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CARTA AO LEITOR

TEM GENTE
QUE PREFERE
O ACELERADOR!
uem não deseja progredir, superar limites bem planejados e
a grandes custos? Experimentar
a alegria do “conseguimos!”, “nem acredito!”, “ufa, deu certo!”, e tantas outras
expressões que derramam tão naturalmente esta forma gostosa de saborear a
vida e seus desaﬁos? Quem não suspira
também nas pequenas conquistas, coisas
bem simples de casa, do dia-a-dia; metas
atingidas num relacionamento e trabalho... Saborear dietas e regimes até o ﬁm;
trabalhos bem feitos, boas notas, crescimento f ísico, espiritual e o peso em dia?
Que delícia, né?
Ah, meu Deus, como é bom chegar
na frente com respeito aos limites e potências de outros; trabalho de equipe,
sucessos de venda e distribuição; sucesso proﬁssional e familiar “linkados” pela
força do equilíbrio, da parte de todo
mundo; doações de talentos e tempos.
Sim, importa mesmo ser feliz e ser
possuidor desta experiência de felicidade,
satisfação de alma e sentido de vida. Importa de verdade este contentamento de
alma, partilha de sangue e lágrimas, trocas de olhar de pureza e força e... Chegar
lá! Lá no lugar que a gente diz que é feliz,
porque é mesmo! Onde o que tem valor
vale mesmo porque é da gente, construí-

do por nós, mesmo se alguém não concorda, ainda duvida ou sofre por ciúmes.
Entretanto, tem gente que somente
prefere o acelerador! Pisa e pisa fundo
movido por forças assim tão bacanas,
repletas de vida e de Deus. Descuidando-se do por onde vai e como caminha,
dispensa a bússola da sabedoria que indica tempos, inteligência, pessoas, seus
temperamentos e afetos. Acelerando
sem bússola, pode até chegar lá, porém,
provavelmente sozinha e, por maiores
descuidos, vazia.
Parabéns a quem sabe viver, envelhecendo como o bom vinho, que conhece
momentos e as oportunidades que tornam a vida simplesmente inesquecível e
construtiva também para outros!
Parabéns a quem, por ter uma bússola, já sabe que se torna também ela,
esta sábia indicação de estradas, afetos,
pessoas, espiritualidade para todos que
a cercam! É quando a vida se transforma
numa seta e direção para quem vem um
pouco atrás!
Graças a Deus! Também tem gente
que escolhe a bússola!
Ricardo Sá é músico, escritor e membro
da Comunidade Canção Nova

PALAVRA DO FUNDADOR

FORÇA
DA MANIFESTAÇÃO DE DEUS

A

ressurreição é o selo da veracidade da vida de Jesus e de sua morte.
Jesus, como homem, morreu
após haver pregado a Boa Notícia da
chegada do Reino. Deus Pai o ressuscitou testemunhando, por este sinal de
sua onipotência, da autenticidade da
pregação de Jesus. Pedro diz no relato
de Pentecostes: “Deus ressuscitou esse
Jesus, e disto nós todos somos testemunhas” (At 2, 32). A propósito escreve
João Paulo II: “A cruz não é a última palavra do Deus da aliança: essa palavra será
pronunciada na alvorada quando as mulheres, em primeiro lugar, e os discípulos,
depois, indo ao sepulcro do Cruciﬁcado,
verão o túmulo vazio e proclamarão pela
primeira vez: Ressuscitou!”
Tomé experimentou esta força da
manifestação de Deus e ao reconhecê-lo
ressucitado pode exclamar: Meu Senhor
e Meu Deus! Esta experiência signiﬁca
estabelecer Jesus como Senhor da nossa
vida, da nossa história, do nosso passado,

do nosso presente e do nosso futuro. Ela
ainda faz de nós pessoas livres porque o
projeto de Deus sobre nós é um projeto de felicidade. O Senhor não quer nos
oprimir, ao contrário, ele quer que sejamos tudo aquilo que o Pai pensou de nós.
Ser o que o Pai nos fez nos realiza como
pessoa. Portanto estabelecer Jesus como
Senhor e Deus da nossa vida signiﬁca ser
mais pessoa, mais humano e dar espaço
para que os seus desígnios se cumpram
em nossas vidas.
Jesus nosso Senhor e Deus nos encaminha para este processo de cura e crescimento em vista da missão que Deus
nos deu. Assumir Jesus como Senhor da
nossa vida é adorá-lo. Nesta atitude de
adorar o Senhor reconhecemos interiormente o lugar exclusivo que lhe pertence
em nosso coração. Dirigimo-nos a Deus
e reconhecemos como criaturas, a majestade e grandeza de Deus e a nossa total
dependência dele. É a atitude fundamental de cada cristão consciente do mistério

que o envolve e circunda. Eu me prostro
diante de Deus, porque Deus é Deus. Não
tenho a intenção de pedir-lhe nada, quero estar com ele, estar na sua presença,
unido ao seu coração. Uno-me a ele para
agradá-lo e faze-lo feliz. Simplesmente
me prostro diante de Deus porque Ele é
meu Senhor e meu Criador. É o Deus da
minha vida!

