


Um dos componentes da rede social Twitter. 

Signifi ca “retuitar” ou compartilhar alguma 

ideia em 140 caracteres.
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n         papa, nosso querido              . Os jovens 

saíram às                 
binho
as depois de um manifesto

pelos 20         
lular
ntavos,   que se tornou abrangente, 

transformando-se em sim              de indignação

política. Milhões de pessoas se reuniram em

       cabana para a                 l
da  Mundial 
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da         aba
r         

ilador
ude . Quanta coisa aconteceu!

E como será 2014? É ano de copa. É ano de elei                    cora. 

É             um ano que nos é dado como      
gador 
sente divino para

       ituição
rução do nosso     

tetor 
je         rta 

de vida. Também queremos                    
ta 
morar o segundo 

ano do               . Ce                conosco a cada      gina. 
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FICAR SENTADO, EM PÉ OU AJOELHADO NA MISSA. 
POR QUE VÁRIAS POSIÇÕES CORPORAIS?

Nós nos comunicamos também com o nosso corpo. A missa tem vários momentos: fi car em pé no Rito de 

Entrada signifi ca que estamos a caminho e, na Liturgia da Palavra, que ouvimos atentos, de prontidão, 

fortes, sem desânimo. O estar sentado dá o sentido de escutar com atenção, de estar disponível para 

aprender, de que há um Mestre que nos reúne ao seu redor para ser ouvido.  Na Consagração, nos coloca-

mos de joelhos, atitude de adoração, joelhos no chão diante daquele que nos ama de forma incondicional.   

(Maria Helena Agacy –Teóloga)

Este almanaque quer acompanhar você por muito tempo. 
Vale registrar aqui parte de sua história de vida para guardar 

e compartilhar com quem você ama.

Desenhe ou cole aqui uma foto sua.

NASCIMENTO

IDADE

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES

FATO MARCANTE

SONHOS

CONTRIBUIÇÃO PARA 
O MUNDO

FRASE OU PENSAMENTO
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O QUE SIGNIFICA O “OVO DE PÁSCOA”?
Existem muitas lendas sobre os ovos. A mais antiga é a dos persas: eles 

acreditavam que a terra havia caído de um ovo gigante. Os chineses distribuíam ovos 

coloridos como sinal de renovação da vida. Nas culturas pagãs, o ovo signifi ca o come-

ço de uma nova vida. Mas é no cristianismo que o ovo adquire um signifi cado especial. 

Ele é símbolo da ressurreição de Jesus Cristo, o “nascimento” para uma nova vida. Aí, 

o ovo passa a ser distribuído sempre na Páscoa, quando se comemora a ressurreição 

de Jesus como sinal da vida nova que há de vir. (Ir. Miguel Fernandes Ribeiro, FMS)

Quem não pode devorar uma saborosa comida 

acaba comendo apenas com os olhos. Atualmente, 

”comer com os olhos” signifi ca ter certa inveja. 

Na Roma Antiga, porém, uma cerimônia religiosa 

consistia em um banquete em honra dos deuses 

em que ninguém colocava as mãos na comida. 

Todos participavam da refeição apenas olhando.

NOME Guido Schäffer

NASCIMENTO 22 de maio de 1974, em Volta Redonda (RJ)

MORTE vítima de afogamento no dia 1º de maio de 2009

POSSÍVEL BEATIFICAÇÃO a partir do ano de 2013 é que os testemunhos poderão ser ouvidos e analisados

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES médico, surfi sta e seminarista. 

CONTRIBUIÇÃO 
PARA O MUNDO

trabalhava voluntariamente como médico, atendendo na Santa Casa da Misericórdia 

e no Lar das Missionárias da Caridade. Um exemplo de vida cristã e dedicação ao 

próximo na sua entrega abnegada aos pobres e doentes. 

PENSAMENTO “Jesus, me ajuda a cuidar dos pobres.”

TESTEMUNHO DE ALGUÉM “Era um jovem normal, surfi sta, que ‘pegava onda’, falava gíria e tinha um ideal na vida. 

Ele namorou, fi cou noivo, estudou, se formou e foi um grande médico, elogiado pelos 

professores e pelos pacientes. Tinha carinho pelos simples e pobres e trabalhava com 

os moradores de rua. Quis ser padre e foi para o Seminário. Como seminarista, conta-

giava os surfi stas na praia, falava de Deus e transformava a vida de pessoas. Um jovem 

de fé, alegre e de bem com a vida, que fazia outras pessoas felizes.” 

(Testemunho do padre “Jorjão”, amigo de Guido).

GUIDO
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TESTEMUNHAS DE FÉ
O grupo de 68 mártires Ma-

ristas (66 Irmãos e 2 leigos) faz 

parte de um total de 524 pessoas, tes-

temunhas da fé e mártires na Espanha 

no século XX, que foram beatifi cados 

em Tarragona (Espanha) pelo Papa 

Francisco. As idades oscilam entre os 

19 e os 63 anos (dois terços dentre eles 

tinham menos de 40 anos).

O que tinham em comum era uma 

fé profunda que deu sentido às suas 

vidas e, chegado o momento, também 

às suas mortes. 

Mártires de Tarragona, rogai por nós!

SANTA, EX-JUDIA, FILÓSOFA, 
TEÓLOGA, MONJA E MÁRTIR

Edith Theresa Stein foi uma fi lósofa e  teóloga 

alemã. De origem judia, converteu-se posterior-

mente ao catolicismo, tornando-se carmelita 

descalça. Primeira mulher a defender uma tese 

de fi losofi a na Alemanha, foi discípula e, depois, 

assistente de Edmund Husserl, o fundador da fe-

nomenologia. Faleceu aos 51 anos no campo de 

concentração de Auschwitz. Em 11 de outubro 

de 1998, foi canonizada pelo Papa João Paulo II, 

como Santa Teresa Benedita da Cruz.

Três dias antes de sua morte, tinha dito: 

“Aconteça o que acontecer, estou 

  preparada. Jesus está aqui conosco”. 

REFORMADORA E DOUTORA
TERESA DE ÁVILA  

Santa Teresa de Ávila é considerada um dos maiores 

gênios que a humanidade já viu e uma das maiores per-

sonalidades da mística católica de todos os tempos. É fa-

mosa pela reforma que realizou na Ordem dos Carmelitas 

e pelas suas obras místicas. 

As Carmelitas, como a maioria das religiosas, desde 

os princípios do século XVI já haviam perdido o primei-

ro fervor. Os conventos de Ávila eram uma espécie de 

centro de reunião para damas de toda a cidade. Teresa 

realizou a reforma e suas fundações eram refúgio das 

almas contemplativas. Mesmo ateus e livres-pensadores 

são obrigados a enaltecer sua viva e arguta inteligência, 

a força persuasiva de seus argumentos, seu estilo vivo e 

atraente e seu profundo bom senso. 

Foi proclamada Doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI.

2
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SANTO CORAJOSO
MAXIMILIANO 

MARIA KOLBE SÁVIO
Em Julho de 1941, um homem do cam-

po de concentração nazista de Auschwitz 

foge e, como represália, os nazistas o 

enviam para uma cela isolada, com dez 

outros prisioneiros, para morrer de fome 

e sede. Um dos dez lamenta-se pela famí-

lia que deixa, dizendo que tinha mulher e 

fi lhos, e o padre Kolbe pede para tomar o 

seu lugar. O pedido é aceito.

Na realidade, o Padre Kolbe aceitava 

o martírio para praticar heroicamente seu 

múnus sacerdotal, dando assistência re-

ligiosa e ajudando aqueles pobres conde-

nados a morrerem virtuosamente. Duas 

semanas depois, somente quatro dos dez 

homens sobrevivem, incluindo Kolbe. Os 

nazistas decidem então executá-los com 

uma injeção de ácido carbólico.

