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CARTA AO LEITOR

PORQUE AINDA NÃO SEI

QUEM DEUS É!

D

eus quer tocar nossa realidade! Mais ainda… Porque é puro
amor, ama-nos como somos e
deseja, portanto, amar quem somos, o
que vivemos, o que é tão fácil de ser visto
e, para nosso bem maior, aquilo que talvez
tenhamos medo de expor, deixar ser tocado e amado por Ele.
Deus é Amor. Este mundo tão confuso
e distante de Sua misericórdia, tanto erro,
injustiça e coisas que à primeira vista nos
causam raiva ou repugnância, Deus ama. O
mundo, do jeito que é, é amado por Deus.
Um dia, visitando um médico, precisei ter uma sonda enorme enﬁada
nariz a dentro para veriﬁcar minha garganta, pregas vocais, faringe, laringe…
Meus Deus, que medo! Com as pernas
fracas, fui despencando cadeira abaixo,
enquanto o médico tentava me explicar
que era preciso me ver por dentro daquela forma. Suado, agradeci pelo exame tão
eﬁcaz, diagnóstico tão preciso e, é claro,
um tratamento exatamente de acordo
com o que eu precisava.
Penso que você já entendeu! Se nos escondemos, Deus, em Seu Amor nos deixa
livres para que não sejamos vistos como
somos e, perdemos a chance de sermos
profundamente e inﬁnitamente amados,
simplesmente como somos. Somente
nós mesmos, portanto, somos capazes

de fugir do amor de Deus todas as vezes
que “escorregamos da cadeira”, fugimos,
nos mascaramos, inventamos ser quem
não somos ou quando se trata de nossas
fraquezas, tudo piora.
Também não pensemos que Deus não
seja, de antemão, capaz de nos conhecer
como somos. A grande sacada está em
deixar que Ele nos sonde para que façamos a experiência de Seu Amor que tudo
ama e quer, pelos caminhos de nossa liberdade, amar a cada um de nós no mais
profundo, talvez no lugar mais escondido
por causa de nossos medos.
E tem mais! Detestamos a superﬁcialidade e esta experiência de Amor é o remédio exato e vigoroso para que ninguém
construa vida nova vestido de roupa velha,
usando disfarce ou fugindo da verdade,
escondendo misérias.
Deus não faz reformas!
À medida em que Deus me sonda, me
ama, me salva, precipita-se de amor sobre minhas paixões e mortes; toma para ele quem
sou para me amar, revelar-se a mim e assim
realiza a salvação em minha vida inteira.
“Senhor, não tenho mais medo! Sondame, ama-me… Assim... Como sou! Amém!”
Ricardo Sá é músico, escritor e membro
da Comunidade Canção Nova

PALAVRA DO FUNDADOR

O SENHOR VERDADEIRAMENTE

RESSUSCITOU, ALELUIA!

S

e alguém perguntar qual é a nossa
esperança... Se questionarem: O que
os cristãos esperam de fato? A ressurreição é a nossa resposta. Nós vamos
ressuscitar com Jesus. E a Páscoa é este
tempo de graça em que toda a Igreja brada
a plenos pulmões a mais linda e comovente de todas as notícias: Jesus ressuscitou.
Sim! Jesus está vivo e tem o poder de nos
resgatar da morte! Essa é a nossa fé.
Em sua cruz, Jesus deu sua vida por
nós, mas uma vez ressuscitado, ele tem o
poder de dar a sua vida a nós. Não só pode
como já a deu por meio de seu Espírito
Santo. Em sua ressurreição, ele venceu o
pecado e seus males, de forma que, agora
pode nos libertar de toda força de morte.
O mal foi derrotado. O pecado foi
vencido. Já não existe corrente, nem
prisão espiritual, por mais forte e antiga
que seja que não possa ser despedaçada
pela mão poderosa de Deus, pelo vigor
espiritual que jorra do coração de Jesus
ressuscitado. Para que isso fosse possível,
o Senhor passou por uma morte terrível,
mas ao terceiro dia, o sepulcro explodiu
incapaz de conter tanta vida. O Pai não

deixou seu Filho entregue à morte. Ao
contrário, levantou-o de sua humilhação
e concedeu-lhe todo o poder, de modo
que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, e no inferno.
Ser salvo por Deus é justamente isto:
ser alcançado pelo poder da ressurreição de Cristo, já enquanto vivemos neste
mundo. Quando isso acontece, a gente
renasce, uma nova vida tem início imediatamente para nós. Uma vida inﬁnitamente mais saudável, mais rica e mais
feliz. Jesus Cristo morreu e ressuscitou
para nos dar essa vida, porque nos ama,
porque se compadeceu ao ver os nossos
inúmeros sofrimentos. Ele veio nos libertar. As curas que realizou no passado
e continua realizando hoje, são um sinal
claro de que Deus é por nós.
Jesus não só tem o poder de curar, mas
também de perdoar os pecados. Ele veio
salvar a pessoa inteira: alma e corpo. Ele
é o médico e o remédio. E para fazer com
que essa vida nova aconteça em mim e em
você, ele pergunta: “Você crê em mim? Crê
na força de minha ressurreição? Você aceita a salvação que estou lhe oferecendo?”.