Ser o que o Pai
nos fez nos realiza
como pessoa.
O peixe vive na água. Fora dela começa a agonizar porque foi criado para
viver na água. Nosso lugar é com Deus!
Vivemos uma vida infeliz porque vivemos fora do nosso lugar, do nosso habitat que é Deus. Reconhecê-lo como
Senhor e Deus é reconhecer que Ele é
nosso único amor, nossa única riqueza e
nosso único querer. Vivemos nele e para
ele, portanto livres e libertos. Ele é um
Senhor que não oprime ou escraviza,
mas nos ensina a sermos pessoa, homens e mulheres novos.
Jesus meu Senhor e meu Deus!

Monsenhor Jonas Abib é Fundador
da Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Julho de 2009
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UM LUGAR, UMA PRECE, UM SONHO!
TESTEMUNHO
“Acredito muito nessa Obra e com todo o meu amor,
fé e conhecimento de tudo que é a Canção Nova,
doo três alianças para a Igreja do Pai das misericórdias.
Agradeço a Deus e a Canção Nova pelo que sou hoje.
Obrigada por vocês existirem em minha vida.”
Ana Guinaura de Freitas
Campo dos Goytacazes

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

A SABEDORIA
DO AMOR E DO TEMPO

A

cada dia que se passa nos deparamos com o crescimento e desenvolvimento de novas tecnologias,
que atingem cada vez mais cedo crianças
e jovens. Com tanta “modernidade”, muitas vezes nos esquecemos de pontos e
pessoas fundamentais na transmissão de
conhecimentos e valores. Em meio a nosso cotidiano, contamos com pessoas que
são verdadeiras fontes de conhecimento,
de valores, costumes, cultura, fé, responsabilidade, lutas... Enﬁm, pessoas que alguns chamam de “mais velhos”, outros de
anciãos ou de avós. Mas não é a isso que
quero me prender, e sim à importância
dessas pessoas na educação, que é passada de geração em geração e em como se
tem nelas o sustentáculo de muitas famílias e de sua formação moral.
No início das civilizações, o “saber”
era passado dos mais velhos para os mais
novos, algo que se mantém em algumas

tribos indígenas até hoje. Mas na sociedade em que vivemos, houve uma evolução no passar conhecimentos e no trabalhar a educação. Temos creches, escolas,
faculdades e universidades, meios que favorecem essa integração com o conhecimento e com o que se espera do cidadão
como proﬁssional.
Mas, mesmo neste tempo em que parece que os avós estão anos luz de distância dos interesses de crianças ou jovens,
podemos dizer que o que realmente os
farão se desenvolver bem como pessoas
e aí sim buscar suas conquistas proﬁssionais e pessoais será o aprender a se relacionar melhor com o outro, com as diﬁculdades, com os limites, com as perdas,
com as vitórias e com tudo que vem com
o passar dos anos. É sem dúvida o conhecimento que está impresso nos livros das
fortes marcas deixadas pelo tempo no
rosto de cada avô e cada avó.

Muitos deles, têm até suas manias,
mas sempre uma maneira toda especial
de nos olhar. De olhar cada neto, de saber o que cada um gosta, de identiﬁcar
sorrisos e palavras, de nos olhar e muitas vezes, ver pedacinhos de nossos pais
em nós e até deles mesmos. Orientações
e riquezas que nos são passadas, sem
pressa e sem medo, por pessoas que já
percorreram o caminho que as crianças
e jovens estão apenas iniciando e que
nos trarão sabedoria para que cada um
se torne uma pessoa íntegra e feliz.
As nossas orações e carinho a todos
os avós!