O corpo de Maximiliano Kolbe foi cre-

mado e suas cinzas, atiradas ao vento. 

Numa carta, quase prevendo seu fi m, 

escrevera: “Quero ser reduzido a pó 

pela Imaculada e espalhado pelo vento 

do mundo”.

MELHOR ORGANIZA-
DOR DA CARIDADE - 

AMANTE DOS POBRES
VICENTE DE PAULO 

Vicente de Paulo é tido por quase todos 

de sua época como o organizador da carida-

de. Não existia um homem com mais facetas 

de organização que ele. Na verdade, São Vi-

cente atuou ou infl uenciou quase todas as 

atividades de caridade de sua época. Ele 

fundou confrarias de homens e mulheres 

que ajudavam os pobres e doentes. Fundou 

hospitais e orfanatos. Vicente fundou os 

Lazaristas ou Vicentinos, uma sociedade de 

padres com treinamento para pregar jun-

to aos pobres. Também fundou com Santa 

Luiza de Marilac as Irmãs de Caridade para 

atendimentos aos pobres doentes. Inspirado 

por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente 

de Paulo foi o criador de todas estas obras. 

Sua vida é uma história de doação aos ir-

mãos pobres e de amor a Deus.

POR QUE 
SÓ O 
PADRE 
TOMA O 
VINHO NA 
MISSA?
Na Igreja Católica, após 

o Vaticano II (1964), a 

comunhão sob as duas 

espécies para todo o 

povo tornou-se algo 

bem mais comum. Por-

tanto, não é proibida. 

Mas é vista como algo 

não prático, reserva-

do, que só se aplica a 

pequenos grupos e em 

algumas paróquias. 

Não existe corpo sem 

sangue. Portanto, 

receber o corpo implica 

também em receber o 

sangue. Por outro lado, 

ao comungar as duas 

espécies, a simbologia 

é mais completa. (Pe. 

Edinei Cândido - Arqui-

diocese de Florianó-

polis)

4

5

     7

NÃO
ENTENDO



1 Quem não 

deve, não teme. 

Ou seja: sabe 

aquela informação 

comprometedora? 

Não poste. Nem 

confi gurando para 

apenas você e um 

grupo de amigos 

terem acesso;

2 Sabe quando 

você entra 

em um site e tem 

“https” na frente 

do endereço dele? 

Signifi ca que ele 

é criptografado 

e, portanto, mais 

seguro. O Face-

book te oferece tal 

recurso, bastando 

que você ative a 

navegação segura 

nas confi gurações 

da tua conta;

3   Notifi cação de 

login. Já leu essa 

frase por lá? Pois 

é, opte por ativá-la, 

assim o Facebook 

pode te avisar por 

mensagem de texto 

ou e-mail sempre que 

você logar na tua 

conta em qualquer 

computador ou apa-

relho desconhecido;

4 Dá pra contar 

com a ajuda de 

amigos e familia-

res em quem você 

confi a muito caso 

dê algum problema 

na tua conta. Entre 

nas confi gurações 

e os selecione na 

opção “Contatos de 

confi ança”;

5 Também nas 

confi gurações, 

repare que existe 

uma opção chamada 

“Sessões ativas e 

dispositivos reco-

nhecidos”. Pra quem 

costuma esquecer 

o Facebook logado 

por aí, é importante 

dar uma olhada nes-

sa opção com fre-

quência, porque ela 

marca as conexões 

que a tua conta tem 

com diversos dis-

positivos, inclusive 

as que não foram 

encerradas. Dá 

pra encerrar por lá 

mesmo.

Fonte: Tecmundo

DICAS DE 
SEGURANÇA 

PARA O 
FACEBOOK

 REFLITA: como você anda se compor-

tando no Facebook? Ao pensar que o 

teu perfi l pode ser visto por qualquer 

pessoa que o acesse, você se sente 

seguro? Tem aproveitado todas as 

opções de segurança disponíveis na 

ferramenta? Se você hesitou ao res-

ponder os questionamentos anteriores, 

aí vão algumas dicas:
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FAZENDO A
DIFERENÇA

A Missão Marista 
na África é maravi-
lhosa e desafi ante. 
Quero dizer que 
nós estamos em 
construção. Não 
é uma tarefa fácil! 
A situação da po-
breza tem muitos 
desafi os para nós 
Maristas. 

COMO É A MISSÃO 
MARISTA NA ÁFRICA?

PODERIA PARTILHAR SUA EXPERIÊNCIA NO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO, EM ESPECIAL NA PRODUÇÃO DE PRÓTESES 
PARA OS JOVENS VÍTIMAS DE GUERRAS CIVIS?

ENTREVISTA COM O IRMÃO MARISTA QUE TRABALHA PRODUZINDO PRÓTESES NO 
CENTRO DE REABILITAÇÃO DA NIGÉRIA PARA JOVENS VÍTIMAS DA GUERRA CIVIL.

IRMÃO 
PAUL 
ANGULU

Nós temos uma situação difícil. A maioria dos materiais que 
nós usamos para a produção das próteses, ou seja, 98% do 
material são importados de Genebra e o custo de produção 
é muito alto. Temos também outro problema: com a energia 
elétrica. Quando não há energia elétrica, necessitamos utili-
zar o gerador e tudo isso tem um custo. A maioria dos jovens 
não pode pagar por estes aparelhos. O que nós fazemos? 
Com planejamento e método, nós vamos até as pessoas, va-
mos pedir aos governantes, bons indivíduos, companhias para 
nos ajudarem a providenciar estes aparelhos às pessoas que 
não podem custeá-los. Mas eu falo a verdade para você, não 
é uma tarefa fácil. Está sendo muito difícil pedir material de 
produção. Então, a caminhada da missão é difícil! Para ambos: 
os jovens, que não podem pagar por estes aparelhos, 
e para nós, pois onde conseguimos dinheiro para fazer isso? 
Se não tivermos materiais, signifi ca que não podemos 
continuar a produção.

1 2
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Nigéria

HÁ QUANTO TEMPO EXISTE ESTE 
PROJETO DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES?

COMO É PARA VOCÊ VER OS JOVENS E TAMBÉM OS 
IDOSOS EM SOFRIMENTO PÓS-GUERRA, PRINCIPALMENTE 
AS PESSOAS AMPUTADAS EM SUA REGIÃO?

IRMÃO, QUAL É SEU SENTIMENTO QUANDO VÊ UM JOVEM 
LIVRE, SEJA PELA POSSIBILIDADE DE VOLTAR A ANDAR, OU 
ATÉ MESMO PELA POSSIBILIDADE DE OLHAR COM ESPERANÇA 
PARA O FUTURO, A PARTIR DA AJUDA DO CENTRO?

IRMÃO, PODERIA DEIXAR UMA MENSAGEM AOS JOVENS QUE 
ESTÃO EM PROCESSO DE DISCERNIMENTO E QUE PENSAM NA 
POSSIBILIDADE DE TORNAREM-SE IRMÃOS NO FUTURO?

Nasceu e se estabeleceu após 
a Guerra Civil na Nigéria, na 
década de 70. Atendia a todas as 
vítimas. Mas, ao longo dos anos, 
envolveu-se em ajudar os jovens 
que possuem desafi os ou desabili-
dades físicas.  O projeto está, ao 
mesmo tempo, aberto e fechado 
para todas as vítimas, porque não 
temos condições na Nigéria, mas 
precisamos continuar. Ao longo 
dos anos, também, nós tivemos 
apoio da Cruz Vermelha Interna-
cional – Comunidade Internacio-
nal da Cruz Vermelha. Então, eles 
nos dão assistência e nos dão 
uma parte de treinamento. Eu tive 
este treinamento na Etiópia. 