Pela fé, Jesus se põe ao nosso alcance,
e deixa-se tocar por todos os que precisam dele. Seu amor é tão grande que ele
assume as nossas misérias: “Ele levou
nossas enfermidades e carregou as nossas doenças” (Is 53,4).
Na Cruz, Jesus tomou sobre si todo o
peso do mal, e ao ressuscitar, destruiu o
pecado com seus efeitos. Ele é o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo (cf,
Jo 1,29). Se, por um lado, Jesus não curou
a todos os doentes neste mundo; por
outro, a ninguém negou a sua vida. Suas
curas são sinais de que chegou o tempo
da salvação - tempo de alegria e de festa.
Elas apontam para uma cura mais radical:
a vitória sobre o pecado e sobre a morte
por sua Páscoa, por sua ressurreição.
Enquanto vivemos neste mundo, a fé
é a única maneira de tocarmos o Senhor
e experimentarmos já a sua salvação.
Aqueles que encontraram Jesus na fé
sabem que dele continua a sair uma força
suﬁcientemente poderosa para transformar toda a sua vida.
Aproxime-se mais do Senhor. Ore.
Peça a ele: Jesus, toca-me! Jesus, cura-me!
Jesus, salva-me!
É Páscoa, é tempo de salvação. Creia
em Jesus! Creia em seu amor por você!
Com a graça de Deus as coisas vão mudar, a sua vida vai se renovar.
Alegria minha, alegria nossa, Cristo
ressuscitou!

Monsenhor Jonas Abib é Fundador
da Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Abril de 2009
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UM LUGAR, UMA PRECE, UM SONHO!
POR QUE CONSTRUIR UMA IGREJA?
Diante da Palavra que o próprio Deus deu para o
Mons. Jonas ( 2 Cr 7,15 – 16 ), ele retirou-se por 3
dias em Queluz (Casa Mãe da Canção Nova), para
ler o diário de Santa Faustina e rezar. Foi daí que
veio em seu coração a construção de
uma Igreja, um lugar da misericórdia
e da conﬁança, lugar onde Jesus quer
exercer toda extensão de sua
Misericórdia. Com isso surge a construção
da Igreja do Pai das Misericórdias, uma igreja
cujas dimensões mostre a ilimitada vontade
do coração de Jesus em receber uma multidão
de ﬁlhos do seu Pai, principalmente os mais
pecadores, mais miseráveis. Jesus é a
misericórdia do Pai.
A Igreja terá como ﬁnalidade levar a todos a
riqueza da Misericórdia preparando o povo
para a segunda vinda de Jesus.
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

MISERICÓRDIA
E CONFIANÇA

E

stamos no tempo da graça para toda
a humanidade, mas só é possível
para quem contempla Deus com os
olhos da fé.
Foi pela paixão, morte e ressurreição
de Nosso Senhor Jesus Cristo que inaugurou-se para nós o tempo da Misericórdia.
Deus, que é amor, concede-nos a
graça de descobrirmos a sua insondável
misericórdia cada vez que acolhemos o
mistério pascal de Cristo. Somos convidados a viver esta experiência da Semana Santa até a Páscoa com a alegria do
Ressuscitado.
Em nossos tempos, Ele quis manifestar mais uma vez a sua Misericórdia
através das revelações à Santa Faustina.
Ele mandou que se realizasse no primeiro domingo após a Páscoa, a Festa da Misericórdia: “Eu desejo que haja a Festa da
Misericórdia. Quero que esta imagem,
que pintarás com o pincel, seja benta solenemente no primeiro domingo após a

Páscoa, e que esse domingo seja a festa
da Misericórdia”.
A grandeza desta festa só pode ser
avaliada pelas extraordinárias promessas
que Nosso Senhor a ela atribuiu: “...alcançarás perdão total das faltas e dos castigos aquele que, neste dia, se aproximar
da fonte da vida. Neste dia, estarão abertas as entranhas da minha Misericórdia.
Derramo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da Minha Misericórdia. Que nenhuma alma tenha medo
de se aproximar de Mim ainda que seus
pecados sejam como o escarlate”.
Celebramos na Canção Nova há vários anos, no segundo domingo da Páscoa, a Festa da Misericórdia, onde reunimos milhares de ﬁéis. A multidão que
aqui chega é atraída por Jesus misericordioso, e a cada ano o número de pessoas cresce, pois todos são atingidos pelos
seus raios de amor.
Não somente a Festa da Misericórdia
tornou-se um marco para nós, mas fomos
percebendo que Deus mesmo escolheu a
Canção Nova para ser “o lugar da Divina
Misericórdia”, como nos escreve Monsenhor Jonas Abib: “Eu fui movido a consagrar a Canção Nova para que seja o lugar
da Divina Misericórdia, onde Jesus exerça toda a extensão da sua Misericórdia e
onde as pessoas, com conﬁança, tragam
todas as suas misérias e sejam atendidas”.
Entreguei a Deus a Canção Nova para ser
o lugar da Misericórdia e da Conﬁança.
Estamos construindo aqui em Cachoeira Paulista, o Santuário do Pai das
Misericórdias, um santuário grande e
acolhedor, cujas dimensões mostrem a
ilimitada vontade do coração de Jesus
de receber nele uma multidão de ﬁlhos

e ﬁlhas de Deus, especialmente os mais
pecadores, os mais miseráveis, os mais
desesperados, os que não têm mais com
quem contar a não ser com a Divina Misericórdia, mas vejo que a vontade de
Deus vai mais além: Ele quer que a Canção Nova toda seja o grande Santuário
da Divina Misericórdia.
Não se trata simplesmente de propagar a devoção à Divina Misericórdia; é
muito mais: vamos experimentar a Sua