Luzia Santiago é Co-fundadora da
Comunidade Canção Nova

Revista Canção Nova - Julho de 2009
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ADMINISTRAÇÃO

COMO ADMINISTRAR
A VIDA E AS FINANÇAS
PARA O FUTURO

T

oda a vida e todo o ministério
de Jesus foram abrangidos por
prioridades que exigiram ﬁrmeza para não se desviar. Assim como
Jesus, não podemos ser desviados da
nossa meta real. Mesmo em situações
dif íceis e de emergência que solicitem
a nossa atenção.
O ideal seria nos conscientizarmos
que devemos ouvir Cristo que nos disse: “Buscai em primeiro lugar o Reino de
Deus e a sua justiça e todas estas coisas

vos serão dadas em acréscimo.” (Mt 6,33)
Por isso, não podemos perder o foco de
que Deus está em primeiro lugar; mas, se
assim acontecer, precisamos reordenar
nossas prioridades.
Estabelecer prioridades não é a questão. E, sim, manter-nos ﬁéis a elas. Não
podemos deixar as coisas boas tomarem
o lugar das ótimas, por que todas as coisas são importantes, mas precisamos ﬁcar com as essenciais.
O grande desafio é descobrirmos
os nossos objetivos; a nossa vocação.
Quando isto acontece o nosso interior
e o nosso intelecto são cobertos por
uma satisfação indescritível que nos
faz pensar, descobrir novas metas, tomar novas decisões e sermos pessoas
cheias de entusiasmo.
Com a vocação deﬁnida, começamos
a ter resultados e também outro desaﬁo:
a humildade. Ouvi, certa vez, esta frase:
“O poder é perigoso sem a humildade. A
autoridade deve sempre estar em equilíbrio com a humildade. Quanto mais nos
aprofundamos no nosso chamado, mais
humildes devemos ser. O poder, em conjunto com o orgulho, a ganância e a arrogância, é a receita certa para o fracasso”.
Administrar a vida para adquirirmos, com a benção de Deus, a prosperidade é fácil. Porém, não podemos
perder de vista o cenário financeiro
instável que o mundo nos oferece.
Muitos bancos em falência; a bolsa de
valores sempre no negativo; o crédito
bancário, que era a grande força para
o médio investidor, hoje não existe e o
pobre, que guarda o seu dinheiro para
ter uma aposentadoria na sua velhice,
recebe o mínimo do mínimo.

Existe uma profecia que as finanças do mundo seriam demolidas e todos iriam sofrer. Mas agora você me
pergunta: “Eto, e o fruto do nosso trabalho para o futuro?” Eu lhe respondo:
levemos a nossa vida com fé e como
bons cristãos.

Quanto mais nos
aprofundarmos no nosso
chamado, mais humildes
devemos ser.
A crise atinge a todos, mas nós ﬁlhos
de Deus e defensores dos ensinamentos
de Jesus, devemos nos apoiar nestas palavras: “Olhai as aves do céu: não semeiam
nem ceifam, nem recolhem nos celeiros e
vosso Pai celeste as alimenta. Não valeis
vós muito mais que elas?” (Mt 6,26)
Existe um provérbio árabe que sempre me chamou a atenção e é um dos ditados que procuro cumprir: “Um exército
de ovelhas liderado por um leão é capaz
de vencer um exército de leões liderado
por uma ovelha”.
Acreditemos que Deus Proverá.
Seu irmão que tanto o ama.

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

JESUS PASSOU NA TERRA
FAZENDO O BEM

Q

ual o maior bem que Jesus fez na humanidade e no cosmos com sua
Paixão, Morte e Ressurreição, ou seja, com a sua vida humana?
Poderíamos dizer que o ícone mais próximo daquilo que Jesus fez para a
humanidade está demonstrado na parábola do Filho Pródigo, no Evangelho
de Lucas 15,11-32, que para muitos é a representação do Pai que é
amor. Mas devemos nos perguntar o que este amor faz em nós para que
possamos entender o romance de Deus para com a humanidade.
Em Jesus este amor tem um nome, é uma pessoa, que está no meio
de nós fazendo ainda acontecer este amor através dos seus seguidores
autênticos e sinceros. Só pela misericórdia, o passado do homem
pecador não existe mais; ele recomeça tudo. A convicção de que
Deus nos perdoa, fazendo prevalecer em nós o bem sobre o mal, impedenos de sermos tristes. A alegria de ter um Pai que nos perdoa e que
nos ama, (a ponto de fazer passar para segundo plano, até mesmo de
fazer desaparecer nossos pecados) deve prevalecer em nossa vida.
O ﬁlho mais velho da parábola do Evangelho não sabe o que é ser
pecador, por isso não sente a exigência de mudar em nada sua própria
vida; cumpre o seu dever, mas de uma forma que mata o amor dentro
de si; percebe a misericórdia do Pai e não sabe regozijar com o perdão
concedido ao irmão. O Pai, contudo, quer que ele também entre na festa
e tome parte na alegria.
Em suma, o bem que Jesus nos fez, sobretudo, nos devolve
a dignidade de ﬁlhos, nos mostrando como deve ser um ﬁlho
de Deus. Coloca-nos em missão para anunciarmos aos outros,
este Jesus que nos devolve a dignidade que o mundo nos quer
arrancar. Por isso devemos, como família Canção Nova, continuar
nossa missão de evangelizar, ou seja, testemunhar o Jesus que
passou no mundo e continua passando no mundo através de nós
fazendo o bem!