Para mim é doloroso, é muito doloroso você ver os 
jovens sofrendo e não poder ou ser incapaz de ajudá-
-los. É muito triste! Eu sinto dor em meu coração porque  
quero ajudar, mas não posso, porque eu não tenho 
recurso para ajudá-los. Mais que ajuda física, ajudá-los 
a tomar consciência de que podem ser úteis por eles 
mesmos diante da sociedade. É nisso que acredito! 
Então, mas quando eles necessitam de pão, então 
damos pão. Mas o que mais damos é treinamento para 
torná-los alguém no futuro. 

Pessoalmente, eu me sinto muito feliz! Eu lembro que ha-
via números de casos de jovens, atualmente atendemos 
vinte jovens que receberam próteses. Neste caso, uma 
ONG ajudou os jovens a providenciar os recursos para 
pagar por estes aparelhos ortopédicos. Eles são jovens e 
o número dos que nos procuram é alto. É um serviço que 
prestamos à juventude e eu me sinto muito feliz quando 
eles vêm até o Centro, recebem ajuda, são capazes de 
caminhar novamente e vivem uma vida normal. Eu me 
sinto muito feliz! 

Sim, eu digo aos jovens: é possível tornar-se Irmão, é 
possível, também, tornar-se casado ou manter-se em 
uma vida solteira, mas com um compromisso. Isso é 
possível! Eu vejo que os jovens, especialmente os que 
querem seguir a vida consagrada Marista, têm muitas 
possibilidades para tornar-se Irmão. Ser Irmão Ma-
rista, para mim é uma alegria! Você se torna Irmão de 
todos! Então, como Champagnat eu encontro alegria e 
sou feliz por ser Irmão.

3

4

5

6
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O QUE SIGNIFICA RELIGIOSO(A) DE CLAUSURA?
O religioso de clausura pode ser um padre, uma irmã ou um irmão. Porém, eles 

fazem a opção de viver na clausura, que signifi ca fechado ou retirado. A clausura tem 

a fi nalidade de manter entre os religiosos um clima de recolhimento, de silêncio e de 

oração. Pretendem, assim, manter-se intimamente unidos à humanidade e aos seus res-

pectivos problemas através das suas orações contínuas oferecidas como intercessão.

(Dom Samuel, Monge da Ordem de São Bento - Santa Rosa, RS)

NOME Zilda Arns Neumann

NASCIMENTO 25 de agosto de 1934, Forquilhinha (SC)

MORTE vítima do terremoto em Porto Príncipe – Haiti, em 12 de janeiro de 2010

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES médica pediatra e sanitarista

BEATIFICAÇÃO o processo para a beatifi cação será aberto em 2015

FUNDAÇÃO fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pes-

soa Idosa

CONTRIBUIÇÃO PARA 
O MUNDO

visou salvar crianças pobres da mortalidade infantil, da desnutrição e da violência em 

seu contexto familiar e comunitário em várias cidades do Brasil e em vários países 

subdesenvolvidos

PENSAMENTO “Cremos que esta transformação social exige um investimento máximo de esforços 

para o desenvolvimento integral das crianças. Este desenvolvimento começa quando 

a criança se encontra ainda no ventre sagrado da sua mãe. As crianças, quando estão 

bem cuidadas, são sementes de paz e esperança.” 

ZILDA ARNS

A expressão vem do inglês honeymoon. Na Irlanda, na Idade Média, os 

jovens recém-casados tinham o costume de tomar uma bebida fermentada 

chamada hidromel, composta de água, mel, malte, levedo, entre outros 

ingredientes. O mel era considerado uma fonte de vida, com propriedades 

afrodisíacas. A bebida deveria ser consumida durante um mês (ou uma 

lua). Por essa razão, esse período passou a ser chamado de “lua de mel”.
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Qual o 
significado 

da expressão 
“santinho 

do pau 
oco”?

POR QUE COLOCAMOS CINZAS NA CABEÇA NO INÍCIO DA QUARESMA?
A Bíblia nos conta que, certa vez, o general Holofernes, com um grande exército, marchou 

contra a cidade de Betúlia. O povo da cidade, com muito medo, reuniu-se para rezar a Deus. 

E todos cobriram de cinzas as suas cabeças, pedindo o perdão e a misericórdia de Deus. 

E Deus salvou o povo. Na quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma, a cinza é usada 

como forma de penitência, de reconhecermos que somos pecadores e necessitados do 

perdão de Deus, desejosos de mudarmos de vida.

(Marcelo Rosa Ramos - Seminarista da Diocese de Lages)

Um Coração Missionário

Expressão que se refe-

re à pessoa que se faz de 

boazinha, mas não é. Nos 

séculos XVIII e XIX, os con-

trabandistas de ouro em pó, 

moedas e pedras precio-

sas utilizavam estátuas de 

santos ocas por dentro. O 

santo era “recheado” com 

preciosidades roubadas e 

enviado para Portugal.

O mundo é cheio de encanto, magia e transforma-

ções... Basta abrir os olhos para perceber as diferen-

tes expressões presentes nos inúmeros povos e suas 

culturas.  O grande desafi o é desenvolver os três 

sentidos: OLHAR – a vida, a realidade, a simbologia, 

as necessidades e a essência humana com espe-

rança. OUVIR – as necessidades, o clamor do povo, 

o silêncio, a criança e o jovem por meio do inaudível.  

INTUIÇÃO – maturidade da fé, sabedoria, equilíbrio, 

sensibilidade. Há muitas formas de vivenciar o apos-

tolado no dia a dia. O que os olhos viram, os ouvidos 

ouviram e a intuição sabiamente concretizou fi cará 

para sempre marcado na mente, no coração, na alma 

e na Eternidade! Obrigada, Senhor, por me conduzir 

nesta grande aventura moçambicana.   

Sandra Tiradentes, 
missionária voluntária em Moçambique/África.
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Sempre escuto a seguinte pergunta: 
“E vocês podem lutar?”. Minha res-
posta: “E por que não?”. O retorno é 
sempre um belo sorriso de surpresa 
como a dizer que não esperava um 
Irmão por ali. Com isso, tenho feito 
muitas boas amizades, encontro 
várias pessoas e devo ser Irmão 
também todos os que lutam 
ao meu lado. Neste ano, volto a 
disputar campeonatos e espero 
conseguir alguns títulos. 
Assim, você pode perceber que, para 
seguir a Jesus Cristo, sendo Irmão 
Marista como eu, pode também fazer 
o que gosta; não há necessidade de 
abandonar seus legítimos sonhos. 

Charles Amorim de Mendonça é um jovem 
Irmão Marista. 
Atualmente, mora em Belo Horizonte (MG). 

Ir. Charles

Ele cursa Teologia e trabalha 
no Colégio Dom Silvério, 
na Paróquia São Sebastião e São 
Vicente, na região da Pampulha. 

Eis seu testemunho:
“Minha rotina diária é bem 
parecida com a de todos os 
meus coirmãos de comunida-
de. No entanto, três vezes por 
semana vou para o tatame, 
a fim treinar Judô e Jiu-jitsu 
com crianças, jovens, adultos 
e idosos do bairro vizinho ao 
nosso. Um jovem Irmão consa-
grado, praticando luta de arte 
marcial, tem sido para mim 
uma experiência de Deus.” 

Igreja da Pampulha.
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Meu nome é Sandro Silva Souza e sou carioca. 
Sou religioso e padre da Congregação dos Padres 
Marianos da Imaculada Conceição. Tenho 35 anos 

e há 15 anos já estou no Paraná vivendo com 
alegria a vocação que Deus me concedeu.