Foi pela paixão, morte e
ressurreição de Jesus que
inaugurou-se para nós o
tempo da Misericórdia.
Misericórdia em nós, seremos formados
pelo Senhor para termos os mesmos sentimentos do Seu coração misericordioso.
Será a grande graça para todos nós”.
Encerro com esta palavra que tem
nos seguido como promessa de Deus
para todo este território Eucarístico, a
Canção Nova, pois as promessas de Deus
são eternas: “Meus olhos estarão abertos
e meus ouvidos atentos à oração feita
neste lugar. Pois, agora, escolhi e santiﬁquei esta Casa dedicada ao meu nome
para sempre. Meus olhos e coração estarão nela todo o tempo” (2Cr 7,15-16).
Jesus eu conﬁo em vós!

Luzia Santiago é Co-fundadora da
Comunidade Canção Nova
Revista Canção Nova - Abril de 2009
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PALAVRA DA IGREJA

REFLEXÕES
SOBRE O
TRÍDUO PASCAL
A Festa anual da Páscoa
Não se pode precisar, mas deve ter
sido no século II que, além de continuar
celebrando o “primeiro dia da semana”
como “o dia do Senhor”, se procurou solenizar, de um modo especial dentro do ano,
o domingo concreto que coincidia com a
Páscoa da ressurreição, isto é, o primeiro
domingo depois da Páscoa judaica, com
a lua cheia de primavera e na qual Cristo
celebrou a última ceia na véspera de sua
morte e três dias antes de ressuscitar.
Sentido do Tríduo Pascal
O Tríduo Pascal é a maior celebração das comunidades cristãs. A Páscoa é
o centro do ano litúrgico, fonte que alimenta a nossa vida de fé. Celebrar o Tríduo Pascal da paixão e ressurreição do
Senhor é celebrar a obra da redenção humana e da perfeita gloriﬁcação de Deus
que o Cristo realizou quando, morrendo,
destruiu a nossa morte e ressuscitando,
renovou a vida.
Quando teve início o Tríduo
Pascal?
No ﬁnal do século IV, encontramos
já organizado um tríduo pascal, que Santo Agostinho recomendava vivamente
a seus ﬁéis. Formavam, em princípio,
o tríduo: a sexta-feira, o sábado e o domingo. É no século VII que o tríduo se
inicia com a “Ceia do Senhor” na tarde
da quinta-feira, com o que ﬁca ele constituído pela quinta-feira, pela sexta-feira
e pelo sábado - aí incluída a vigília pascal.
As três datas formam uma unidade: a celebração do mistério pascal.
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O que celebramos na Quintafeira Santa?
O Senhor celebrara com os seus a última ceia no contexto da páscoa judaica: a
comemoração da passagem de Israel pelo
Mar Vermelho. Nesse dia, Cristo inaugura a nova Páscoa, a da aliança nova e
eterna, a de seu pão compartilhado e seu
sangue derramado, a de seu amor levado
ao extremo e do mandato do amor para
nós, a de sua passagem pela morte à ressurreição, a Páscoa que devemos celebrar
em sua comemoração. Eucaristia, sacerdócio, mandato do amor e nova Páscoa
do Senhor são o conteúdo preciso da missa da Ceia do Senhor. O transporte das
formas (hóstias) consagradas à urna para
a comunhão da sexta-feira inicia-se no século XIII. O “monumento” (local físico) é
elemento acidental e só encontra sentido
em vinculação com o mistério celebrado:
agradecimento ao amor de Cristo e oração-reﬂexão do mistério pascal.
O que celebramos na Sextafeira Santa?
Como vem acontecendo há muito
tempo, hoje não se celebra a missa, tendo
lugar a celebração da morte do Senhor: o
mistério que é celebrado é uma cruz dolorosa e sangrenta, mas ao mesmo tempo
vitoriosa e resplandecente. Trata-se de
morte, a de Cristo, real e tremenda; mas
é passagem para uma vida ressuscitada e
eterna. O amor de Deus, que é vida, terá
mais poder do que o pecado do homem,
que é morte. A celebração incorpora-nos
à redenção de Cristo e a seu mistério de
salvação universal: pela morte à vida.