Padre Anderson Marçal
Comunidade Canção Nova - Roma
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ANJO DA CONFIANÇA,
AJUDANDO A PROMOVER O BEM!
Você que com seu amor, sua disponibilidade, seu carinho e sua
dedicação leva ao Sócio Evangelizador a palavra de Deus.
Receba nossas homenagens!
Colocamos abaixo, foto de um Anjo da Conﬁança de cada região do
Brasil, eles representam você, sinta-se abraçado. E no espaço, com
vários nomes, coloque sua foto. É você recebendo toda nossa gratidão.
Deus abençoe!
Sócio Evangelizador,
esta é a letra de nossa música,
você é o primeiro a recebê-la,
CANTE CONOSCO

O nosso coração bate no
Eva Emilia Pereira
Corbelia - PR

Donizete S. da Paixão
Contendas - BA

compasso de querer evangelizar.

Dilene Caporossi
Cuiabá - MT

Sem pausa, sem descanso
Existe um grande povo pra confortar.
Sem limites para a voz de Deus.
O mundo novo vai chegar,
Homens novos surgirão.
Assim todos saberão,
O que nos faz cantar

Antonio Gabriel da Silva
Bom Sucesso - MG

Iracema G. dos Santos
Manicore - AM

Refrão:
Sou Canção Nova,
Sou Clube da Evangelização,
Faço parte desta história,
Sou família,

Convidamos você, nosso querido Anjo da

Com o tema: “Canção Nova, casa da Misericór
Presenças de: Pe. Roger Luis, Pe. Cleidimar

dia.”

Moreira,
Eliana Ribeiro e Salete Ferreira. Esperamos você
!

Sou Canção.
RECORTE AQUI

Conﬁança
Encontro para Arrecadadores - 16 de agosto
de 2009

PALAVRA DA IGREJA

SACERDOTES,
MINISTROS DE CRISTO
PARA OS IRMÃOS

“Ó Senhora do Carmo, revestido de
vosso escapulário, eu vos peço que ele
seja para mim sinal de vossa maternal
proteção, em todas as necessidades,
nos perigos e nas aflições da vida.
Acompanhai-me com vossa intercessão,
para que eu possa crescer na Fé,
Esperança e Caridade, seguindo a Jesus
e praticando Sua Palavra. Ajudai-me,
ó mãe querida, para que, levando
com devoção vosso santo Escapulário,
mereça a felicidade de morrer
piedosamente com ele, na graça de Deus,
e assim, alcançar a vida eterna.
Amém.”

FAÇA ESSA ORAÇÃO CHEGAR A QUEM PRECISA - RECORTE AQUI

A

gosto é, no Brasil, o mês das
vocações e somos convidados
a rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas e laicais, tão necessárias à vida de nossas comunidades e à
missão da Igreja.
A primeira vocação de todos os
cristãos é a de sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Pelo Batismo
fomos chamados à fé em Deus e a sermos membros da Igreja de Cristo. Esta
vocação de todos é uma grande graça e
dignidade, que enche a vida de alegria.
Não se pode dizer, pois, que só alguns
foram chamados, enquanto os demais
não teriam recebido nenhuma vocação.
Cada católico recebeu a vocação de ser
discípulo e missionário de Cristo.
Mas Jesus também chamou discípulos para estarem em sua companhia e experimentarem a grandeza
do amor de Deus. Como Mestre, instruiu-os no caminho que leva para a
vida plena; ele próprio apresentou-se
como “caminho, verdade e vida”, convidando os discípulos a seguirem seus
passos. Depois enviou-os em missão,
para chamarem outros discípulos e
formarem comunidades congregadas
em nome dele. Desde então, a Igreja
nunca mais deixou de fazer a atividade missionária e a pregação do Evangelho, congregando em comunidades
de vida cristã aqueles que creram. E
ainda hoje faz o mesmo.
Todos são chamados à santidade, à
comunhão com Deus e a viver em sintonia com seu desígnio de amor. Mas
há também as vocações de especial
consagração a Deus e à missão da Igreja. Na Igreja há pessoas que ajudam os