Pe. Sandro

A vida de um padre é muito legal, 
simples, séria, dinâmica e diver-
tida. A gente reza muito, atende 

várias pessoas, estuda bastante, 
conhece muita gente e aprende 

coisas que, assim como eu, nunca 
pensava que aprenderia um dia.

Até o ano passado, eu estava 
trabalhando na pequena e 

amada cidade de Turvo, interior 
do Paraná. O trabalho era 

corrido, desafiador e muito 
interessante. Nas horas vagas 

e de lazer, depois de ter rezado 
missa na aldeia indígena ou 
nas serras e montanhas, ou 

mesmo em capelas onde tinha 
que atravessar o rio com o 
barco para chegar, sempre 
sobrava um tempinho para 

jogar futebol ou vôlei, pescar 
ou caçar, andar a cavalo 

ou ajudar a matar boi, tocar violão 
ou sanfona, jogar truco ou acampar, 

tomar chimarrão ou comer uma 
costela de chão. Tudo coisas que eu 
fiz ou aprendi da tradição gaúcha e 

do povo amado de Turvo.
Nossa! Que saudade deste povo.

A gente deixa a nossa casa para seguir a Deus e ganha como 
recompensa muitos pais, mães e irmãos. E assim acontece: 

enquanto eu cuido dos de Deus, Ele cuida dos meus nesta 
caminhada vocacional de cruzes e alegrias, de lutas 
e realizações, de desafios e conquistas. Caminhada 

que vale a pena seguir nesta vida, estando sempre unido 
Àquele que nos criou para sermos felizes. Acredite! Deus nos 

criou para sermos felizes e você merece ser feliz. 



Foram nos anos 60 que a música popular religio-
sa começou a ganhar forma no Brasil. Anterior 
a esta década, não há registros de quaisquer 
outras gravações.

Muito antes do fi lme “mudança de hábito”, nos 
anos 90, em que um grupo de freiras transforma  
o convento em um grande coral, uma irmandade 
do interior de São Paulo, as “Missionárias de 
Jesus Crucifi cado”, lançou em 1963 o seu pri-
meiro LP, intitulado “missionárias em LP”, com 
músicas compostas pelas próprias irmãs e feito 

sob encomenda pela Cia de Industrial de Discos 
do RJ.

As irmãs foram pioneiras numa época em que 
freiras gravarem um disco era um ato altamente 
criticado e inaceitável. O primeiro disco foi tão 
bem aceito que, em 1964, gravaram o segundo 
disco, que seguia o ritmo da mpb e do movimen-
to  da jovem guarda da época. A canção “um 
pouco de perfume”, sucesso das gravações, 
é cantada até hoje por diferentes grupos das 
igrejas.

C an ç ã o : 
UM POU CO  D E  P ERFUME  ( 1 9 64 )

Fica sempre um pouco de perfume

Nas mãos que oferecem rosas

Nas mãos que sabem ser generosas

Dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda

Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda

Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela

Aos olhos de Deus porém é das artes a mais bela

RETRÔ 
COM

ESTILO

RT 
@JESUSCRISTO

Link: http://bit.ly/1qd3bl9 

Fonte: http://bit.ly/1ovqUJE

HISTÓRIA DA MÚSICA
RELIGIOSA CATÓLICA NO BRASIL
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Ir. Lucimar Nascimento de Novais é baiana, 
estudante de Teologia da PUC/PR, religiosa 
da Congregação das Irmãs Mensageiras do 
Amor Divino e torcedora do Palmeiras des-
de sua adolescência. Segundo ela, a infl u-
ência do amor ao Palmeiras veio do seu tio 
materno. Mesmo com a veste religiosa, ela 
não dispensa a camisa do verdão! 
(www.mensageiras.com.br)

Ir. Rafael Fagner 
Ferreira, surfi sta 
há 2 anos.

“O Surf me ajuda a 
cultivar uma vida sau-
dável! Como religioso 
e como pessoa, é 
importante o equilíbrio 
entre mente e corpo. 
E a natureza é um dos 
elementos essenciais 
para mantermos este 
equilíbrio. Por esse 
motivo, vejo no surf um 
meio para cultivarmos 
uma vida saudável, 
tanto física quanto 
mental.”

NOME Karol Józef Wojtyła

NASCIMENTO 18 de maio de 1920, em Wadowice, Polônia

MORTE Em dois de abril de 2005, faleceu devido à sua saúde débil e ao agravamento da doença 

de Parkinson. Governou a Igreja Católica por 27 anos.

ESPORTES FAVORITOS Futebol e escalada

ELEITO PAPA 16 de Outubro de 1978

VISITAS OFICIAIS 129 países

LÍNGUAS italiano, francês,alemão, inglês, espanhol, português, ucraniano, russo, servo-croata, 

esperanto, grego clássico e latim, além do polaco, sua língua materna

RELAÇÃO COM 
A JUVENTUDE

João Paulo II tinha uma relação especial com a juventude católica e é conhecido por 

alguns como O Papa para a juventude. Copatrono da JMJ Rio/2013. Ele mesmo foi 

quem criou a Jornada Mundial da Juventude, em 1984.

BEATIFICAÇÃO 1º de maio de 2011, Cidade do Vaticano, pelo Papa Bento XVI.

CANONIZAÇÃO A cerimônia de canonização está marcada para 27 de Abril de 2014, dia em que será 

comemorada a festa da Divina Misericórdia, estabelecida pela próprio João Paulo II

CONTRIBUIÇÃO 
PARA O MUNDO

conhecido como Papa da Paz. Teve inúmeros esforços ecumênicos de comunhão com 

as Igrejas Anglicana, Luterana, Ortodoxa e com grandes religiões como: Judaísmo, 

Budismo e Islamismo.

PAPA JOÃO PAULO I I
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Gato no Psiquiatra 
O sujeito, muito esquisito, 

vai ao psiquiatra.

– Doutor, doutor! O meu 

problema é que eu acho que 

sou um gato! 

– Há quanto tempo você vem 

pensando isso? - pergunta o 

psiquiatra.

– Ah, desde que eu era um 

fi lhotinho!

VERTICAL
1. Siglas da Cruz de Jesus 

2. Oração de Nossa Senhora

3. Era muito amigo de Paulo

4. Jeito que JESUS gostava muito 

de falar

5. Alimento que o povo comeu no 

deserto

6. Os amigos de Jesus? (no 

singular) 

HORIZONTAL
2. Escrava egípcia que deu um fi lho 

a Abraão

7. Quantos livros tem o Novo 

Testamento?

8. Batizou Jesus no rio Jordão

9. O que os discípulos pediram para 

JESUS lhes ensinar

10. Esteve preso com Jesus e foi 

solto por Pilatos

11. Discípulo que Jesus amava

12. Amigo de Jonatas, fi lho de Saul 

Teste seus conhecimentos sobre o livro mais lido no mundo!
Quiz Bíblico

PIADINHAS
Um padre está em missão em 

pleno pantanal matogros-

sense, quando lhe aparece 

pela frente uma enorme onça 

faminta. A fera lambe os lá-

bios e prepara-se para atacar. 

O padre ajoelha-se e diz:

– Ó Senhor, incute nesta fera sentimentos 

cristãos!

E a onça: 

– Senhor, abençoai este alimento que vou 

receber! 
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qual o seu real interesse? O que te move? O que 
você faria por horas e horas sem ver o tempo 
passar? Aproveite e, 

 pesquise sobre as profi ssões que te interes-
sam;

 entreviste profi ssionais da área;
 visite universidades e campo de trabalho; 
 converse com a família, amigos e professores 
a respeito;
Mesmo assim, a escolha dependerá de você. 