O que celebramos na Vigília
Pascal?
Contamos com documentos do início do século III, que apresentam alguns
elementos desta celebração, tais como:
jejum, oração, eucaristia - e até batismo, com a bênção da “fonte batismal”.
Vão-se acrescentando depois novos elementos: o canto do Exultet, que vemos
documentado no século IV e a bênção
do círio pascal, no século V. Pouco a pouco, foi-se enriquecendo esta última, que
deve ser “a celebração das celebrações”
para o cristão, e a que Santo Agostinho
denominava “Mãe de todas as vigílias”.
É o Senhor quem nos convida a celebrar sua Páscoa!
Assim ouvimos com alegria: “Cristo
ressuscitou, verdadeiramente, dos mortos”! Num duelo admirável a morte lutou contra a vida, e o Autor da vida se
levanta triunfador da morte. Terminou o
combate da luz com as trevas, combate
histórico de Jesus com os fariseus e todas aquelas pessoas que não acolheram
o Reino de Deus. Após as trevas brilhará
o sol da Ressurreição! Nada, pois, mais
necessário do que viver em intensidade
estes dias sagrados e abrir os corações às
inspirações divinas. Então a Páscoa será
abençoada e sinal de novas conquistas e
de vida plena para todos. Participe destes importantes dias onde celebramos a
Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus
Cristo. Boa Páscoa a todos vocês!
Dom Vilson Dias de Oliveira, DC
Bispo Diocesano de Limeira-SP

ADMINISTRAÇÃO

A IGREJA DO
PAI DAS MISERICÓRDIAS!

A

o terminarmos a construção
do Centro de Evangelização
Dom João Hipólito de Moraes,
nos veio como inspiração construirmos
uma igreja na Canção Nova, pois até
então sempre tivemos aqui pequenas
capelas que comportam no máximo
cinquenta pessoas.
Mas confesso que esta inspiração já
era antiga. Sentíamos que era a vontade de
Deus, tanto é que no terreno já havíamos
feito toda a terraplenagem desta construção. Começamos a chamá-la de: “a Igreja
do Pai Eterno”, mas quando fomos ao bispo da nossa diocese levar o projeto, ele
nos pediu que aguardássemos, pois iria
apresentá-lo ao arcebispo de Aparecida, na época, Dom Aloísio Lorscheider.
Aconteceu o inesperado, a autorização
foi negada, pois por não sermos paróquia, o projeto teria que ser aprovado
pelo Conselho dos Bispos da Província.
Constrangidos, entregamos a causa no

coração de Deus, mas não desistimos de
rezar e insistir no pedido.
Numa das visitas de Dom Eduardo à
Canção Nova, na época, bispo de Lorena,
voltei com ele a insistir na construção da
igreja reaﬁrmando que aqui, tínhamos várias capelinhas nos nossos departamentos
de trabalho e que isto era uma riqueza para
nós, mas muito pequenas e que não tínhamos uma igreja para o povo. Ele disse-me
duas coisas: que iria levar novamente ao
Conselho dos Bispos e que veriﬁcássemos
melhor o nome da igreja. Foi então que o
Mons. Jonas batizou o projeto com o nome
“Igreja do Pai das Misericórdias”, pois este
território Eucarístico é consagrado a Jesus
misericordioso.
Fui rezar, entregar a Deus e perguntar-lhe como fazer para construir. Veiome a inspiração da arrecadação ﬁnanceira ser como na construção do Centro
de Evangelização: “seu ouro, sua vida”.
Através do ouro que se encontra com

você, que lhe traz lembranças alegres ou
amargas, doado com desprendimento e
generosidade, construiremos a Igreja do
Pai das Misericórdias.
Na oração, a palavra que Deus me deu
foi: “Coragem, meus ﬁlhos! E vós também
orai a Deus a ﬁm de que vos salve da mão
poderosa de vossos inimigos! Do Eterno
espero a vossa libertação, espero que do
Santo me venha a alegria, pela misericórdia que breve vos será concedida pelo
Eterno, vosso Salvador” (Baruc 4,21-22).
Graças a Deus, depois de um tempo, recebemos a aprovação do projeto
da Igreja do Pai das Misericórdias e no
dia 08 de dezembro de 2007, tivemos a
inauguração da pedra fundamental com
nosso bispo diocesano Dom Beni.
É uma graça sobrenatural acreditar,
pedir, rezar e ver atendida à oração.
A igreja terá a capacidade para dez mil
pessoas sentadas, onde louvaremos e adoraremos Nosso Senhor. Teremos horários
de missas, atendimento de conﬁssões e
para o acolhimento de todos, uma música
ambiente, para ajudar os que por ali passarem a recolherem-se com Jesus em oração. Tudo pelo Pai das Misericórdias.
Reze por nós, ajude-nos com o seu
ouro e venha ver as maravilhas de Deus.
Amo muito você.
Seu irmão em Cristo,

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

Não há autêntica vida cristã e nem verdadeira escuta da Palavra quando não somos capazes de partilhar.
Os discípulos (Lc 24 –13, 34) reconheceram o Senhor ao partir o pão, porque toda vida de Jesus foi
uma partilha. Partilha com a multidão, com o pobre, doente, pecador, excluído...
O evangelizador vai além, trabalha para ser a imagem de Cristo, é capaz de se doar, de buscar onde
ninguém tem coragem de procurar, está onde a maioria não quer estar, resgata o que já está perdido,
devolve a esperança, alivia o ódio, está disposto a dar vida ao desfalecido. Assim, se há o compromisso
de mesmo nas limitações imitar a Cristo, somos também convidados a partir e a servir, pois o
Reino de Deus é partilha.
O Clube da Evangelização é formado por pessoas que têm como característica a disponibilidade na
partilha. Cada Sócio Evangelizador se dispõe a partilhar sua vida, suas alegrias, esperanças, diﬁculdades,
além da certeza de contribuir para a salvação de muitos.
O sócio também experimenta a cada dia o segredo da vitória que está no partilhar. Colocar a própria
vida nas mãos de Deus a serviço da Evangelização é um dos principais legados espirituais da Canção
Nova. E você é o canal da Divina Providência através do qual todo o Sistema de Comunicação realiza
sua missão essencial: Evangelizar.
Deus abençoe você, Sócio Evangelizador do Clube da Evangelização Canção Nova, e lhe faça cada
vez mais enérgico no propósito de ser cristão, seguidor e imitador de Cristo e ascenda em você ainda
mais o ardor missionário e o querer ser ﬁel.