demais cristãos a viverem a vocação de
todos à santidade; são vocações orientadas para o serviço da Igreja, no seu
conjunto. Estas vocações são graças
especiais para o serviço dos irmãos e a
missão da Igreja
Os ministros ordenados, bispos,
padres e diáconos, estão à frente das
comunidades, em nome de Jesus Cristo, Bom Pastor da Igreja. Promovem o
anúncio da Palavra de Deus e formam
os demais irmãos na fé e na vida cristã;
eles celebram os sacramentos da vida
nova em Cristo e estimulam a todos
na prática da fé, esperança e caridade.
Eles são discípulos que receberam a
vocação especial de serem servidores
e guias dos seus irmãos na vida cristã
e de estimular cada um a responder
ao seu próprio chamado na Igreja. O
bispo, como sucessor dos apóstolos, é
pastor de toda a comunidade diocesana; com ele, os padres e diáconos são
servidores das comunidades locais,
dentro da diocese.
A Igreja católica comemora o Ano
Sacerdotal, recordando os 150 anos
da morte de um santo e zeloso sacerdote: São João Maria Vianney, o Cura
de Ars. Rezemos pelos sacerdotes,
para que eles possam ser como o Cura
de Ars; e também para que despertem
muitas e santas vocações sacerdotais
em todas as comunidades. O próprio
Jesus recomendou: “pedi ao Senhor
da messe que envie operários para a
sua messe” (Mt 9, 37-38).
Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
é Arcebispo de São Paulo

FORMAÇÃO

SérieRelacionamentos

NAMORO
E AMOR

O

namoro é um aprendizado do
amor. Mas, aﬁnal, o que é
amar? O que leva muitos casamentos ao fracasso é a noção falsa que
se tem do amor hoje. Há no ar uma “caricatura” do amor. Amor não egoísmo;
isto é, preferência por mim, mas pelo
outro. Amar não é gostar; gostamos de
coisas, amamos pessoas. Se você treme
de paixão diante de uma menina, e lhe
diz: “eu te amo”, esteja certo de que você
está mentindo, pois esta tremedeira é
sinal de que você quer saciar o seu ego
desejoso de prazer.
Isto não é amor, é paixão carnal, é
egoísmo. Amar é muito mais do que isso,
pois não é satisfazer a si mesmo. Amar
não é apoderar-se do outro para satisfazer-se; é o contrário, é dar-se ao outro
para completá-lo. E para isto é preciso
que você se renuncie, se esqueça. Você
corre o risco de, insatisfeito, querer apaixonadamente agarrar aquilo que lhe falta; e isto não é amar. Assim o amor morre nas suas mãos.
Você só começará a compreender o
que é amar, quando a sua vontade de
fazer o bem ao outro for maior do que
a sua necessidade de tomá-lo só para si,
para satisfazer-se. Para amar de verdade, será preciso uma longa preparação,
porque somos egoístas. Se você não
aprender de verdade a amar, poderá
construir um lar oscilante e de paredes
frágeis, que poderão não suportar o
peso do telhado.
As paixões sensíveis da adolescência

não são o autêntico amor, mas a perturbação de um jovem que encontra diante
de si os encantos e a novidade da masculinidade ou da feminilidade.Amar é darse, ensina-nos Michel Quoist.
Mas para que você possa verdadeiramente dar-se a alguém, você precisa primeiro “possuir-se”. Ninguém pode dar o
que não possui. Se você não se possui, se
não tem o domínio de si mesmo, como,
então, você quer dar-se a alguém? Como
você quer amar? Amar não é “ser ﬁsgado” por alguém, “possuir” alguém, ou ter
afeição sensível por ele, ou mesmo render-se a alguém.
Amar é, livre e conscientemente,
dar-se a alguém para completá-lo e construí-lo. E isto é mais do que um impulso
sensível do coração; é uma decisão da
razão. Amar é uma decisão. E a decisão
não é tomada apenas com o coração,
empurrado pela sensibilidade. A decisão
é tomada com a razão. O seu egoísmo é
o seu tirano! A autenticidade do amor se
veriﬁca pela cruz. Todo amor verdadeiro
traz o sinal do sacrif ício. E é através desse sinal que você identiﬁca o verdadeiro
amor e o falso. Não há amor sem renúncia. Não foi isto que Jesus nos ensinou?
“Amai-vos uns aos outros como eu vos
amei”. (Jo 15,12) Ele mandou amar, mas
amar “como Eu vos amo”. E como Ele nos
amou? Até à cruz!
Prof. Felipe Aquino é escritor
e apresentador na TV Canção Nova
Revista Canção Nova - Julho de 2009
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1 – Qua –
2 – Qui –
3 – Sex –
4 – Sáb –
5 – Dom –