Você deverá fazer seu próprio caminho. E essa é 
apenas uma escolha que deverá fazer em sua vida. 

Olhe para o horizonte e caminhe. Não deixe 
que o medo o impeça de sonhar sonhos gran-
des. Como disse Fernando Pessoa, “você é do 

tamanho do seu sonho”.

DICAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE VIDA

Quem nunca pensou no que “vai ser quan-
do crescer?”. Pois é, faz-se urgente pensar no 
projeto de vida, no caminho que deverá trilhar. 
É claro que não é fácil fazer a escolha da vo-
cação/profi ssão na qual você gastará sua vida 
pelos próximos 50, 60, 70 anos. 

O legal é pensar que você pode escolher 
algo para fazer para o resto de sua vida que 
vai lhe dar satisfação, prazer, benefício para si 
e para o outro... Como fazer isso? Pergunte-se: 

A polícia está dando a maior batida por con-

ta de um assalto ocorrido no banco, quando 

param uma Kombi cheia de japoneses.

– Desce todo mundo! - ordena o policial. - 

Mãos na cabeça!

Eles obedecem em silêncio.

– Agora, um por um, vai falando o nome - 

torna o policial.

E eles:

– Sartamo Obanko.

– Matamo Okasha.

– Kontiro Nosako.

– Katamo Osnique.

Os 4 japoneses da Kombi

PIADINHAS
A tv do cumpadre 
O caipira chega na casa do cumpadre. 

Vai até a sala e percebe que o cumpa-

dre está assistindo televisão. Pede:

- E ai cumpadre! Firme?

- Não, futebór!
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LISTAS DE DESEJOS
As listas são espaços para você destacar aspectos importantes do seu projeto de vida!

LISTA 1 - #MARCOU - FOI TÃO IMPORTANTE PARA VOCÊ QUE ATÉ TATUARIA NO CORPO!

LISTA 2 - #FUTURO - AQUILO QUE VOCÊ QUER MUUUUIIITO QUANDO CRESCER!

LISTA 3 - #SONHOCOLETIVO - COISAS QUE VÃO ALÉM DE PENSAR EM SI MESMO!

LISTA 4 - #NANOATITUDE - IDEIAS PEQUENAS/GRANDES QUE PODEM VIRAR REVOLUÇÕES

LISTA 5 - #AFETO - O LUGAR PARA GUARDAR LEMBRANÇAS E PESSOAS INESQUECÍVEIS

LISTA 6 - #ESPIRITUALIDADE - PARA COLOCAR SUAS ENERGIAS POSITIVAS E CONVERSAS COM DEUS

LISTA 7 - #REFLEXÕES - PARA USAR NOS DIAS ESCUROS E DE TEMPESTADE

20       

CORNETANDO



PAPA FRANCISCO 
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O Papa Francisco, sorridente e simples, tem cativado o mundo com 
palavras e gestos construtores de uma nova relação entre a Igreja e 
as juventudes em sua pluralidade e diversidade. 

Francisco deixa seu recado: 

“Jovens, por favor, não se ponham ‘no fim da fila’ da história. Sejam protagonistas. 
Joguem no ataque! Chutem para adiante, construam um mundo melhor, um mundo de 
irmãos, um mundo de justiça, de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade. 
Jogai sempre no ataque!” (discurso na Vigília de Oração com os Jovens na JMJ, 

27/07/2013). 

Para o pontífi ce,

“A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo” (discurso na Cerimônia 

de Boas-Vindas, JMJ, 22/07/2013). 

E conclama:

“Sejam revolucionários” (discurso no encontro com os Voluntários, JMJ 28/07/2013). 

 

O Papa Xico não quer ver ninguém desanimado pelo caminho, então deixa outro 

recado muito importante: 

“Amigos queridos, a fé é revolucionária e pergunto a vocês: estão dispostos a entrar 
nessa onda da revolução da fé? Somente entrando nessa revolução, tua vida, jovem, 
terá sentido e, assim, será fecunda” (Homilia na Festa de Acolhida dos Jovens, 

JMJ 25/07/2013). 

Fique por dentro, siga o Papa Francisco no Twiter @Pontifex_pt
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Teste Vocac iona l
O teste é composto por 17 questões objetivas, nas quais você deve selecionar uma úni-

ca opção por pergunta. No final do teste, some cada uma das letras e confira no quadro 

de respostas qual obteve o número mais alto.

1) Quando você pensa numa profissão, o que é 

mais importante?
a) Obter um bom retorno financeiro e ser bem-sucedido.

b) Trabalhar em algo que esteja em evidência no  

mercado.

c) Fazer algo que gosta, independente do retorno  

financeiro.

d) Ser muito bem-sucedido financeiramente.

e) Atuar em sua comunidade.

 

2) Das viagens abaixo, qual seria considerada 

por você como a viagem perfeita?
a) Conhecer os castelos antigos da Europa e visitar 

os museus.

b) Surf e aventuras radicais na Austrália.

c) Compras e conforto, viajando pelos Estados Unidos.

d) Conhecer as particularidades da cultura asiática 

no Japão.

e) Descansar com a família em uma ilha paradisíaca.

 

3) A pessoa da sua família que você mais admira:

a) Estudou bastante e possui uma posição de desta-

que no mercado de trabalho. 

b) É aventureira e viaja bastante.

c) Curte a vida e está sempre descobrindo coisas no-

vas.

d) É bastante criativa e está sempre com novidades.

e) Se dedica a algum trabalho de ajuda ao próximo.

 

4) Se você tivesse que montar uma empresa 

hoje, esta empresa seria:
a) Uma empresa baseada em algo de seu interesse 

pessoal, como um passatempo ou atividade que 

pratica.

b) Uma empresa direcionada às tendências atuais do 

mercado, independentemente da área de atividade.

c) Uma empresa familiar onde pudesse trabalhar per-

to de seus amigos e familiares.

d) Uma empresa tradicional, com produtos ou servi-

ços conservadores e de fácil comercialização.

e) Uma empresa criativa em que pudesse arriscar e 

desenvolver novas ideias.

5) Qual país abaixo você desejaria conhecer?
a) Egito.

b) Israel.

c) Nova Zelândia.

d) Tailândia.

e) África do Sul.

 

6) Com qual dos esportes abaixo você mais se 

    identifica?
a) Futebol.

b) Lutas.

c) Natação.

d) Tênis.

e) Não gosto de esportes.

 

7) Em um ambiente no qual você não conhece 

ninguém, você costuma:
a) Ficar em um lugar isolado.

b) Conversar com alguém que possa ambientá-lo a um 

grupo.

c) Curtir sozinho.

d) Se socializar e conquistar amigos.

e) Se sentir incomodado por estar sozinho e ir embora.

 

8) Em quais destes ambientes você se sente 

mais à vontade?
a) Em um hospital.

b) Em centros esportivos.

c) Em uma floresta

d) Em shoppings.

e) Em lugares isolados.

 

9) Entre estas personalidades, qual você mais 

admira?
a) Bill Gates.

b) Steve Jobs.

c) Ronaldo.

d) Angelina Jolie.

e) Madre Tereza.
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10) Por que você está fazendo este teste voca-

cional?
a) Não tem ideia de qual profissão escolher.

b) Está na dúvida entre duas profissões.

c) Está na dúvida entre três profissões ou mais.

d) Sabe qual profissão lhe interessa, mas não tem 

certeza.

e) Esta certo de qual profissão quer. Apenas pretende 

conferir.

 

11) Você procura fazer amigos que:
a) Possuem status e são influentes.

b) Possuem os mesmos interesses que você.

c) Compartilham das mesmas ideias.

d) São bastante diferentes de você.

e) Não se preocupa com características quando pro-

cura uma amizade.