Clube da Evangelização: Juntos Promovendo o Bem!
08
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PARABÉNS A VOCÊ
POR MAIS ESSA
CONQUISTA!

A

Revista Canção Nova chega a sua 100a edição
com uma tiragem de quase 600 mil exemplares e
certamente alguns milhões de leitores em todo o
território nacional.
Além do Brasil, ela chega também aos Estados Unidos
da América e à Europa, via Portugal.
Esse grande veículo católico de comunicação também
é fruto do “sim” do Monsenhor Jonas Abib, que desde a
sua primeira edição serviu-se também dele para propagar
a Palavra de Deus a essa nação.
Nas pegadas do fundador seguiram-se: Luzia Santiago,
Wellington Silva Jardim, o Eto, Professor Felipe Aquino,
Diácono Nelsinho Corrêa, Ricardo Sá e tantos outros da
imensa família Canção Nova.
Ao longo desses anos a revista tem marcado presença
nos lares, paróquias, escritórios, consultórios,... e em
tantos outros lugares como um elo vivo entre os leitores
– sócios evangelizadores - e a Comunidade Canção Nova.
Graças a você, querido evangelizador, a Boa Nova tem
chegado a tantos e transformado a muitos.
Parabéns a você por mais essa conquista!
Deus o abençoe.

ORAÇÃO
Senhora minha, Virgem do Desterro,
de joelhos diante do vosso altar,
venho reconhecer a minha fraqueza
e o meu nada. Para onde irei
Senhora, sem o vosso olhar? Como
caminharei, se não for levado pelas
suas mãos? Valei-me, Senhora
minha! Não olheis para as misérias
de minha alma, mas atendei a súplica
de um pobre ﬁlho vosso. Alcançaime a graça (pedido) de que tanto
necessito. Agradeço-vos, Senhora,
todos os benefícios que já recebi
de vossas mãos benditas e prometo
empregar todos os esforços para
corresponder às ternuras do vosso
materno coração. Amém.

FAÇA ESSA ORAÇÃO CHEGAR A QUEM PRECISA - RECORTE AQUI

Reza-se em seguida, sete vezes a Ave-Maria, lembrando
os sete anos que a Sagrada família permaneceu no exílio,
terminando-se com as seguintes inovações:

Meu Jesus, misericórdia!
Senhora minha, Virgem do Desterro,
valei-me!
Glorioso patriarca São José,
intercedei por mim!
Amém.

JOVEM
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A IMPORTÂNCIA DA
PRÁTICA DESPORTIVA PARA
A EDUCAÇÃO DOS JOVENS

E
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u fui inserida no meio esportivo aos
4 anos de idade por causa de uma
bronquite. A natação curou a minha
bronquite e além de ajudar minha saúde,
me trouxe outro grande benefício: me ensinou a ser uma cidadã melhor e mais preparada para a vida. Para mim o esporte é
como uma preparação para a vida de forma gostosa, saudável e estimuladora.
Quando estamos inseridos no meio
esportivo, instantaneamente vamos rendendo valores que levamos conosco a
vida inteira. Uma das coisas que mais
aprendi com o esporte é sempre irmos
atrás do que acreditamos, lutarmos por
aquilo que queremos. Não podemos ter
vergonha de tentar. Na parede do meu
clube tem uma placa com um dizer que
me marcou bastante, diz assim: “é preferível sofrer a tristeza de uma derrota do
que a vergonha de não ter competido”.
Valores assim são fundamentais na educação dos jovens.
Outra lição que aprendi através do esporte é termos paciência e perseverança.
Nem sempre conseguimos o que queremos na hora que queremos e quando
queremos. Quando estamos no meio do
esporte aprendemos a ter um objetivo, a
sermos melhores a cada temporada. Às
vezes, lutamos por isso e o resultado não
aparece. Então, é importante ter paciência para continuarmos acreditando que
ainda não era hora de acontecer essa meRevista Canção Nova - Abril de 2009

lhora. É preciso saber analisar a situação e
ver o que estava saindo errado para corrigir-se e então evoluir mais.
Aprendemos a ter disciplina e saber
que só com trabalho é que conseguimos
alcançar nossos objetivos. O resultado é
uma consequência do que você planta
no dia-a-dia.
Além desses valores e outros mais,
também enriquecemos com o esporte no
sentido social. Fazemos muitas amizades
verdadeiras e duradouras, que vamos levar conosco para o resto da vida. Pois, no
meio do esporte estamos compartilhando as diﬁculdades e as alegrias. Aprendemos a torcer pelo outro, ajudar e incentivar seu crescimento. Essa troca de energia
dentro do esporte é algo muito gostoso e
único de se viver.
Para mim, dentro do esporte também
consigo vivenciar Deus com muita intensidade, pois, Ele me dá forças nos momentos dif íceis, orienta minhas decisões
e traz paz para a caminhada.
Em todos os sentidos acredito que o
esporte pode inﬂuenciar de uma forma
muito positiva a vida de um jovem e encorajo a todos a praticarem que seja duas
ou três vezes por semana, um esporte
que goste e se identiﬁque.
Fabíola Molina é atleta da
equipe brasileira de natação
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Os 7 Pecados Capitais