Gn 21,5. 8-21 • Sl 33 • Mt 8,28-34
Gn 22,1-19 • Sl 114 • Mt 9,1-8
Ef 2,19-22 • Sl 116 • Jo 20,24-29
Gn 27,1-5.15-29 • Sl 134 • Mt 9,14-17
Ez 2,2-5 / Sl 122 • 2Cor 12,7-10 • Mc 6,1-6

6 – Seg –
7 – Ter –
8 – Qua –
9 – Qui –
10 – Sex –
11 – Sáb –
12 – Dom –

Gn 28,10-22a • Sl 90 • Mt 9,18-26
Gn 32,23-33 • Sl 16 • Mt 9,32-38
Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a • Sl 32 • Mt 10,1-7
Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5 • Sl 104 • Mt 10,7-15
Gn 46,1-7.28-30 • Sl 36 • Mt 10,16-23
Gn 49,29-32; 50,15-26a • Sl 104 • Mt 10,24-33
Am 7,12-15 • Sl 84 • Ef 1,3-14 • Mc 6,7-13

13 – Seg –
14 – Ter –
15 – Qua –
16 – Qui –
17 – Sex –
18 – Sáb –
19 – Dom –

Ex 1,8-14.22 • Sl 123 • Mt 10,34-11,1
Ex 2,1-15a • Sl 68 • Mt 11,20-24
Ex 3,1-6.9-12 • Sl 102 • Mt 11,25-27
Zc 2,14-17 • Sl Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 • Mt 12,46-50
Ex 11,10-12,14 • Sl 115 • Mt 12,1-8
Ex 12,37-42 • Sl 135 • Mt 12,14-21
Jr 23,1-6 • Sl 22 • Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34

20 – Seg –
21 – Ter –
22 – Qua –
23 – Qui –
24 – Sex –
25 – Sáb –
26 – Dom –

Ex 14,5-18 • Sl (Ex 15,1-2.3-4.5-6(R. 1a)) • Mt 12,38-42
Ex 14,21-15,1 • Sl (Ex 15,8-9.10-12.17 R. 1a)) • Mt 12,46-50
Ct 3,1-4a / Sl 62 • Jo 20,1-2.11-18
Ex 19,1-2.9-11.16-20b • Sl (Dn 3,52. 53-54. 55.56(R. 52b)) • Mt 13,10-17
Ex 20,1-17 • Sl 18 • Mt 13,18-23
2Cor 4,7-15 • Sl 125 • Mt 20,20-28
2Rs 4,42-44 • Sl 144 • Ef 4,1-6 • Jo 6,1-15

27 – Seg –
28 – Ter –
29 – Qua –
30 – Qui –
31 – Sex –

Ex 32,15-24.30-34 • Sl 105 • Mt 13,31-35
Ex 33,7-11; 34,5b-9. 28 • Sl 102 • Mt 13,36-43
1Jo 4,7-16 • Sl 33 • Jo 11,19-27
Ex 40,16-21.34-38 • Sl 83 • Mt 13,47-53
Lv 23,1. 4-11, 15-16. 27.34b.37 • Sl 80 • Mt 13,54-58

Datas comemorativas
03- São Tomé
04- Dia do Operador de Telemarketing
16- Nossa Senhora do Carmo
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25- São Tiago Maior
Dia do Escritor
26- São Joaquim e Santa Ana
Dia dos avós