 

12) Na escola você geralmente se destaca por:
a) Ser um aluno dedicado e tirar notas boas.

b) Ser atencioso e ajudar seus colegas.

c) Ser bastante dedicado aos esportes.

d) Não prestar atenção nas aulas e ser repreendido.

e) Ser engraçado e contar piadas.

 

13) Se você ganhasse na loteria:
a) Guardaria parte do dinheiro e investiria em um negócio.

b) Dividiria seu dinheiro entre diversas opções de in-

vestimento.

c) Guardaria o dinheiro e se dedicaria a atividades 

que lhe interessam.

d) Usaria o dinheiro para uma causa nobre.

e) Se aposentaria e viveria viajando.

14) Se você tivesse que escolher uma atividade   

para exercer por seis meses, seria:
a) Reformar uma casa.

b) Se colocar em contato com pessoas bem-sucedidas.

c) Algo que pudesse ser realizado em equipe.

d) Uma atividade com boa remuneração.

e) Uma atividade voluntária e com a qual você pudes-

se ajudar o maior número de pessoas.

 

15) Você certamente gastaria uma boa parte do 

seu primeiro salário com:
a) Um jantar para a(o) namorada(o) ou familiares.

b) Investiria em seu desenvolvimento profissional.

c) Uma viagem.

d) Gastaria o mínimo possível.

e) Compraria algum produto caro de seu interesse.

 

16) Se você tivesse que abrir um destes negó-

cios, seria:
a) Uma empresa de internet.

b) Uma fábrica de computadores.

c) Um restaurante.

d) Uma academia.

e) Uma clínica médica.

 

17) Sua maior frustração seria:
a) Não ser bem-sucedido profissionalmente.

b) Não se destacar em sua área de atuação.

c) Não construir uma família.

d) Não ter muito tempo para curtir a vida.

e) Escolher a carreira errada e ter que mudar depois.

 Opção “A” – Você valoriza o sucesso profissional. 
Lista das Profissões: Arquitetura, Artes Cênicas, Ar-

tes Plásticas, Astronomia, Ciências Biológicas (Biolo-

gia), Cinema, Engenharia Mecânica, Esporte, Filoso-

fia, Jornalismo, Matemática, Publicidade, Rádio e TV, 

Turismo e Veterinária.

 Opção “B” – Você valoriza a ascensão social. 
Lista das Profissões: Medicina, Direito, Artes Cêni-

cas, Arquitetura, Cinema, Editoração, Engenharia 

Aeronáutica, Jornalismo e Odontologia.

 Opção “C” – Você valoriza a segurança. 
Lista das Profissões: Medicina, Odontologia, Enge-

nharia Civil, Engenharia da Computação, Letras, Nu-

trição, Pedagogia, Psicologia e Veterinária.

 Opção “D” – Você valoriza a vida. 
Lista das Profissões: Administração, Ciências Contá-

beis, Análise de Sistemas, Economia, Engenharia da 

Computação, Farmácia e Física Médica.

 Opção “E” – Você valoriza a solidariedade. 
Lista das Profissões: Ciências Sociais, Enfermagem, 

Fonoaudiologia, Engenharia de Alimentos, Jornalis-

mo, Nutrição, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ser-

viço Social, Fisioterapia, Musicoterapia, Odontologia, 

Decoração e Moda.

RESPOSTAS
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Que a 
Campanha da 
Fraternidade 
2014 será 
sobre o 
tráfico 
humano?

O objetivo geral da Campanha da Fra-

ternidade 2014 será identifi car as prá-

ticas de tráfi co humano em suas várias 

formas e denunciá-las como violação 

da dignidade e da liberdade humanas, 

mobilizando cristãos e pessoas de boa 

vontade para erradicar esse mal com 

vista ao resgate da vida dos fi lhos e fi -

lhas de Deus.

Um estudo divulgado pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), no iní-

cio de junho de 2012, propõe uma esti-

mativa global do número de vítimas do 

tráfi co humano, conceito que inclui o 

tráfi co para trabalho forçado e o tráfi co 

para exploração sexual.

Em que pese o desafi o de apreender um 

crime praticado na clandestinidade, a 

OIT estima este número:

20,9 milhões de pessoas: 

78% - Exploração de trabalho 

22% - Exploração Sexual 

74% - das vítimas são adultos

26% - são crianças

45% - homens

55% - são mulheres

A Igreja do Brasil está atenta à triste re-

alidade do tráfi co humano. Tanto é que 

a Campanha da Fraternidade de 2014 

terá como tema “Fraternidade e Tráfi co 

de Pessoas” e lema “É para a liberdade 

que Cristo nos libertou” (Gl 5,1)

VOCÊ SABIA?
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ORAÇÃO
ORAÇÃO DA JUVENTUDE

Ó Pai, enviaste o Teu Filho Eterno para 
salvar o mundo e escolheste homens e 
mulheres para que, por Ele, com Ele e 
nEle, proclamassem a Boa-Nova a todas 
as nações. Concede as graças necessá-
rias para que brilhe no rosto de todos 
os jovens a alegria de serem, pela força 
do Espírito, os evangelizadores de que a 
Igreja precisa no Terceiro Milênio.

Ó Cristo, Redentor da humanidade, Tua 
imagem de braços abertos acolhe to-
dos os povos. Em Tua oferta pascal, 
nos conduziste pelo Espírito Santo ao 
encontro filial com o Pai. Os jovens, que 
se alimentam da Eucaristia, Te ouvem 
na Palavra e Te encontram no irmão, 
necessitam de Tua infinita misericórdia 
para percorrer os caminhos do mundo 
como discípulos-missionários da nova 
evangelização.

Ó Espírito Santo, Amor do Pai e do Filho, 
com o esplendor da Tua Verdade e com 
o fogo do Teu Amor, envia Tua Luz sobre 
todos os jovens para que, impulsionados 
pela Tua graça, levem aos quatro cantos 
do mundo a fé, a esperança e a carida-
de, tornando-se grandes construtores da 
cultura da vida e da paz e os protago-
nistas de um mundo novo.

Amém!



RT 
@JESUSCRISTO

BEM-VINDA 
COPA 2014!

A copa do mundo da fi fa é um dos maiores eventos esportivos do planeta. A disputa 

quadrienal entre as melhores seleções do mundo mobiliza bilhões de pessoas de 

todos os quadrantes, de todas as culturas. Infl ama paixões e, ao mesmo tempo, re-

duz diferenças , já que os povos dos mais diversos países, durante os 90 minutos de 

uma partida, criam um laço comum ao compartilhar, juntos, a mesma emoção. É um 

acontecimento raro, sem similar, e por isso digno de reconhecimento universal.

Fonte: www.Copa2014.Gov.Br
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Jamais troque o sono pelo estudo. O cérebro 
precisa descansar para assimilar o conhe-
cimento;

 Crie uma rotina de estudo constante;
 Não abra mão da vida social. Ela garante
 o equilíbrio emocional;

 Mantenha-se atualizado sobre mundo. As 
provas costumam incluir questões atuais.

NO DIA DA PROVA:
 Saia de casa com antecedência;
 Alimente-se corretamente;
 Ouça músicas que gosta para relaxar;
 Não se esqueça dos documentos e do mate-
rial necessário.

DURANTE A PROVA:
 Evite suposições (eu acho, talvez, pode ser);
 Comece pelas questões fáceis;
 Leia atentamente os enunciados;
Utilize letra legível.

RECOMENDAÇÕES 
PARA OS 

VESTIBULANDOS

Vai prestar vestibular em 2014? 

