírito para a
acolhida do Cristo Vivo, Ressuscitado no
Domingo de Páscoa.
Assim, retomando questões espirituais, simbolicamente, o cristão está renascendo como Cristo.
Por que a cor roxa?
A cor litúrgica deste tempo é o roxo
que simboliza a penitência e a contrição.
Na nossa cultura, o roxo lembra tristeza e

dor. Isto porque na Quaresma celebramos
a Paixão de Cristo: na Via-Sacra contemplamos Jesus a caminho do Calvário
Qual o signiﬁcado destes 40 dias?
Na Bíblia, o número quatro simboliza
o universo material. Os zeros que o seguem signiﬁcam o tempo de nossa vida
na terra, suas provações e diﬁculdades.
Portanto, a duração da Quaresma está
baseada no símbolo deste número na Bíblia, onde são relatadas as passagens dos
quarenta dias do dilúvio, dos quarenta anos de peregrinação do povo judeu
pelo deserto, dos quarenta dias que Jesus
passou no deserto antes de começar sua
vida pública, entre outras. Esses períodos
vêm sempre antes de fatos importantes e
se relacionam com a necessidade de ir
criando um clima adequado e dirigindo
o coração para algo que vai acontecer.
O Jejum
A igreja propõe o jejum, principalmente, como forma de sacrifício, mas
também como uma maneira de educar-se,
de ir percebendo que, o que o ser humano
mais necessita é de Deus. Desta forma, se
justiﬁcam as demais abstinências, elas têm
a mesma função. O jejum, assim como todas as penitências, é visto pela igreja como
uma forma de educação no sentido de se
privar de algo e revertê-lo em serviços de
amor, em práticas de caridade.
Fonte: CNBB Conferência Nacional dos Bispos

do Brasil

AGENDA - FEVEREIRO 2009

EVENTOS EM CACHOEIRA PAULISTA
Aprofundamento para universitários
“Não vos conformeis com esse mundo”
Data: 6, 7 e 8 de fevereiro
Presenças: Prof. Felipe Aquino, Márcio Mendes, Adriana Pereira,
Júlio Brebal e Márcio Todeschini
Aprofundamento para Casais de II União
Data: 13,14 e 15 de fevereiro
Presenças: Pe. Wagner Ferreira, Luzia Santiago
e Prof. Felipe Aquino
Acampamento de Carnaval
“Vida Nova em Cristo”
Data: 20,21,22,23 e 24 de fevereiro
Presenças: Mons. Jonas Abib, todos padres
e músicos Canção Nova e convidados especiais

EVENTOS PELO BRASIL
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA
Acampamento Pai das Misericórdias
Data: 13 a 15 de fevereiro
Presenças: Pe. Antonello e Ricardo Sá
Telefone para contato: (77) 3201 9014
E-mail para contato: promocaoconquista@cancaonova.com
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Carnaval com a Canção Nova
Data: 22, 23 e 24 de fevereiro
Presenças: Astromar e Ana Neri (Com. Canção Nova), Banda Arcanjos
Telefone para contato: (17) 3233 4600
E-mail para contato: eventosriopreto@cancaonova.com
SÃO PAULO - SP
Kairós
“Tudo é possível naquele que crê”
Data: 8 de fevereiro
Presenças: Pe Edimilson, Edson Oliveira e Comunidade Canção Nova de São Paulo
Telefone para contato: (11) 3382 9800
E-mail para contato: promocaosp@cancaonova.com

VEM AÍ...
Em março
a e Libertação
ericano de Cur
Am
o
tin
La
ro
II Encont
.
isto tem poder”
“O sangue de Cr de março.
ho,
15
eil Velez, Flavin
Data: 13,14 e
s. Jonas Abib, N
Presenças: Mon e Pe. Roger Luís.
ho
Diácono Nelsin

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