SANTO DO MÊS

SÃO TIAGO
MAIOR
25 de Julho

U

ma antiga tradição, que remonta
aos tempos de Santo Isidoro de
Sevilha, fala da estada de S. Tiago
Apóstolo, na Espanha, para evangelizar
esta região, então pertencente ao Império
Romano. Outra tradição, mais provável,
aﬁrma que seu corpo foi levado para a
cidade de Compostela após seu martírio,
em Jerusalém.
São Tiago é chamado Maior porque teve realce especial no Evangelho e
também para distingui-lo do Apóstolo
homônimo. Era natural de Betsaida, na
Galiléia, irmão de São João, Apóstolo e
Evangelista, ﬁlhos de Zebedeu e Salomé.
São Mateus descreve assim, no seu Evangelho, o chamado apostólico dos dois
irmãos: “E, indo mais adiante, Jesus viu
outros dois irmãos, Tiago e João, ﬁlhos de
Zebedeu. Estavam na barca com seu pai,
consertando as redes e chamou-os. Eles
deixaram imediatamente a barca e o pai,
e seguiram a Jesus”.
Tiago, juntamente com Pedro e João,
são apóstolos privilegiados por Jesus, fazendo-se acompanhar, algumas vezes, só
por eles. Foi assim na Transﬁguração no
monte Tabor; por ocasião da ressurreição da ﬁlha de Jairo e na agonia no Horto
das Oliveiras. De caráter impetuoso, ele
e seu irmão recebem do próprio Jesus o
apelido de ‘Boanerges’, que quer dizer ﬁlhos do trovão. Lucas narra esse episódio
quando Jesus está indo rumo a Jerusalém.
Envia, então, mensageiros à sua frente
para conseguir alojamento junto a um
povoado de samaritanos. Esses, todavia,
negam hospitalidade. Indignados, Tiago
e João disseram a Jesus: “Queres, Senhor,
que mandemos cair fogo do céu contra
eles?” Jesus os repreende, pois não veio
para destruir, mas salvar.

Quando falamos de Tiago devemos
também lembrar seu irmão João. Foi
uma dupla de apóstolos que deixou
grandes ensinamentos, apesar de suas
limitações humanas. Isso é bom porque
nos encoraja a também buscarmos a
santidade. Além de impetuosos e pouco
tolerantes, também não eram nada modestos. São Mateus conta-nos que um
dia a mãe deles, certamente interpretando o desejo íntimo dos dois, ousou pedir
a Jesus que os ﬁlhos pudessem ocupar
lugares de honra ao lado de seu trono no
Reino de Deus. Surpreso, Jesus fez ver à
mãe e seus ﬁlhos que eles não sabiam o
que estavam pedindo e que esse assunto cabia a seu Pai, que está no céu. Os
outros apóstolos reagiram indignados
contra o atrevimento deles.
Apesar de tudo isso, Jesus teve um
carinho muito grande por eles. Tiago
correspondeu como zeloso e corajoso
pregador do Evangelho. Não é por acaso
que foi o primeiro dos Apóstolos a sofrer
o martírio, em Jerusalém, no ano 42. De
São Tiago podemos aprender a sermos
disponíveis e aceitar com entusiasmo o
chamado de seguir o Senhor, deixando
a ‘barca’ das nossas seguranças humanas. Dele podemos imitar o testemunho
corajoso de sua fé em Cristo. Se formos
impetuosos, de ‘pavio curto’, precipitados
em julgar e condenar, podemos aprender
de São Tiago a sermos mansos e humildes. Oxalá, o Espírito Santo molde nosso coração para que não ansíemos pelos
primeiros lugares, mas queiramos servir
para sermos grandes diante de Deus.
Frei Jorge E. Hartmann OFM é Padre
da Ordem dos Frades Menores
Revista Canção Nova - Julho de 2009
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ATUALIDADE

AVÓS,
UMA GRAÇA DE DEUS

N

o próximo dia 26 de julho, comemora-se o dia dos Avós, momento em que a Igreja celebra o
dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de
Maria e avós de Jesus.
Decorridos mais de dois mil anos, a
presença da família nunca se fez tão importante como nos nossos tempos.
A educação promovida no seio familiar é a grande responsável pela construção de relacionamentos sólidos, não
somente entre os membros de uma família, mas com cada um daqueles que
dela se aproxima.
Lembrar dos avós de Jesus, do exemplo de família dado por eles e por Maria
e José, nos ajuda a perceber os valores, os
conhecimentos, as experiências a serem
seguidas, transmitidas e vividas por nós e
pelas gerações futuras.
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Num momento em que a sociedade
se depara com modelos familiares tão
diferentes do proposto por Deus, podemos encontrar, na relação entre netos e
avós, subsídios para garantir a existência
do ser humano como ﬁlhos do céu e não
simplesmente como alguma coisa vinda
de um tubo de ensaio.
Ouvindo tio Bolinha (Antonio Ayres
Gonçalves) e tia Zenite, membros da
comunidade Canção Nova, pais de seis
ﬁlhos e avós de onze netos, percebemos a importância do testemunho de
vida de quem viu, sofreu, viveu e convive com a evolução social, tecnológica,
com as transformações morais e com
as mudanças dos rumos da história do
mundo. A preocupação deles em dar
bons exemplos, de serem espelhos para