Aí vão as nossas dicas:

São Longuinho realmente existiu?
Existem várias versões de histó-

rias e nenhuma comprovadamen-

te verdadeira.  Uma delas é que 

Longuinho viveu no século I, na 

Sicília, sul da Itália, e morreu em 

15 de março de 61 na Capadó-

cia, atual Turquia, como monge. 

Invocamos São Longuinho para 

encontrar objetos perdidos. A lan-

terna em sua mão é um símbolo 

do seu poder de abrir caminhos e 

encontrar os objetos. 

Por que dar 3 pulinhos?
Além de ter problemas na visão, 

São Longuinho tinha problemas 

nas pernas. Ele não conseguia 

caminhar direito, muito menos 

pular, por isso gosta de “ver” as 

pessoas pulando em homenagem 

a ele.
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DICAS
DE PESCA

ASSISTA

LEIA

{Antes de partir} Carter Chambers é um homem 

casado, que há 46 anos trabalha como mecânico. 

Submetido a um tratamento experimental para 

combater o câncer, ele se sente mal no trabalho 

e, com isso, é internado em um hospital. Logo 

passa a ter como companheiro de quarto Edward 

Cole, um rico empresário que é dono do próprio 

hospital. Edward deseja ter um quarto só para si 

mas, como sempre pregou que em seus hospitais 

todo quarto precisa ter dois leitos para que seja 

viável fi nanceiramente, não pode ter seu desejo 

atendido, pois isto afetaria a imagem de seus ne-

gócios. Edward também está com câncer e, após 

ser operado, descobre que tem poucos meses de 

vida. O mesmo acontece com Carter, que decide 

escrever uma lista que consiste em desejos que 

deseja realizar antes de morrer. Ao tomar conhe-

cimento dela, Edward propõe que eles a realizem, 

o que faz com que ambos viagem pelo mundo para 

aproveitar seus últimos meses de vida.

{The Other Side of Heaven} 
(O Outro Lado do Céu) Filme ameri-

cano de aventura e religiosidade. 

Conta a história de um missionário 

cristão que parte em missão ao 

arquipélago de Tonga, na Ocea-

nia. John Groberg (Christopher 

Gorham) é um jovem missionário  

que, na década de 1960, embarca 

em uma longa viagem juntamente 

com os nativos das ilhas de Tonga, 

na Oceania, deixando para trás a 

noiva e sua família. Ao longo de 

sua viagem ele escreve cartas 

para sua noiva, relatando suas 

aventuras para sobreviver em 

uma terra desconhecida. Ao mes-

mo tempo, Groberg conhece a cul-

tura local e faz amigos nos 3 anos 

que passa longe de casa.

{Juventude, conheça seus direitos}
O Estatuto da Juventude foi aprovado em 5 de agosto de 2013 e é regido 

pela Lei nº 12.852. 

Visite o site:  www.juventude.gov.br    
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RT 
@JESUSCRISTO

1) PARA PREPARAR OS LEGUMES: corte a cebola, as berinjelas, os pimen-
tões e as abobrinhas em cubos ou tiras uniformes. Corte os talos de fun-
cho e salsão na mesma espessura que os legumes. Corte o gengibre em 
cubinhos. 2) MISTURE: os legumes, os talos de funcho e salsão e o gengibre. 
3) ACRESCENTE: sal a gosto. 4) COLOQUE MANTEIGA EM UMA PANELA OU DISCO: 
depois de untada, acrescente todos os ingredientes. Deixe em fogo lento. 
Alterne deixando a panela ou disco sem a tampa e com a tampa, procurando evi-
tar o acúmulo de caldo. 5) QUANDO OS INGREDIENTES ESTIVEREM AL DENTE: acrescen-
te azeite de oliva e shoyu a gosto. 6) ANTES DE SERVIR: salpique queijo parmesão 
ralado e deixe um minuto tampado. Sirva imediatamente aos convidados.

BY BROTHER JORGE GAIO
Para os amantes de pratos com teor calórico baixíssimo, 
vai a dica deliciosa da salada de legumes que é uma 
das especialidades do Irmão Marista Jorge Gaio.

I NGRED IENTES

L È G U M E S  À  F R È R E  H E N R I 

PREPARO

 2 berinjelas pequenas
 2 abobrinhas italianas
 1 cebola roxa
 1/2 pimentão vermelho
 1/2 pimentão amarelo
 1 talo de salsão

 1 talo de funcho
 100g queijo parmesão 
ralado

 Gengibre
 Sal, azeite e shoyu 
a gosto

O prato se torna refrescante. Por ser leve e saboroso 
é propício para dias quentes. Bom apetite!

Já provamos e aprovamos! 
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VOCÊ PODE ATÉ ACHAR BONITO E PENSAR QUE É UMA HONRA, 
MAS SER PROFETA NÃO TEM NADA DE GLAMUROSO. AINDA MAIS 
QUANDO DESCOBRE QUE SUA CIDADE ESTÁ PARA SER DESTRUÍDA 
POR INIMIGOS. E ELES TÊM NOME: SÃO CALDEUS, VÊM DA BABI-
LÔNIA, CHEFIADOS POR NABUCODONOSOR.

QUANDO FUI CHAMADO, BEM QUE TENTEI JUSTIFICAR PARA MIM 
MESMO QUE ESSE NEGÓCIO DE FALAR EM NOME DE DEUS NÃO IA 
DAR CERTO. LEMBRO-ME DE TER REZADO: “AH, SENHOR, EU NÃO 
SEI FALAR, BALBUCIO COMO UMA CRIANCINHA”.

ACHO QUE VOCÊ JÁ ADIVINHOU: CEDI E TORNEI-ME PROFETA DO 
MEU POVO E DAS NAÇÕES. DEUS É UM VERDADEIRO SEDUTOR, QUE 
MEXEU COM MEU CORAÇÃO. COMO NÃO RESPONDER, QUANDO EM 
JOGO ESTÁ A VIDA DAS PESSOAS?

ACABO DE SAIR DA PRISÃO. O REI JOAQUIM E SEUS COMPARSAS 
ME ACUSARAM DE TRAIÇÃO E ME QUERIAM MORTO. EU DENUN-
CIEI SUAS TRAMOIAS, SUAS ALIANÇAS COM O EGITO, QUE SÓ 
ADIAVAM O SOFRIMENTO DO POVO. NÃO É ISSO QUE DEUS QUER. 

FUI SALVO POR AMIGOS. CONFESSO QUE, ÀS VEZES, CONFIO MAIS 
NELES DO QUE NO DEUS QUE ME CHAMOU. SE ESTOU FAZENDO A 
VONTADE DELE, POR QUE NÃO ME SALVA DOS INIMIGOS, POR QUE 
NÃO ME LIVRA DOS PERIGOS?
APESAR DE TUDO, SINTO-ME PROFETA E SEI QUE DEVO FALAR O 
QUE É PRECISO, NÃO IMPORTA A REAÇÃO DAS PESSOAS. SABE, 
AINDA NÃO CONSEGUI PENSAR NUMA COMPANHEIRA, EM CASA-
MENTO. SERÁ QUE CONSEGUIREI UM DIA?

SE QUISER SABER QUEM EU SOU, VAI ATÉ A PÁGINA 35. 
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“Aqueles que passam por nós não vão sós, 

não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, 

levam um pouco de nós”. A frase do escri-

tor Antonie de Saint-Exupéry parece ter sido 

escrita para o Irmão Joaquim Panini. O “me-

nino bonito”, como gostava de dizer, deixou 

um grande legado não só para o Grupo Ma-

rista, mas também para o mundo.

Panini nasceu na cidade de Rodeio, em San-

ta Catarina, e fez o juvenato em Curitiba, em 

1937. Foi professor destaque e diretor de 

diversas escolas no Paraná, São Paulo, Rio 

de Janeiro e Brasília. Coordenou o Departa-

mento de Educação do Conselho Episcopal 

Latino Americano (Celam) e cooperou com 

a Conferência Latino-Americana de Religio-

sos (Clar).