FORMAÇÃO

A INVEJA

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

D

iz o livro
da Sabedoria que é
por causa da inveja que
o demônio levou a pecar os
nossos primeiros pais no início da história da humanidade. “É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e
os que pertencem ao demônio prová-laão” (Sb 2,23-24). Santo Agostinho dizia
que “a inveja é o pecado diabólico por excelência”. E se referia a ela como “o caruncho da alma, que tudo rói e reduz ao pó”.
A inveja é companheira daquele que
não suporta o sucesso dos outros, e que
não se conforma em ver alguém melhor
do que ele mesmo. Fica torcendo pelo
mal do outro; e quando este fracassa, diz
no interior: “bem feito!”
O primeiro pecado dos ﬁlhos de Adão
e Eva foi cometido por inveja: Caim matou
o irmão Abel (cf. Gen 4). Pior do que um
homicídio (assassinato de um homem),
o crime de Caim, movido pela inveja, foi
um fratricídio (assassinato de um irmão).
Também por causa da inveja os ﬁlhos do
patriarca Jacó venderam o seu ﬁlho caçula,
José, para os mercadores do Egito. Também por causa da inveja, vimos o rei Saul
odiar a Davi e caçá-lo como se fosse um
animal a ser morto. (cf. 1Sm 18,8;19,1).
O caso mais triste que as Escrituras
nos relatam, por causa da inveja, é o da
morte de Jesus. O evangelista São Mateus deixa claro: “Pilatos dirigiu-se ao
povo reunido: Qual quereis que eu vos
solte: Barrabás ou Jesus, que se chama
Cristo? Ele sabia que tinham entregue

Jesus por inveja”
(Mt 27, 18).
Diante disto temos que nos acautelar
diante dela; uma vez que movidos por ela somos levados a praticar
muitas injustiças. Quantas fofocas, maledicências, intrigas, brigas, rivalidades,
calúnias, ódios, etc., acontecem por causa
de uma inveja. O pior de tudo para nós
cristãos, é constatar que ela se entranha
até mesmo nas obras e nos ﬁlhos de Deus.
Podemos dizer seguramente que muitas
rivalidades e disputas que surgem também no coração da Igreja, tristemente, são
causadas pela inveja, ciúme e despeito.
Ao invés de se alegrar com o sucesso
do irmão no seu trabalho para o reino
de Deus, muitas vezes se ﬁca remoendo a inveja, porque não se consegue o
mesmo sucesso. O que importa aﬁnal, é
o meu sucesso, o sucesso do outro ou o
crescimento do reino de Deus e a salvação das almas? A inveja é uma perversão. Santo Agostinho nos ajuda a entender a gravidade da inveja: “Terrível mal
da alma, vírus da mente e fulminante
corrosivo do coração é invejar os dons
de Deus que o irmão possui, sentir-se
desafortunado por causa da fortuna dos
outros, atormentar-se com o êxito dos
demais, cometer um crime no segredo
do coração entregando o espírito e os
sentidos à tortura da ansiedade; destroçar-se com a própria fúria!”
Prof. Felipe Aquino é escritor
e apresentador na TV Canção Nova
Revista Canção Nova - Abril de 2009
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01 – Qua - Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95 • Sl Dn 3 • Jo 8,31-42
02 – Qui - Gn 17,3-9 • Sl 104 • Jo 8,51-59
03 – Sex - Jr 20,10-13 • Sl 17 • Jo 10,31-42
04 – Sáb - Ez 37,21-28 • Sl Jr31 • Jo 11,45-57
05 – Dom (Ramos) - Mc 11,1-10 • Is 50,4-7 • Sl 21 • Mc 14,1-15,47
06 – Seg -Is 42,1-7 • Sl 26 • Jo 12,1-11
07 – Ter - Is 49,1-6 • Sl 70 • Jo 13,21-33.36-38
08 – Qua - Is 50,4-9a • Sl 68 • Mt 26,14-25
09 – Qui - Ex 12,1-8.11-14 • Sl 115 • 1Cor 11,23-26 • Jo 13,1-15
10 – Sex (Paixão do Senhor) - Is 52,13-53,12 • Sl 30
Hb 4,14-16;5,7-9 • Jo 18,1-19,42
11 – Sáb - Gn 1,1-2,2 • Gn 22,1-18 • Ex 14,15-15,1 • Is 54,5-14 • Is 55,1-11
Br 3,9-15.32-4,4 • Ez 36,16-28 • Rm 6,3-11 • Sl 117 • Mc 16,1-7
12 – Dom (Páscoa) - At 10,34a.37-43 • Sl 117 • Cl 3,1-4 • Jo 20,1-9
13 – Seg - At 2,14.22-32 • Sl 15 • Mt 28,8-15
14 – Ter - At 2,36-41 • Sl 32 • Jo 20,11-18
15 – Qua - At 3,1-10 • Sl 104 • Lc 24,13-35
16 – Qui - At 3,11-16 • Sl 8 • Lc 24,35-48
17 – Sex - At 4,1-12 • Sl 117 • Jo 21,1-14
18 – Sáb - At. 4,13-21 • Sl 117 • Mc 16,9-15
19 – Dom - At 4,32-35 • Sl 117 • 1Jo 5,1-6 • Jo 20,19-31
20 – Seg - At 4,23-31 • Sl 2 • Jo 3,1-8
21 – Ter - At 4,32-37 • Sl 92 • Jo 3,7b-15
22 – Qua - At 5,17-26 • Sl 33 • Jo 3,16-21
23 – Qui - At 5,27-33 • Sl 33 • Jo 3,31-36
24 – Sex - At 5,34-42 • Sl 26 • Jo 6,1-15
25 – Sáb - 1Pd 5,5b-14 • Sl 88 • Mc 16,15-20
26 – Dom - At 3,13-15.17-19 • Sl 4 • 1Jo 2,1-5a • Lc 24,35-48
27 – Seg - At 6,8-15 • Sl 118 • Jo 6,22-29
28 – Ter - At 7,51-8,1a • Sl 30 • Jo 6,30-35
29 – Qui - At 8,1b-8 • Sl 65 • Jo 6,35-40
30 – Sex - At 8,26-40 • Sl 65 • Jo 6,44-51