seus netos, os motivam a participar da
vida deles de forma discreta, porém
marcante. Com uma convivência amorosa, muito diálogo e o equilíbrio nas
concessões, eles promovem uma relação profunda com seus netos. Recheada pelos valores do evangelho e pela
experiência dos muitos anos já vividos,
eles ajudam a escrever nas páginas em
branco do livro da vida de seus netos a
história, as tradições e os caminhos que
serão percorridos por eles.
As diferenças de idades e comportamento são, muitas vezes, promotoras
de distanciamento entre as gerações. A
agilidade de um e a lentidão de outro
só podem conviver harmonicamente se
forem envolvidas pelo amor e pelo respeito. Ser avô e avó é uma benção, segundo tia Zenite e tio Bolinha, que
não têm medo do envelhecimento.
Tudo acontece sob a permissão e
graça de Deus, então que esse tempo maravilhoso seja intensamente
vivido e desfrutado.
O tempo não para e mesmo entre os conﬂitos de gerações, o amor
vence todas as barreiras e quem já
experimentou sabe o quanto é bom
um colinho de vó, o sorriso do vô e
aqueles gestos de carinho que só
eles sabem dar.
Obrigado Vô, obrigado Vó,
que Deus os abençoe.
Feliz dia dos Avós !!!

AGENDA - JULHO 2009

ULISTA
EVENTOS EM CACHOEIRA PA
DA RCC
XXVIII CONGRESSO NACIONAL
A
NOV
NA CANÇÃO
Data: 07 a 11 de Julho
Presenças: Dom Alberto Taveira,
e
Dom Azcona, Glória Pólo, Ironi Spuldaro to
men
movi
do
nais
nacio
es
ador
demais preg
ACAMPAMENTO PARA CASAIS
Tema: “Quem nos uniu foi Deus”
Data: 17 a 19 de Julho
Santiago, Ricardo Sá e Eliana Sá,
Presenças: Pe. Fábio de Melo, Luzia
i, Laércio Oliveira
schin
Tode
io
Marc
Professor Felipe Aquino,
Show: Salette Ferreira.

EVENTOS PELO BRASIL
CAMPOS DO GOYTACAZES-RJ
Encontro de Cura e libertação
Tema: Um olhar que Cura
Data: 11 e 12 de Julho
Presenças: Pe. Paulo Ricardo e
Comunidade Canção Nova
Informações: (22) 2738-1020
ARACAJU-SE
Acampamento de Oração
Tema: O Encontro com Jesus no
Documento de Aparecida
Data: 11 a 13 de julho
Presença: Pe. Reginaldo Cordeiro
( Casa de Acolhimento Bom Pastor
-Três Marias/MG )
Informações: (79) 2104-4444

FORTALEZA-CE
Encontro de Cura e libertação
Tema: Revestido do precioso sangue
de Cristo
Data: 17 a 19 de julho
Presença: Frei Josué
Informações: (85) 3391-4064
JAGUARIÚNA-SP
5º Encontrão de Jovens
Tema: Abra-se a Restauração
Data: 26 de Julho
Presença: Dunga
Informações: (19) 3345-3057

CACHOEIRA PAULISTA/SP
AGENDA 2º SEMESTRE 2009 –
Julho:

03 a 05 - Acampamento PHN
da
07 a 11 - XXVIII Congresso Nacional
RCC Brasil
com
17 a 19 – Acampamento para Casais
Profº Felipe Aquino e Pe. Fábio de Melo

Agosto:

07 a 09 - Acampamento de Combate na
Luis
Oração com Pe. José Augusto e Pe. Roger
imar
Cleid
Pe.
com
onal
Naci
AVIV
23 Moreira

Setembro:

Melo
04 a 07 - Acampamento com Pe. Fabio
es
18 a 20 - Encontro das Novas Comunidad
25 a 27 - Acampamento de Cura e
Libertação com Frei Josué e Pe. Moacir

Outubro:

e
09 a 12 - Acampamento para Músicos
tas
Artis
da
30 a 01/Nov - Acampamento Pastoral
Sobriedade

Novembro:

13 a 15 - Acampamento de Cura e
Libertação com Frei Josué e Neil Velez
20 a 22 - III Canção Nova Sertanejo

Dezembro:

04 a 06 - Hosana Brasil
0 a 02/Jan - Acampamento de Ano Novo

Conﬁra também a agenda dos
Aprofundamentos e Kairós acessando
a página wiki.cancaonova.com

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