Por dez anos, de 1992 a 2002, foi presiden-

te da Associação de Educadores Católicos 

(AEC) e membro do Grupo de Refl exão sobre 

Educação da CRB nacional. Além disso, in-

tegrou simultaneamente as equipes de refl e-

xão das Províncias Maristas do Brasil e da 

América Latina (Emir, Elamar, Conprov).

 

OS BONECOS ITINERANTES 

DA SOLIDARIEDADE

Em 1984, ao passar por Bogotá rumo à Lima, 

no Peru, o Ir. Panini se deparou com alguns 

bonecos feitos de papel maché e, emociona-

do, levou-os na bagagem. À partir daquele 

momento, os meninos sempre o acompa-

nhavam, apesar do incômodo aparente por 

ocuparem uma grande mala.

 

A reunião da fi gura da menina catadora de 

lixo, da que sobe as montanhas para buscar 

capim para alimentar os coelhos, do vende-

dor de jornal e dos dois outros bonecos can-

sados sempre chamou atenção e se tornou 

marca registrada de Panini. De acordo com 

ele, os próprios bonecos eram os conferen-

Irmão Joaquim Panini -
Educador Marista por 69 anos!
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Desmond e Irmão Benê

João Goulart e Ir. Henrique

cistas, pois carregavam o desarmamento, 

união, abertura e acolhida às mensagens 

propagadas nos eventos.

 

Os bonecos viajaram o mundo com Panini. 

Percorreram com ele estados do Brasil e 

mais de 20 países, entre eles Vaticano, Esta-

dos Unidos, Polônia, África do Sul e Líbano. 

Atualmente, eles são símbolos de solidarie-

dade que percorrem as diversas unidades 

do Grupo Marista. Vão continuar sendo usa-

dos em palestras e conferências.

 

VIVO EM SEU TRABALHO

Nos deixou em 18 de fevereiro, aos 88 anos. 

Nossos sinceros agradecimentos pelo seu 

testemunho de vida e vocação!

 

Segundo Ir. Panini, podemos nos tornar ao 

longo de nossa vida somente quatro tipos de 

pessoa: Cansadas, descansadas, cansativas 

e incansáveis! Ele foi um incansável!

Desmond Mpilo Tutu é um arcebispo da Igreja An-
glicana Africana consagrado com o Prêmio Nobel 
da Paz por sua luta contra o Apartheid em seu país 
natal. Desmond é o primeiro negro a ocupar o car-
go de Arcebispo da Cidade do Cabo. 

Ele recebeu 4 prêmios internacionais por seu 
trabalho pela igualdade entre as raças:

Em 1964, o diretor do Colégio, Ir. Henrique, 

leva o Ex. Presidente da República João Gou-

lart a sentar-se no mesmo banco que outrora 

se sentou quando era interno no Colégio San-

tana de Uruguaiana (RS).
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Uma pesquisa realizada pela Fundação Telefônica Vivo em parceria com o Ibo-

pe, a Escola do Futuro da USP e o Fórum Gerações Interativas mostrou o que 

temíamos: mais de um terço dos jovens brasileiros nunca desliga o celular.

Você deve ter algum amigo que mal presta atenção no que você está falando 

porque está mexendo no celular, olhando o Facebook ou conversando com 

outra pessoa no WhatsApp, não tem? E um que fi ca postando fotos de vocês 

dois juntos quando vocês se veem ao invés de aproveitar o tempo com você?

Pois é, essa coisa de internet o tempo todo é um problemão. Não que ela não 

seja bacana, longe disso, mas será que vale a pena focar tanto no mundo vir-

tual e se esquecer de viver os momentos de fato?

Alguns lugares por aí perceberam essa falha. 

Você já deve ter visto algumas fotos de res-

taurantes e cafés que colocaram uma placa 

dizendo “Não temos wifi , conversem entre 

vocês” na porta. Talvez seja rude, mas pode 

fazer com que você tenha uma boa conversa 

presencial com alguém, olhando no olho da 

pessoa, sabe? Como nos velhos tempos. 

Propomos um desafi o: será que hoje você 

consegue passar mais tempo falando com as 

pessoas pessoalmente do que no computador 

ou no celular?

MENOS LIKES, 
MAIS ABRAÇOS
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Re
co

rte
 a

qu
i

Você tem interesse em receber informações ou acompanhamento vocacio-
nal? Preencha esta ficha e entregue ao responsável de sua paróquia ou do 
encontro que participa. Você também pode enviar pelo correio a um dos 
endereços do verso.

Gostaria de participar de encontros vocacionais?
 Sim   Não

Deixe sua mensagem aqui:

NOME

IDADE

SÉRIE

ENDEREÇO

TELEFONE

E-MAIL



Recorte aqui

CASCAVEL
R. Paraná, 2.680 

Cascavel – PR – CEP: 85812-011

Fone: (45) 3036 6000 / Fax: (45) 3035 4419

CHAPECÓ
R. Curitiba, 93, D – Centro 

Chapecó – SC – CEP: 89801-341

Fone: (49) 3322 2549

CURITIBA
Av. Senador Salgado Filho, 1.651, 

Guabirotuba 

Curitiba – PR – CEP: 81510-001

Fone: (41) 3013 4647

setorvcl@marista.org.br

DOURADOS
R. Haiti, 280 – Parque das Nações I,

Caixa Postal: 1.031

Dourados – MS – CEP: 79804-970

Fone/Fax: (67) 3424 1311

ITAPEJARA D`OESTE
R. Marcelino Champagnat, 308 

Caixa Postal: 43 

Itapejara d’Oeste – PR – CEP: 85580-000

Fone/Fax: (46) 3526 1387

JOAÇABA
R. Frei Rogério, 596, A – Centro

Joaçaba – SC – CEP: 89600-000

Fone/Fax: (49) 3522 0819

PONTA GROSSA
R. Roma, 360 – Jardim Santa Mônica

Ponta Grossa – PR – CEP: 84016-698

Fone: (42) 3238 2122

POUSO REDONDO
R. Max Bichels, 45 – Caixa Postal: 02

Pouso Redondo – SC – CEP: 89172-000

Fone/Fax: (47) 3545 1104

RIBEIRÃO PRETO
R. Julio Ribeiro, 3.451, 

Parque Ribeirão Preto

Ribeirão Preto – SP – CEP: 14031-550

Fones: (16) 3919 3939 / 3919 3550

fb.com/programavidafeliz



Em um passado recente, a Igreja elegeu um novo Papa, nosso querido Fran-

cisco. Os jovens saíram às ruas depois de um manifesto pelos 20 centavos, 

que se tornou abrangente, transformando-se em símbolo de indignação polí-

tica. Milhões de pessoas se reuniram em Copacabana para a Jornada Mun-

dial da Juventude. Quanta coisa aconteceu! 

E como será 2014? É ano de copa do mundo. É ano de eleições. É mais um ano que nos é 

dado como presente divino para construção do nosso projeto de vida. Também queremos 

comemorar o segundo ano do almanaque vocacional. Celebre conosco a cada página! 

Quizz Bíblico D
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pprreeseennçaa

Kumasi - 

Gana

é ser religioso de calça 

jeans e tênis. Vamos onde 

os jovens estão.

Alepo 

– Síria 

Brasil – 

Amazônia 

Antonio Teles é natural de Dourados 

– MS. Irmão Marista desde 1992, 

é formado em Letras e Teologia e 

trabalha diretamente com a pastoral 

da juventude. Além disso, é um exímio 

jogador de canastra!