DATAS COMEMORATIVAS
02 – Nossa Senhora do Desterro
19 – Festa da Misericórdia
05 – Domingo de Ramos
21 – Tiradentes
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10 – Paixão de Cristo
25 – São Marcos Evangelista
12 – Páscoa
28 – Santa Gianna Beretta Molla

SANTO DO MÊS

SANTA GIANNA
BERETTA
MOLLA
28 de Abril

G

ianna Beretta Molla é uma santa
do nosso tempo e seu testemunho
de santidade é simples e acessível
a todos. Seu marido a deﬁniu assim: “Minha esposa era uma santa normal. Jamais
acreditei estar vivendo com uma santa.
Minha esposa tinha inﬁnita conﬁança
na Providência e era uma mulher cheia
de alegria de viver. Era feliz, amava sua
família, amava sua proﬁssão de médica,
também sua casa, a música, a pintura, a
montanha, as ﬂores e todas as coisas belas
que Deus nos tinha dado”.
Gianna nasceu no dia 4 de outubro de
1922, próxima de Milão, norte da Itália, de
uma família de classe média e de pais profundamente cristãos, ambos da Ordem
Terceira Franciscana. Ao todo eram treze
irmãos. Desses, dois também eram médicos e religiosos: Frei Alberto, missionário
capuchinho no Brasil, em Grajaú, Maranhão; e Ir. Virgínia, missionária canossiana
na Índia. E outro é sacerdote diocesano. A
boa formação religiosa recebida na família
ensina-lhe a considerar a vida como um
dom maravilhoso de Deus, a ter conﬁança
na Providência e a valorizar a necessidade
e eﬁcácia da oração.
Durante os anos de estudo e na Universidade soube realizar um belo apostolado entre os jovens da Ação Católica e
de caridade para com os idosos e necessitados juntamente com os vicentinos.
Formada em medicina, especializou-se
em pediatria. Seu sonho era ser missionária leiga, em Grajaú, no Brasil, onde
seu irmão médico havia construído um
hospital. Mas seu diretor espiritual a desaconselhou por ter saúde frágil.
Em 1954, conheceu o engenheiro Pietro Molla e sentiu o chamado à vocação
matrimonial. A ele, como noiva, escreveu:
“Quero formar uma família verdadeira-

mente cristã; um pequeno cenáculo onde o
Senhor reine nos nossos corações, ilumine
as nossas decisões, guie nossos programas”.
Casaram-se em 24 de setembro de
1955. Tiveram quatro ﬁlhos. Em setembro de 1961, no ﬁnal do segundo mês
de gravidez da última ﬁlha, Gianna foi
atingida pelo sofrimento e pela dor, com
o aparecimento de um tumor no útero.
Antes de ser operada, mesmo sabendo
o perigo de prosseguir com a gravidez,
suplicou ao cirurgião que salvasse a vida
que trazia no seio. Depois entregou-se
em oração à Providência Divina. Passado o período de gestação, antes do parto
disse ao marido de modo ﬁrme e sereno:
“Se deveis decidir entre mim e o bebê,
não tenha nenhuma hesitação: escolhei
– e exijo isto – a criança. Salvai-a”. Na
manhã de 21 de abril de 1962, nasceu
Gianna Emanuela. Apesar dos esforços
de salvar a vida de ambas, em 28 de abril,
em meio a dores atrozes e após ter repetido “Jesus eu te amo, eu te amo” morreu
santamente. Tinha 39 anos de idade.
Gianna, em vida queria ter sido missionária no Brasil. Não conseguiu, mas
após a morte obteve de Deus os dois
milagres oﬁciais para a Igreja. O milagre
da beatiﬁcação ocorreu em Grajaú, Maranhão, em 1977. Em abril de 1994, João
Paulo II a beatiﬁcou. O milagre atribuído
à sua intercessão ocorreu na diocese de
Franca, São Paulo, no início de 2000. A
canonização presidida pelo mesmo Papa,
ocorreu em 16 de maio de 2004, com o
sugestivo título de ‘Mãe de Família’. Na
cerimônia estiveram presentes seu marido Pietro Molla, as ﬁlhas Laura e Gianna
Emanuela e o ﬁlho Pierluigi.
Frei Jorge E. Hartmann OFM é Padre
da Ordem dos Frades Menores
Revista Canção Nova - Abril de 2009
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ATUALIDADE

LANÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE
INTERATIVIDADE VIA SMS NA CANÇÃO NOVA

N

ormalmente, quando se ouve
o termo “lançamento”, logo se
pensa em novidade ou em situações jamais vistas antes. Na verdade,
também é isso.
A interatividade via SMS na Canção
Nova também é um lançamento, mas
em um outro sentido da palavra.
Quando a Canção Nova pensou em
criar comunicação, formação e entretenimento através do celular, ela foi impelida pelo ardor de utilizar deste meio
para anunciar o Evangelho. Com isso,
pode-se dizer que a Palavra de Jesus está
sendo “lançada”, difundida e atualizada
através das mensagens de texto SMS.
Desde 2004 que o departamento de
TI (Tecnologia da Informação) da Canção Nova, já estudava a melhor forma de
utilizar destes serviços adaptados a linda missão de evangelizar. Depois de um
tempo de oração, pesquisa e espera, em
2007, a TV lança a “Rede de intercessão
via SMS” nos programas “O Amor Vencerá” e “Terço da Misericórdia”.
Hoje, mais de 10 programas da TV
utilizam o SMS para promover a interatividade e oração, formando uma rede

de relacionamento e de intercessão.
QUIZ e TORPEDOS Canção Nova:
novos serviços.
Sempre avançando para as águas
mais profundas, foi criado também o
QUIZ Canção Nova. Trata-se de um
teste de conhecimentos, adaptado ao
conteúdo de evangelização com perguntas refentes à Bíblia. É o primeiro
serviço nesta categoria, no Brasil. É uma
forma jovem de entretenimento.
Para participar do QUIZ envie as letras CN para 49405 e divirta-se!
É possível também cadastrar seu
celular para receber os Torpedos Canção Nova. Basta escolher o canal de sua
preferência e enviar um torpedo para o
número 46991, com a palavra-chave do
canal que você deseja assinar.
O grande sucesso é o canal do Monsenhor Jonas Abib, mas conheça também outras opções.
Mais informações sobre a Interatividade SMS acesse: www.cancaonovamobile.com
Fernado Fantini é missionário e responsavél
pela interatividade SMS da TV Canção Nova

www.

w.cancaonova.com
www.cancaonova.com
cancaonova.com
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Em 2009, o portal cancaonova.com quer inovar e trazer conteúdos diversiﬁcados e informativos para
você. É por isso que, no dia 7 de fevereiro, o portal católico lançou o programa “Faça você mesmo”, cuja
ﬁnalidade é ensinar e dar dicas aos internautas sobre assuntos técnicos e interessantes como produção
de vídeo, segurança da informação, fotograﬁa, dicas para escrever bem na internet e até canto coral na
sua paróquia.
A nova atração vai ser postada aos sábados em que não há acampamento na sede da Comunidade
Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Durante este ano, serão 30 programas com duração em
torno de cinco minutos cada um.
Acesse www.cancaonova.com/eventos e veja a programação completa de todas as séries deste ano.
Contamos com a sua opinião para fazer um programa interativo e utilitário.
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AGENDA - ABRIL 2009

EVENTOS EM CACHOEIRA PAULISTA

Acampamento de Semana Santa
Tema: “Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e sempre”
Presenças: Mons. Jonas Abib, Pe. José Augusto, Pe. Roger Luís
Data: 9 a 12 de Abril
Festa da Misericórdia
Presenças: Pe. José Augusto, Pe. Edmilson, Pe. Hamilton,
Luzia Santiago, Eliana Sá e Ricardo Sá.
Data: 19 de Abril
(Dia 18 de Abril - Encontro com os apóstolos da misericórdia)

EVENTOS PELO BRASIL
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
Aniversário de 5 anos da Rádio Canção Nova em Campos dos Goytacazes
Presença: Pe. Roger Luís e Show Canção Nova.
Data: 25 de Abril
Local: Rincão do Meu Senhor, Rua Gilberto Siqueira - nº 14, Centro
Telefone para contato: (22) 2738-1020

VEM AÍ...
Acampamento de Pentecostes
Santo”
Tema: “Descerá sobre nós o Espírito s. Jonas Abib, Pe. José
Mon
Presenças: Dom Odilo Pedro Scherer, Márcio Mendes, Salette
Augusto, Pe. Roger Luís, Luzia Santiago, i.
Ferreira, Ricardo Sá e Márcio Todeschin
Data: 29 a 31 de Maio
– Cachoeira Paulista-SP
Local: Sede da Comunidade Canção Nova

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